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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

r Ir norisi... ir baugu’
Tautinis klausimas Sovietijoje

•į -

Vytautas Meškauskas

Bėgdami iš Lietuvos gal
vojome, kad mūsų tautos 
laukia ne koks likimas. Pra
sidės trėmimai, jei ne šau
dymai, kuriuos paseks siau
binga rusifikacija. Kad tai 
beveik visuotina išeivijos 
pažiūra, parodo ir minties 
suorganizuoti lituanistikos 
katedrą prie kurio nors 
JAV universiteto pasiseki
mas. Ji išduoda rusifikaci
jos, kaip neišvengiamo pro
ceso, baimę. Gorbačiovas 
taip aiškiai bylojančias kor
tas kiek sumaišė. Jo bandy
mas atpalaiduoti galvojimą 
iš sustingusių formų paža
dino ir prisnūdusį tautinį 
klausimą. Skaitant apie tai 
pačioje sovietinėje spaudo
je prisimini antraštėje ne
vykusiai išverstą rusų posa
kį. Tautinis klausimas yra 
labai artimas širdžiai, ta
čiau kartu ir baugu, kad 
jį keldamas nenueitum per 
toli ir viso dalyko nesuga
dintum.

Iš patyrimo galėjome ti
kėtis baltarusių likimo, ku
rių nuosavos kalbos jau ne
mokama mokyklose. Štai 
kaip apie tai aimanavo jų 
rašytojų sąjungos pirmasis 
sekretorius Nilas Gilevičius, 
kalbėdamas jos suvažiavi
me:

"Yrą nerašyta tiesa — 
kaip žmogui nuo pat gimi
mo natūralu alsuoti, valgy
ti, gerti, taip pat turi būti 
natūralu vaikui, gimusiam 
tam tikroje žemės vietoje, 
pradėti kalbėti to krašto 
kalba . .. Gimtoji žemė ir 
kalba, aplinkinė gamta ir 
kalba, žemės ir liaudies 
dvasia, kalba ir liaudies sie
la, kalba ir tautos istorija, 
jos kultūros istorija — visa 
tai nedaloma vienybė, ku
rios negalima suardyti, nes 
kitaip sukrinka visa gran
dinė: nyksta patriotinė dva
sia, devalvuojasi moralė, 
kultūros vertybės, atsiran
da dvasinis vakuumas, ci
nizmas, vartotojiška psi
chologija, žemųjų instinktų 
diktatas.”

Jei Lietuvoje to paties 
dar nepergyvename, tai tik 
dėl tų dvidešimt nepriklau
somybės metų, ko, žinoma, 
nenorima pripažinti ir ’glas- 
nost’ gadynėj. Paklausykim 
ką tais reikalais kalbėjo 
pats Gorbačiovas neseniai 
susitikęs su ’masinės infor
macijos ir kūrybinių sąjun
gų vadovais’ Maskvoje. Jam 

norisi demokratijos, jis ža
da tautinę autonomiją:

”Aš jau sakiau jums, kad 
nedemokratiška,' kai visus 
laikraščių puslapius ir visus 
žurnalų puslapius uzurpuo
ja maskviškiai autoriai, 
žurnalai ir laikraščiai — 
sąjunginioi. O kitą kartą 
perskaitęs, vieną ar kitą lai
kraštį, paklausi: ’Kurgi ša
lis? Kur nuomonės iš vie
tų?’ "

Gorbačiovą šiek tiek ’pa- 
taisė’ Sovetskaja kultūra 
vyr. red. A. Beliajavas:

"Ne mažiau svarbu ati
džiai išnagrinėti nacijų san
tykių problemas. Mano ma
nymu, ši problema turi bū
ti atvirai išanalizuota, vie
šai, sąžiningai,nors ir deli
kačiai. Kai kurie meno vei
kėjai, kurie stoja už nacio
nalinių kultūrų savitumą ir 
grynumą, nesupranta tary
binės socialistinės kultūros 
internacionalinės esmės. Pa
tys nacionalinių kultūrų 
veikėjai jau pradeda susi
rūpinę kalbėti apie tai.”

Gorbačiovas rado išeitį 
Lenine:

"Kiekviena tauta turi sa
vo kalbą, savo istoriją, ji 
nori suvokti savo šaknis. 
Argi tai prieštarauja socia
lizmui? Ne, žinoma. Bet, 
kita vertus, jei kas nors už
sisklendžia, giriasi ir pra
deda tai skelbti absoliučia 
vertybe — sutikti su tuo 
negalima. Mes — valstybė, 
venyjanti unikalią vieningą 
tautų šeimą! Taip prisakė 
Leninas.”

(Nukelta į 2 psl.)

DEMONSTRACIJOS VILNIUJE
Trijose Baltijos respubli

kose Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, šiuo metu okupuo
tose sovietų, praeitų, sek
madienį, rugpiūčio 23 <L, 
buvo suruoštos taikingos 
protesto demonstracijos dėl 
vis tebegaliojančio Hitlerio- 
Stalino pakto, kuris atvėrė 
Antrajam pasauliniam ka
rui kelių ir Pabaltijo valsty
bių okupacijų.

Didžiausia demonstracija 
įvyko Vilniuje, kur oficia
liom žiniom skelbiama da
lyvavo apie 500 asmenų. 
Bet manoma, kad demons
trantų skaičius buvo žymiai 
didesnis.
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Dalis stovyklautojų karaliaus Mindaugo vardo 
Anglijoje.

vasaros stovykloje, Lietuvių sodyboje, 
S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

Karaliaus Mindaugo stovykloje
Europos rajono skautai ir skautės stovyklauja

S. B. Vaitkevičius

gražus, saulėtas,Išaušo
liepos mėn. 25 d. šeštadie
nio rytas. Lietuvių Sodybos 
skautų kalnelyje išaugęs 
palapinių miestas. Aukštai 
ant stiebų plevėsuoja mūsų 
trispalvė ir angliška vėlia
vos, virtuvėje rūksta dū
mai. Tai nuopelnas, anks
čiau, veik prieš savaitę, at
vykusių skautininkų ir ge
rųjų Sodybos talkininkų, 
kurie visą tai parengė, kad 
a t v ykusiems stovyklauto
jams beliktų tik papuošti,, 
p a g r ažinti stovyklavietę. 
Pirmiausia pasirodo arčiau 
gyvenantieji, o vėliau ir iš 
tolimųjų Anglijos vietovių, 
taip pat iš Škotijos, Vokie
tijos "Aušros” tunto. Atgy-

Panašios demonstracijos 
vyko Rygoje ir Taline.

Sakoma, kad jokių susi
rėmimų tarp demonstrantų 
ir policijos nebuvę, gal tai 
yra paseka 20-ties JAV se
natorių laiško Gorbačiovui, 
kad nebūtų kišamasi į tai
kingas demonstracijas ir 
leisti viešai diskutuoti Mo
lotovo - Ribbentropo pakto 
požiūrius.

Panašios demonstracijos 
tų pat dienų buvo suruoštos 
ir laisvajame pasaulyje. 
New Yorke dalyviai nešė 
p 1 a katus, reikalaujančius 
laisvės Pabaltijo valsty
bėms.
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ja visas šilas, visur balsai, 
juokas, šūkavimai...

Vakare, pasipuošę uni
formomis sesės ir broliai
renkasi vėliavų aikštelėn tantas s. v. v. si. Paulius 
stovyklos atidarymui. Sto
vyklos viršininkas s. S. B. 
Vaitkevičius sveikina sto
vyklautojus, linki puikaus 
stovyklavimo, gražaus, sau
lėto ryto, primindamas, 
kad šie 1987 metai yra 
Lietuvos 600 metų krikš
čionybės Jubiliejaus, Dievo 
Motinos Marijos metai ir 
40-ties metu sukaktis lietu
viško skautavimo Anglijoj. 
Prašo visus šią savaitę pa
gyventi tikroj lietuviškoj 
atmosferoj, mokytis, dirbti 
ir žaisti vieningai, įgauti 
daugiau skautiško patyrimo 
ir kaip galint naudoti lietu
vių kalbą.

Stovyklautojus sveikina 
DBLS centro valdybos pir
mininkas v. s. Jaras Alkis, 
s. Eimutis Šova. Pristatoma 
mūsų naujoji Europos Ra
jono Vadeivė ps. Vida Gas
perienė.

Stovyklauja 71, o laike 
savaitės padidėjo net iki 76. 
Stovyklos Vadovybės pa
reigoms eiti pasiskirstyta 
taip: stv. viršininko pava
duotojas v. s. J. Maslaus- 
kas, adjutantas ps. dr. R. 
Valteris. Dvasios vadas v. 
si. kun. A. Geryba. Sesių 
”šiluvos” vardo pastovyk
lės viršininkė v. sk. v. si. 
Alma Traškaitė, pavaduo
toja — Helen Pilcher, adju
tante prit. sk. R. Gasperai- 

tė. Brolių ”Rambino kalno” 
pastovyklės viršininkas ps. 
V. O’Brien, pavaduotojas 
prit. sk. J. Žilinskas, adju-

Mickus ("Aušros” tuntas), 
Instruktoriai: — lietuvių 
kalba H. Gasperas, lituanis
tika skulpt. E. Gaputytė, re
ligija v. si. kun. A. Geryba, 
skautavimas — skautinin
kai ir sk. vyčiai, kanklės —
E. Vainorienė, dainos V. 
O’Brien ir V. Gasperienė, 
tautiniai šokiai — E. Pout- 
ney ir Y. Julius (Škoti
ja), sportas, žaidimai V. 
O’Brien, A. R. Philpott ir 
D. Traškaitė, laužavedė — 
s. Gajutė O’Brien, pav. prit. 
sk. R. Gasperaitė, Taukuoto 
Puodo redaktorius ps. V. 
O’Brien. Sanitaras s. v. A.
R. Philpott, iždininkas s. A. 
Jakimavičius.

Liepsnelių ir Giliukų va
dovė s. G. O’Brien su pa
vaduotoja sk. Vida Jokūbai- 
tyte (Australia). Vėliau se
kė pirmasis laužas. Jį už
degti pakviečiamas v. s. Ja
ras Alkis. Liepsnelės ir gi
liukai įberia pernykščio pa
skutinio laužo anglių, pele
nų, sujungdami nepalaužia
mą laužų grandinę. Kyla 
liepsna, kibirkštys skraido 
medžių viršūnėse, skamba 
dainos, šūkiai kaskart stip
rėdami. Po laužo kakava ir 
saldus poilsis, tik sargyba 
lieka budėti.

Sekmadienį šv. Mišios 
ties Sodybos kryžium. Jas

(Nukelta į 8 psl.)
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SOVPITinĖ POLITIU ■ Iš kitos pusės

Centro Amerikos taika: jau paaiškėjo, kad apgavo? - Gorba-
čiovizmas Ryti; Europoje. - Hesso mirtis: kodėl jo taip

---------------------- nekentė sovietai?

Kaip jau minėjom, pen
kių Centro Amerikos prezi
dentų taikos planas atrodo 
geras, jei komunistai laiky
tųsi jo raidės ir dvasios, ku
ri numato taikos ir demo
kratijos grąžinimą visam 
tam rajonui. Bet kas bus, 
jei jie to savo pasirašyto 
plano nesilaikys ? Londoniš- 
kis THE ECONOMIST sam
protauja, kad tuo atveju 
gali būti dvi galimybės. Pir
ma — labai galimas daik
tas, kad tie, kurie daug ti
kisi iš to plano, kaip daug 
Amerikos k o n g resmanų, 
dauguma lotynų amerikie
čių ir beveik visi europie
čiai, nesiryš iš to padaryti 
reikiamas išvadas, būtent, 
jog reikia panaudoti jėgą 
prieš sandinistų bandymą 
įsitvirtinti pavojingoj JAV- 
bėms Amerikos kontinento 
vietoje. Antra — kai vi
siems tai paaiškės, kad san- 
dinistai apgaudinėja, cont- 
rai jau bus išnykę.

, Kodėl Reagano adminis
tracijos pirma reakcija į tą 
planą buvo palanki ? Dėl to, 
kad Baltųjų Rūmų štabo 
viršininkas Howard Baker, 
suskaičiavęs balsus rado, 
kad pagalbos contrams pra
tęsimui senate trūksta po
ros balsų, o Atstovų rūmuo
se net 35. Dėl to jis nutarė 
ieškoti bendros kalbos su 
demokratų dauguma. Iš to 
išplaukė mūsų jau aprašy
tas Atstovų Rūmų pirmi
ninko Jim Wright planas, 
kuris numato pagalbos su
laikymą, jei Nikaragva im
sis reiktalingų reformų de
mokratijai savo krašte at
statyti. Penkių prezidentų 
planas, kuris numato viso 
rajono, ne tik Nikaragvos 
d e m o k r atizaciją Baltie
siems Rūmams buvo neti
kėtas, bet kadangi jis pana
šus į Wrighto, kuris demo
kratizaciją numatė tik Ni
karagvoje, nebuvo kaip iš 
pat pradžių prieštarauti. Už 
tat pirmą entuziazmą Wa- 
shingtone greitai pakeitė 
tamsus pesimizmas, kas pri
vedė prie specialaus prezi
dento įgaliotinio tam rajo
nui P. Habib atsistatydini
mo. Sakoma, kad jis norė
jęs tiesioginių derybų su 
sandinistais, o Washingto- 
nas nori, kad sandinistai su
tartų su contrais, su kuriais 
sandinistai iki šiol atsisa
kydavo kalbėtis.

Kaip tik Taikos planas 
buvo pasirašytas Guatema- 
loje, rugpiūčio 7 d., Nika
ragvos prezidentas Ortega 
išvyko pasitarti į Kubą. 
Draugiškiems jam diploma
tams jis paaiškino, kad 
prieš planą Nikaragvoje 
esanti stipri opozicija jo pa

ties partijos tarpe. Už tat 
jis turėjęs prašyti Castro, 
kad tas nenuoramas nutil- 
dintų, jiems paaiškindamas 
kad taip geriau, ką Castro 
ir padaręs.

Tuo tarpu Washingtono 
administracija pereitos sa
vaitės pradžioje pašaukė sa
vo ambasadorius tom pen
kiom valstybėm, čia jiems 
buvo paaiškinta, koks gre
sia pavojus ir į ką reikia 
kreipti ypatingą dėmesį. 
Jiems tarp kitko buvo išda
linti Paryžiaus susitarimai, 
kuriais Kissingeris susitarė 
dėl taikos Indokinijoje. Ne
paisant jų Š. Vietnamas ne
trukus užkaravo Pietinį ir 
JAV, nenorint kariauti, te
ko gėdingai pasitraukti. 
Tokia pabaiga nekliudė Kis- 
singeriui gauti Nobelio tai
kos premiją. Pikti liežuviai 
teigia, kad ir dabar Nancy 
įkalbėjusį savo vyrą, kaip 
nors susitaikinti, už tai 
gaunant taikos premiją, ne
gu kovoti su Kongresu dėl 
paramos, kurios jis vistiek 
negaus.

Užpereitą savaitgalį Ni
karagvos sostinėje Manag- 
voje buvo bandoma suruoš
ti demonstracijas, sveiki
nant demokratizacijos pra
džią. Bandę susiburti žmo
nės buvo išvaikyti lazdo
mis, šautuvų buožėmis ir 
šunų pagalba ...

★
Kokį atgarsį sulaukė 

Gorbačiovo kalbos apie re
formos sovietų satelitų Eu
ropoje tarpe? Iš pradžių bu
vo žiūrėta su dideliais re
zervais. Taip mokė patyri
mas. Tik pradėjus destali- 
nizaciją tuojau kilo sukili
mas R. Vokietijoje 1953 m. 
Po kelių metų tas pats atsi
tiko Vengrijoje. Kosygino 
ūkinės reformos iššaukė va
dinamą Prahos pavasarį 
1968 m. Brežnevo detante 
atidarė vartus Solidarumui 
Lenkijoje.

Apsižiūrėję, kad Gorba
čiovas laikosi tvirtai savo 
soste, seni satelitinių vals
tybių vadai irgi pradėjo kal
bėti apie reformas. Fakti
nai, kai kuriose jų, Vengri
joje ir Lenkijoje, jau seniau 
bandoma atpalaiduoti ūkį iš 
griežtos valstybės kontro
lės. Po ilgesnio delsimo už 
tai pasisakė dabar ir Čeko
slovakija, laikydamasi so
vietinio modelio. Panašiai 
ir bulgarai. Kol kas apie jo
kį ’glasnost’ nenori kalbėti 
Rumunija ir Rytų Vokieta- 
ja. Pirmosios ūkinė būklė ir 
pagal sovietų standartą yra 
apverktina. Drausmingi vo
kiečiai geriau prisitaikė 
prie sovietinės santvarkos.

Demokratizacijos proceso 

paspartėjimo Rytų Europo
je Gorbačiovas bijo. Jei jis 
sukeltų neramumus, jie su
trukdytų tą procesą Rusi
joje. Be to, Gorbačiovui ’de- 
mokratija’ būtų jau tada, 
jei patys partiečiai rinktų 
vadus iš poros kandidatų, 
sudaryti kitą partija ar par
tijas jis jokiu būdu nenori. 
Tiek demokratijos gal už
tenka rusams, bet toli gra
žu ne europiečiams.

★
Rugpiūčio 17 d. Vakarų 

Berlyno Spandau kalėjime 
mirė buv. Hitlerio įpėdinis 
R. Hess. 1941 m. gegužės 
10 d. jis nusileido parašiu
tu į Škotiją, tikėdamasis su
sitikti su Churchilliu, kurį 
norėjo įkalbėti susitaikinti 
su Vokietija. Kadangi jis 
neturėjo jokio įgaliojimo, 
britai jį palaikė pamišėliu 
ir pasodino į kalėjimą. W. 
Churchillis rašė 1950 me
tais: ”Gerai, kad aš neesu 
atsakingas už tai kaip su 
juo buvo ir yra elgiamasi. 
Jis atėjo pas mus savo lais
va valia ir nors be įgalioji
mo buvo kažkas panašaus į 
pasiuntinį. Tai buvo medi
cinos, o ne kriminalinė by
la.”

žiauriai su Hessu buvo 
elgiamasi sovietų reikalavi
mu. Jie aiškino, kad Hessas 
prisidėjęs prie karo prieš 
sovietus paruošimo. Iš tik
ro jie jį greičiau baudė už 
bandymą suardyti britų-so- 
vietų santarvę. Neatrodo, 
kad Hessas būtų išdavęs ar 
net žinojęs Hitlerio invazi
jos į Sovietiją datą.

Paskutinėmis žiniomis 
Hessas mirė pasismaugda
mas elektros viela, bet iš 
karto nebuvo pranešta, nes 
dėl jo mirties paskelbimo 
teksto jau buvo susitarta 
su sovietais prieš1 kelis mė
nesius.

Ir norisi... ir 
baugu'...

(Atkelta iš 1 psl.)

Reiškia dar ir dabar Le
ninas neklaidingas. Net ir 
Stalino laikotarpis atnešė

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Saviaiakas J. Mažeika

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gorimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Gorbačiovo ’persitvarkymas’ pažadino Sovietijoje 
tautinį klausimą. Istorijos patyrimas moko, kad jis daž
niausiai sprendžiamas sauvale ir smurtu. Nugali stipres
nis ir energingesnis. Sovietijos europinėje dalyje domi
nuoja, aišku, rusai. Nuo jų tolerancijos ateityje priklau
sys jų orbiton pakliuvusių tautų likimas. Oficiali politi
kos linija kitų tautų toleranciją skatina, bet mažųjų tau
tų reikalavimas daugiau teisių sau gali pažadinti ir rusų 
nacionalizmą. Kažką panašaus matėme, atrodo, sponta
niniame Maskvoje pasireiškusiam sąjūdyje PAMIAT — 
prisiminimas rusų praeities su . .. doza anti-semitizmo. 
Gorbačiovas jį pasmerkė, sakydamas:

”Šventas žodis, šventa sąvoka 'atminimas’ pa
teko į kai kurių perėjūnų ir provokatorių rankas, 
o mes jį turime išsaugoti, mes turime užtikrinti 
jo grynumą.”

Lietuvoje, žinoma, aktualiausi santykiai yra su ru
sais ir lenkais. Juos sunku išnarplioti visiems naudinga 
prasme, tačiau, atrodo, kad tolerancijos netrūksta. Pa
vyzdžiui LITERATŪRAI IR MENUI paskelbus pasikal
bėjimą su Trakų rajono vykdomojo komiteto pirmininku 
apie to regiono istorijos ir kultūros paminklų apsaugą, 
ten paliestas karaimų klausimas susilaukė palyginti ne
mažos skaitytojų reakcijos. Ypač buvo pasipiktinta su
manymu gyvenamuosius karaimų namus senamiestyje 
paversti 'aptarnavimo sferos fondu’ — įrengti ten turis
tus aptarnaujančius viešbutėlius ir suvenyrų kioskus. 
Vienas skaitytojas tarp kitko rašė:

"Norint išsaugoti savo tautos istoriją ir kul
tūrą, nevalia griauti kitos tautos — kad ir kokia 
maža ji būtų — istorijos ir kultūros. Tai elemen
tari tiesa.”

Nepriklausomoje Lietuvojųe apie karaimus mažai ži
nojome, jie daugiausia gyveno apie Trakus, į kur juos iš 
Krymo perkėlė Vytautas D. 1396 m. t. y. jau po šiais 
metais atšvęsto krikščionybės įvedimo. Jų 383 šeimos 
buvo perkeltos Trakų gynybai sustiprinti. Jie gavo visas 
privilegijas ir teises savo kultūrai, kas paskatino čia at
sikelti antra tiek šeimų. Netrukus jie sudarė 5,000 žmo
nių bendruomenę. Tuo metu Lietuvon buvo atsikviesti ir 
totoriai. Tais pačiais strateginiais sumetimais. (Žemaitija 
tuo laiku dar buvo kryžiuočių valdoma). Totoriai išsi
barstė, bet karaimų dar 60 šeimų — viso 200 žmonių — 
gyvena Trakuose, kurių namus dabar norima paversti 
'aptarnavimo sferos fondu’, juos perkeliant kitur. Tas 
skaitytojas dar rašė:

”Ar ne metas pagaliau suprasti ir diplomuo
tiems mūsų bendraamžiams, kad karaimai ir jų 
kultūra — tai gyva ir spalvinga ne tik Trakų, bet 
ir visos Lietuvos istorijos bei kultūros dalis, kurią 
privalome saugoti, puoselėti ir perduoti tiems, ku
rie ateis po mūsų.”

Bravo! (vmh

kiek naudos. Anot Gorba
čiovo:

"Aš manau, kad mes nie
kada negalėsime arba netu
rime pateisinti to, kas buvo 
1937-38 metais. Niekada... 
Nuostoliai buvo rimti, dide
li, mes žinome kiek atsiėjo 
37-38 metai, kokį smūgį jie 
smogė partijos bei inteli
gentijos kadrams... Ir vis 
dėl to mes privalome ma
tyti, kokią didžiulę jėgą tu
ri socializmas, mūsų san
tvarka, kuri ir tai ištvė
rė ..

Ar tai reiškia, kad toji 
santvarka pergyvens ir pa
ties Gorbačiovo revoliuciją? 
Tiek žinome, kad kol kas 

tautinis atgijimas susilau
kė naujos progos. Ją paban
dyti ir norisi ir kartu bau
gu, nes ir toji proga aptver
ta leninizmo tvora.

FOOD SERVICE MGR.
FULL T1ME

Position for individual with bachelor 
degree in food—rtlltrition preferrėd. 
Būt will consider 90 hour food service 
course with 1 year full time experi- 
ence.
WATERVIEW NURSING CENTER 

536 R1DGE ROAD
CEDAR GROVE, N. J. 07009

For interview.

ASSISTANT ADMINISTRATOR
Qualified individual needed for 180 
bed Nursing Home. Piease send re- 
sume to:
ADMINISTRATOR AT WATERV1EW 

NURSING CENTER 
536 RIDGE ROAD 

CEDAR GROVE, N. J. 07009 
E. O. E.
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Aug. 21, 1987

TO: THE LITHUANIAN COMMUNITY
OF GREATER CLEVELAND

Į mokyklas sugrįžtant

GREETINGS:
I understand that Severai Baltic countries, as well as 
those peoples of Baltic heritage here in the U.S.A., are 
planning a peaceful rally for freedom on Sunday, Aug. 23.
I support this rally, and join with freedom-loving Cleve- 
landers of every nationality in saluting those Lithuanians, 
Estonians and Latvians who have never accepted domination 
at the hands of their Soviet oppressors.
As you know, on June 14, 1987, I issued an official procla- 
mation, so Clevelanders could join me in observing Baltic 
Freedom Day, on the 46th anniversary of the mass deporta- 
tion of Baltic peoples from their beloved homelands. Des- 
pite these deportations, the loss of religion and other 
human-rights violations, the strong-willed Baltics continue 
to valiantly fight for the re-establishment of their 
independence.

Išeivijos lietuvių veikla 
plati, šakota ir gyva, nors 
jau pradeda rodytis nuovar
gio žymių. Lietuvių veiklos 
stebėtojai jau prieš gerą 
šimtmetį nuogąstavo, kad iš
siplėtusi švietimo ir kultūri
nė veikla pradės siaurėti, o 
po vienos-kitos dekados ir 
visai išnyks. Si pranašystė 
tik dalinai pradeda pildytis - 
ir tai žymiai lėtesniu tempu. 
Dar ir dabar tebeveikia litu
anistinės mokyklos, kurias 
dar lanko daugiau tūkstan
čio lietuviukų, mokytojauja 
pora šimtų mokytojų. Moky. 
tojų persvarą sudaro jau čia 
gimusieji ir tas pačias lit. mo
kyklas baigusieji lietuviai. 
Nors jaunųjų mokytojų lie
tuvių kalbos mokėjimas yra 
nepakankamas, bet esamose 
sąlygose geriau supranta
mas mokyklų lankytojams. 
Prie mokinių priėjimas ir ži
nių perdavimas dažnai ge
riau pavyksta jauniesiems 
mokytojams.

Jaunųjų mokytojų litua
nistinis pasiruošimas yra 
menkesnis už vyresniųjų, 
bet jų bendras išsimokslini
mas yra aukštas. Jie visi tu

ri aukštojo mokslo diplomus, 
pažįsta šio krašto gyvenimą, 
mokinių nuotaikas ir leng
viau užmezga tarpusavio ry
šius. Jaunųjų mokytojų įsi
jungimas į lit. švietimo dar
bą teikia vilčių tolimesniam
lit. mokyklų išsilaikymui.

Dar laisvos Lietuvos insti
tucijose įgytos mokytojų 
pedagoginės žinios, iki šiol, 
išeivijoje išlaikė lit. mokyk
las aukštame lygyje ir išlei
do į gyvenimą gerai mokan
čius lietuvių kalbą jaunuo
lius. Nemažai jų yra įsijun
gusių į lietuvių visuomeninį, 
kultūrinį ir švietimo darbą. 
Labai palankiai vertinamas 
jų įnašas į lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvai laisvės atga
vimo darbą. Dar ir dabar iš
leidžiamųjų abiturientų tar
pe yra labai gerai lietuviškai 
kalbančių ir rašančių. Tai 
rodo, kad prie gerų norų ir 
pastangų lietuvių kalbą gali
ma išlaikyti ir išeivijoje.

Viena lit. mokykla būtų 
bejėgė įdiegti meilę lietuvių 
kalbai ir senolių tėvynei, jei 
tėvai liktų abejingi ir šeimo

je nevartotų lietuvių kalbos. 
Patyrimas rodo, kad didžiau
sią įtaką turi tėvai. Jei lietu
vių kalba vartojama namuo
se ir jai rodomas dėmesys ir 
meilė, vaikai lengviau įsisa
vina ir mokytojai neturi 
problemų. Bet jeigu namuo
se nekalbama lietuviškai, ne 
rodoma pagarbos lietuvių 
kalbai bei kultūrai, tai vai
kai ir mokytojų pastangas 
praleidžia pro pirštus. Tik 
suderintomis tėvų ir mokyto 
jų pastangomis, talkininkau
jant organizacijoms ir re
miant visuomenei, bus atsie
kiami patys geriausi rezulta
tai.

Lituanistiniam švietimui 
nemažai padeda ne tik šešta
dieninės mokyklos, bet ir vei 
kiantis Pedagoginis lituanis
tikos institutas, lituanistikos 
seminarai ir įvairūs kiti kur
sai. Mokslo laipsniui iš litu- 
nistikos siekti, Illinois uni
versitete, Chicagoje, veikia 
lituanistikos katedra. Litua
nistikai studijuoti yra geros 
sąlygos, tik reikia ryžto ir 
darbo.

Artėjant mokslo metu pra 
džiai, kviečiame jaunąsias 
šeimas susirūpinti savojo 
atžalyno lituanistiniu išsi
mokslinimu ir leisti į atitin
kamas mokyklas. Iki šiol pa
rodytas ryžtas ir įdėtos pas
tangos lituanistiniam švieti
mui tenesibaigia su vyres-

Taip vaizduoja OSI aukas žurnalas The Spotlight Nr. 32, 1987. VIII.10.

Ali Cleveland citizens and members of the Nationalities of 
Greater Cleveland, especially those from the Captive Na- 
tions countries, support this rally. We join you with our 
prayers, in the hope that your homelands on the shores of 
the Baltic Sea will soon be free again.

Q i n o x a 1 t/

GW: jem

Clevelando mero George V. Voinovich kreipimasis į Clevelando lietuvius.

Siliūnų šeima verta pasididžiavimo
Pasididžiavimo verta Vla

dės ir Broniaus Siliūnų šei

niuj ų pasitraukimu, bet visu 
rimtumu ir toliau tęskime 
jaunosios kartos lit. švieti
mu.

Kiekvienas darbas ir pas
tanga reikalinga lėšų. Mo
kyklų išlaikymą nepalikime 
vieniems mokinių tėvams, 
nes jie ir taip neša didžiau
sią naštą, bet prisidėkime ir 
savo neatkištine auka. JAV 
LB Krašto valdyba yra pa
skelbusi rugsėjo mėnesį litu
anistinio švietimo mėnesiu - 
nepalikime jų šauksmo ne
girdomis!

(a. j.)

■RENN...NH...FIRE!‘ 

ma. Septyni vaikai, viena 
mergaitė ir šeši berniukai, 
visi diplomuoti profesiona
lai, baigę specialybės moks
lus, lankę ir baigę lituanis
tines mokyklas, aktyvūs 
skautai, sportininkai, tauti
nių šokių šokėjai, akademi
kų organizacijų nariai.

Prisimenu skautų sto
vyklas, kuriose praleidau 
apie penkiolika metų, kai 
stovyklaudavo septyni Si- 
liūnai, galėdami sudaryti 
atskirą skiltį, šeši berniu
kai buvo jūros skautai. Vai
kų dideliame būryje, links
moje nuotaikoje, su energi
jos pertekliais visko atsi
tinka, kartais ir nenorėda
mas, kas nors imi ir užlipi 

ant pasimaišiusios kito ko
jos piršto. Arba kartais 
koks nors mandrapypkis no
ri paerzinti mažesnį, ar po 
kojomis pasimaišiusį kitą 
skautuką. Bet niekas bro
liui Siliūnui prieš saulę še
šėliu neužstodavo. Jei tik 
kas užkabindavo kurį nors 
vieną Siliūną, nesilaikyda
mas skautiško broliškumo,, 
žiūrėk, tik staiga nuskam
bėdavo stovyklos rajone 
šauksmas „broliai Siliūnai”, 
ir lyg žaibu subėgdavo pen
ki broliai gelbėti šeštąjį ir 
atstatydavo tvarką.

Aną dieną aplankiau kai
mynystėje, Beverly Shores 
vasarojančius Vladę ir Bro
nių Siliūnus. Abu jaunai at
rodo. Bepigu jiems su me
tų skaičiais. Spėliodamas 
neatspėsi.

Džiaugiaus su jais kalbė
damas, kad šeima tiek daug 
trofėjų laimėjo. Tur būt, 
vienintelė visame laisvame 
pasaulyje lietuvių gausi šei
ma su septyniais vaikais, 
baigusiais aukštuosius mok
slus, lituanistines mokyk
las. Jie visi aktyvūs skau
tai, tautinių šokių šokėjai, 
sportininkai, kaip toje dai
noje, „šeši broliai lietuviai 
karžygiai, septyntoji sesu- 
tė-lakštutė„. Dr. Vytas spe
cializuojasi ausų, nosies} 
gerklės chirurgijoje, Phila- 
delphijoje, dr. Mindaugas 
yra Wisconsin universiteto 
profesorius, atlieka moky
mo, tyrimų darbus ir klini
kinę praktiką, dr. Donatas 
baigė šiais metais, pasaky- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Ilgai laukta kelionė
Buvęs sovietų kalinys, Jonas Simokaitis, kuris dabar 

gyvena Paryžiuje, dalyvavo Lietuviškų studijų savaitėje 
Anglijoje, kur išsamiai apibūdino savo pergyvenimus 
okupuotoje Lietuvoje ir sovietų lageriuose.

Jis, kartu su žmona, 1970 metais bandė pagrobti 
vienų vidaus linijų sovieatų lėktuvų ir priversti jį skristi 
į švedijų. Pagrobimas nepasisekė, jis buvo suimtas ir 
nuteistas mirties bausme, kuri vėliau buvo pakeista į 
penkiolikos metų laisvės atėmimų. Bausmę atlikęs, Simo
kaitis gavo leidimų išvykti į Prancūzijų.

Čia spausdiname jo pasakojimų duotų laikraščiui 
„Europos lietuvis’’.

Prieš devyniolika metų buvau padavęs 
dokumentus emigruoti į Kanadą pas gi
mines. Vietiniai valdžios organai žiūrėjo 
į mane kaip į nenormalų žmogų ar idio
tą: „Žiūrėk, jis nori išvažiuoti". Į mane 
žiūrėjo, kaip į beprotį, tuo labiau, kad aš 
prieš tai rašiau pareiškimus atsižadėda
mas sovietų pilietybės.

Ne tik jie manęs neišleido iš Sovietų 
Sąjungos, bet pradėjo įvairiausias repre
sijas ir persekiojimus.

Aš tada studijavau Vilniaus Universi
tete ir dirbau Lietuvos Ansamblyje. Mane 
atleido iš darbo. Mano žmona, kuri šoko 
ansamblyje ir buvo apvažinėjusi daug pa
saulio, irgi buvo atleista. Mūsų butas 
Vilniuje buvo iš mūsų atimtas. Teko va
žiuoti į Trakus, laikinai nuomoti kam
bariuką, paskui prisiglausti pas draugus.

Visa tai atsitiko todėl, kad aš ir to
liau reikalavau, kad sovietų valdžia įvyk
dytų jų pačių pasirašytus ir ratifikuotus 
tarptautinius įstatymus. Valdžia mane 
traktavo, kaip „ideologiškai nepatikimą 
elementą". Tai jų sovietiška formuluotė: 
tokį žmogų ne tik reikia, bet būtina per
sekioti ir įvairiais būdais terorizuoti.

Aš buvau vedęs. Kas mums daryti? 
Žmona niekur dirbti negali, pagal specia
lybę, o aš jau buvau išmestas iš ansam
blio. Kiek laiko dirbau stiklo fabrike, 
bet iš ten irgi mane atleido. Žmogiškai ta
riant, aš buvau išmestas į kampą. Emigra
cija man buvo atsakyta.

Tolesnis valdžios moralinis ir psicho
loginis teroras ir persekiojimai padarė 
mano gyvenimą Sovietų Sąjungoje visiš
kai neįmanomu. Su žmona Gražina Mic
kute nutarėm pabėgti.

Vienintelė tam priemonė galėjo būti 
tik keleivinis lėktuvas. 1970 m. lapkričio 
13 d. mes bandėme pagrobti lėktuvą IL- 
14, skraidantį maršrute Vilnius — Kau
nas — Palanga, ir skristi į Švediją (tai 
būtų papildomai 200 kilometrų, benzino 
pakaktų). Aš nesilaužiau į lakūnų kabi
ną — ji buvo atvira; net u rėjų jokių gin
klų — šaunamų ar „šaltų", o tik kelias 
bonkas su žibalu ir benzinu' ir žiebtuvė
lį be akmenuko. Jokio realaus pavojaus 
nei lėktuvo įgulai nei keleiviams nebuvo. 
Lakūnai gąsdinimo nepabūgo, nepakluso 
ir lėktuvas nusileido Palangoje, o aš ir 
žmona buvome areštuoti ir pervežti į 
KGB kalėjimą Vilniuje.

Teismai tokių politinių procesų (o aš 
buvau kaltinamas baisiausiu Lietuvos Ko 
dekso 62-oju straipsniu — tėvynės išda
vimu) ir tardymai trunka mažiausiai pu
sę metų. Pas mus nuo arešto lapkričio 13 
d. iki teismo sprendimo praėjo tik du mėn. 
Tardymas faktiškai truko tik vieną mė
nesį. Dirbo astuonių tardytojų brigada. 
1971 m. sausio 13 d. buvome nuteisti: 
aš — už bandymą politiniais 
tikslais pabėgti iš Sovietų Sąjungos (tė
vynės išdavimas pagal LTSR Kodekso 62 
straipsnį) mirties bausme — sušaudyti, 
o žmona — 3 metams priverstino darbo 
lageryje, už bandymą nelegaliai pereiti 
sieną.

Sovietinio teismo farso Vilniuje metu 
mano veiksmai ir elgsena lėktuve buvo 
kvalifikuoti kaip „bandymas išduoti tė
vynę". Terorizmo veiksmai nebuvo Pri
taikyti, nes nei aš, nei mano žmona ne
buvome ginkluoti, niekas nenukentėjo, ne
buvo net mažiausių sužeidimų. Nei vie
nas buvęs tarybinis pilietis, kuris grobė 
lėktuvą, niekad neturėjo jokių terorizmo 
tikslų. Pagaliau, Lietuvos Kodekso vi
siškai kitas straipsnis — 64-as — kalba 
apie terorizmą. Ir sovietinis advokatas, 
kuris mane „gynė“, įrodė, kad mane bu

vo galima nuteisti ne daugiau, kaip 5 me
tams lagerio. Vėliau, kai aš buvau pervež
tas iš Vilniaus į Lefortovo kalėjimą Mas
kvoje, man „paaiškino", kad mane taip 
„griežtai" nubaudė tik todėl, kad tada 
pasaulyje buvo toks, ir aš cituoju „poli
tinis momentas“. Primenu, kad tada,
1970 metais, ir Sovietų Sąjungoje du lėk
tuvai buvo nuvaryti, o kiti du bandymai 
buvo nesėkmingi, tame tarpe ir mano.

Viską aprašyti ir apipasakoti ką tai 
reiškia sėdėti mirtininko kameroj neįma
noma, kai kiekvieną dieną ir kiekvieną 
valandą tave gali paimti ir nuvesti su
šaudyti. Tai yra teks siaubas, kad net 
kiekvienas krepštelėjimas į duris veikia 
sukrečiančiai. Vilniaus kalėjime visuomet 
bijojau, kad mane išveš sušaudyti, nes 
žinojau, kad mirties bausmės nevykdo
mos Pabaltijyje — Latvijoj, Estijoj ar 
Lietuvoj. Arčiausiai, kur jos vykdomos 
tai Minske ar Pskove.

Man išbuvus pusę metų mirties kame
roje, Vakarų pasaulyje esant didžiulei 
kampanijai mane išgelbėti, o formaliai 
pagal mano ir mano žmonos „malonės" 
prašymus, Kremlius „pasigailėjo“ ir pa
smerkė mane ilgiems 15-kai metų kančių 
priverstiniuose lageriuose. Tai man buvo 
pranešta 1971 m. liepos 12 d., nors TSRS 
Prezidiumo įsakas apie tai buvo išleistas
1971 m. birželio 28 d. Dvi savaites „pa
vėlavo" man pranešti — tai charakterin
ga sovietinei „teisėtvarkai“.

Jau atbuvus beveik pusę iš tų man pri
teistų 15 metų į lagerį Mordovijos ASSR, 
kur tada buvau, atvyko Vilniaus valdžios 
ir KGB emisarai, kurie man siūlė laisvę 
su sąlyga, kad tapčiau KGB agentu, at
sisakyčiau siekimo emigruoti iš Sovietų 
Sąjungos ir pasisakyčiau raudonoje spau
doje. Aš atsisakiau. Už tai lageriuose at
sėdėjau visus 15 metų, iki 1985 m. lap
kričio 13 d. Per visą tą laiką aš išbuvau 
net 8 lageriuose, pusę termino — keliuose 
ypatingo rėžimo. Ilgiausiai buvau pasku
tiniame, Kučino lagery, kuriame dabar 
yra Petkus. Štai sąrašas tų lagerių ir 
maždaug kiek laiko kiekviename lagery
je kalėjau:

Mordovijos ASSR: Lesnoj Nr. 385/19 
— apie savaitę: Ozernyj Nr. 385/17 — 
apie savaitę; Baraševo Nr. 385/3 — apie 
du mėnesius; Udarnyj Nr. 385/10 — apie 
vienus metus; Sosnovka Nr. 385/1-6 — 
virš penkių metų. Uralas — Permės sri
tis: Vsesviatkoje Nr. 385/55 — apie 2 
metus; Kučino Nr. 385/56 — virš penkių 
metų.

Išėjau į „laisvę" Vilniuje, kur dar man 
pridėjo beveik metus „milicijos priežiū
ros". Neturėjau teisės palikti Vilniaus 
miesto ribų, reikėjo kas savaitę regis
truotis milicijoj, būti kasdien privalomai 
tik savo kambary bendrabutyje nuo 20 
valandos iki 6 valandos ryto. Buvo dar 
eilė kitokių apribojimų ir už bet kokius 
„pažeidimus" vėl grėsė lageris.

Esu baigęs aukštąjį mokslą, esu diplo
muotas inžinierius (statybinių medžiagų 
technologija). Antrojo aukšto mokslo 
Vilniaus universitete (teisės fakultete) 
nespėjau užbaigti. Grįžus 1985 m. gale į 
Vilnių, man KGB buvo pasakyta, kad 
man bus galima dirbti tik eiliniu darbi
ninku. Paskutinius beveik 18 mėnesių 
dirbau statybose, gyvenau viengungių 
bendrabutyje, užimdamas ten „lovą-vie- 
tą" (sovietų terminas) Vilniaus mieste.

Kai atvykau į Paryžių, perskaičiau FP 
agentūros pranešimą, kad „1987 m. ba
landžio 26 d. atvyko Jonas Simokaitis, 
buvęs oro piratas, atsėdėjęs 15 metų so
vietų lageriuose". Ten buvo ir kitų ne

tikslumų, net nebuvo pasakyta, kad aš 
buvau nuteistas mirti. Nebuvau nei oro 
piratas, nei teroristas, buvau tik baisios 
sovietų totalitarinės sistemos vergas ir 
kankinys, kuris tik bandė pabėgti, nes le
galiai išvykti jam neleido.

Tai taip pat buvo mano protesto akcija 
siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į gele
žinę uždangą, neleidžiančią niekam išvyk
ti. Ir tie 1970 metų įvykiai — E. Kuzneco- 
vo — M. Dymšic grupės, mano ir mano 
žmonos, taip pat S. Kudirkos ir dar kitų 
bandymai pabėgti iŠ Sovietų Sąjungos 
(o už tai net trys mirties nuosprendžiai 
— man, Kuznecovui ir Dymšicui) dalinai 
atidarė geležinę uždangą, o pasaulio vi
suomenė privertė Kremlių dalinai lega
lizuoti emigraciją. Bet kokia kaina?

Pirmą savo atsisakymą nuo sovietų pi
lietybės rašiau dar prieš areštą. Po to 
vėl, pakeitus mirties bausmę, iš Leforto
vo kalėjimo. Jį 'įteikiau 1971 m. liepos 21 
d. (Lietuvos aneksavimo dienos data). 
Po to esu daug kartu, kartojęs tai iš la
gerių. Kadangi į mano pareiškimus nie
kas nereagavo, badaudavau, skelbdamas 
bado — protesto streikus. Vien per pir
mus penkius metus lageriuose badavau 
315 parų. Tai buvo įvairaus ilgio bado- 
protesto streikai. Joks didvyriškumas la
geryje badauti. Tai visai įprastas daly
kas. žmogus, kuris nori išsaugoti savo 
„aš", savo principus, neturėdamas kitos 
išeities prieš represijas, badauja. Kada 
badauji, represijos kiek mažėja. Svarins
kas lageryje, mes buvom su juo kartu, 
irgi daug badavo. Negalvokit, kad aš tuo 
noriu pasigirti. Visi yra badavę, daug 
daugiau negu aš.

Už tai per paskutinius 8-rius metus la
geriuose neturėjau jokių pasimatymų nei 
su artimaisiais nei su giminėmis. Man 
duodavo tik 1-2 laiškus per melus, nors 
daug žmonių man rašė.

Atsisakymus nuo sovietų pilietybės, 
bet jau su reikalavimu mane ištremti iš 
Sovietų Sąjungos, rašiau ne kartą ir po 
1985 m. lapkričio F3 d. Rašiau Gorbačio
vui ir Gromykai, rašiau jų partijos 27 su
važiavimui. Prašiau ir reikalavau būti 
ištremtas iš Sovietų Sąjungos, nes iš
kvietimo emigracijai neturėjau. Viskas lik 
davo be jokio atsakymo iki 1987 m. vasa
rio 11 d., kai buvau iškviestas į Vilniaus 
vizų ir leidimų skyrių ir kai man buvo 
pasakyta, kad galiu „nešdintis" į bet kurią 
Vakarų šalį, kuri mane priims. Tai buvo 
laimingiausia diena mano gyvenime.

Buvo daug įvairių mėginimų mane už
verbuoti KGB agentu. Jie ypatingai su
aktyvėjo kai aš grįžau iš lagerio į Vilnių. 
Tai buvo „meduolio ir botago" taktika. 
Siūlė „aukso kalnus"; atskirą butą Vil
niuje, padorų darbą, net galimybes įsigy
ti lengvą mašiną, bet manęs tai nepavei
kė. KGB sekė kiekvieną žingsnį, kartais 
jie tai darė visiškai demonstratyviai. 
Vykdė įvairias provokacijas bet, matyti, 
lagerių patirtis padėjo man išvengti jų 
pasikėsinimų prieš mane. Aš rašiau dėl to 
skundus į centrinį KGB Maskvoj, Čebri- 
kovo vardu, konkrečiai nurodydamas vie
tos KGB veiksmus prieš mane, tikslu ma
ne užverbuoti. Tų skundų pasėkoje per
nai kovo mėnesį buvau iškviestas į KGB 
Vilniuje, kur saugumietis pulkininko laip
snyje man pranešė, kad Vilniaus KGB 
daugiau nesistengs mane užverbuoti, bet 
aš neturėčiau ir svajoti apie išvykimą į 
Vakarus.

Dėl išvykimo aš kreipiausi į daugelį 
užsienio pasiuntinybių Maskvoje. Kai 
kurios iškart mano prašymus atmetė, kai 
kurios juos dar sprendė, bet prancūzai, 
matyti, geriausiai suprato kas man gręsė 
tuo metu Sovietų Sąjungoje. 1987 m. ko
vo 10 d. aš gavau raštišką prancūzų val
džios leidimą gyventi jų valstybėje. Bet 
sovietų organai man išdavė išvažiavimo 
vizą į Izraelį. Ir po to tik Maskvoj su 
prancūzų diplomatų pagalba ir jų pastan
gomis šis paskutinis sovietų idiotiškas 
žingsnis buvo ištaisytas, čia aš dar kartą 
noriu padėkoti prancūzų diplomatams 
Maskvoje.

Mano žmona Gražina Mickutė atkentė
jo trijų metų bausmę kriminaliniame la
geryje Panevėžyje. Vienintelis mūsų pa
simatymas buvo 1974 metais, kai ji buvo 
atvažiavusi į mano lagerį. Po to sekė

(Nukelta į 5 psl.)

Siliūnų šeima...
(Atkelta iš 3 psl.)

tumėm — paskutinis iš šei
mos maišo, Illinois univer
siteto medicinos skyrių ir 
rezidencijų atlieka Chicagos 
universiteto ligoninėje, ra
diologijos skyriuje. Sūnus 
Algis studijavo Illinois uni
versitete ir yra MacNeal 
Memorial ligoninės kompiu
terių sistemos menedžeris. 
Rimas ir Darius, abu baigę 
Illinois Institute of Techno- 
logy kompiuterių mokslų, 
taip pat eina atsakingas pa
reigas. Dana yra mokytoja 
ir mokytojauja katalikų 
pradžios mokykloje. Visi 
mokslus baigė su aukštais 
atžymėjimais, būdami gar
bės studentų sųrašuose.

Dr. Donatas studijuoda
mas Chicagos universitete 
buvo Theta Chi fraternito 
iždininkas ir Alpha Lamb
da Delta garbės studentas. 
Be to, jis buvo universiteto 
studentų atstovas ir super- 
visorius Universiteto sporto 
mėgėjų. Daugiau kaip 10 
metų jis dalyvauja Lituani- 
ca krepšinio komandoje, 
tautinius šokius šoka švy
turio grupėje. Gavo vien
kartines stipendijas iš Lie
tuvių Fondo ir Prekybos 
Rūmų. 1981 m. išvykoje į 
Australijų Donatas žaidė 
Amerikos ir Kanados krep
šinio rinktinėje. Studijuo
damas Northwestern uni- 
verstete biologijų, kur gavo 
bakalauro laipsnį, priklau
sė ten veikiančiam Lietuvių 
klubui ir ėjo iždininko pa
reigas. Baigęs Brighton 
Parko lituanistinę mokyklų, 
lankė ir gerais pažymiais 
baigė Aukštesniųjų Litua
nistinę mokyklų.

Trys broliai gydytojai, 
trys — kompiuterių specia
listai, visi šeši pasirinkę 
griežtuosius mokslus, tik 
sesutė humanitarė. Diplo
mai pakabinti ant sienų, 
įgytas mokslas galvoje, lie
tuviškas išauklėjimas pro
te, sieloje ir širdyje. Tėvai 
Vladė ir Bronius žydi laime, 
laimės spinduliai ir juos de- 
vynius apgaubė.. Didžiuoja
si anūkais ir žinomas visuo
menininkas Vladas Išganan
tis. Kalbėdamies su laimin
gais tėvais žiūrime į virš 
ežero plaukiančius debesė
lius. Gera, sakau, jiems. 
Kyla aukštyn, lekia, vėjo 
pučiami. O vaikus auginti, 
septynius į mokslus leisti, 
tai ne vėjui debesis stumdy
ti. Reikėjo daug meilės, 
kantrybės rūpesčių, širdies 
ir sielos, ir išlaikyti lietu
viškų ašį, kad apie jų visi 
suktųsi.

Ne vienų kartų rašiau 
apie jaunuosius Siliūnus, 
vis širdyje pasidžiaugda
mas. Ir jų pusbrolis Dona
tas Siliūnas, kolega korpo- 
rantas, buvęs aktyvus aka
demikų tarpe, yra, tur būt 
vienas iš žymiausių jaunų
jų akademikų aukotojų 
spaudai, organizacijoms.

Vytautas Kąsni finas
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Klostėsi Kaune 1932 Vieš
paties metuose. Savaitraš
čio Bangos redaktorius Au
gustas Gricius iš anksto su
rikiavo Kazį Binkį ir mane 
susitikimui su Tumu-Vaiž- 
gantu. Gražios vasaros po
pietėje patraukėm pėsti 
„persimesti gyvu žodžiu su 
Vaižgantu”, kaip išsitarė 
Gricius, kuris buvo sutelkęs 
gausų skaičių Bangų ben
dradarbių. Pamininint kele
tą : Kazį Binkį, Antaną Miš
kinį, Antaną Valiukėną, 
Bronį Railą, žinoma----
įskaitant ir Tumą-Vaižgan
tą.

Susėdom prie arbatos 
stiklų. Gricius netruko pa
prašyti šeimininką leidimo 
perspausdinti ištraukas iš 
Tumo atsiminimų ”Ten ge
ra, kur mūsų nėra”. Užra
šai iš kelionių po Ameriką 
1911 m. renkant aukas Sau
lės namų statybai. Po visą 
Ameriką važinėjo kun. Tu
mas su kun. (vėliau prela
tu) Konstantinu Olšausku. 
Įsileido Tumas (gal jau ir 
Vaižgantas) kalbėti apie 
lietuvius išeivių laimes, var
gus. Tvirtai atsimenu, pa
minėjo tris Amerikos lietu
vių būtenybes: sunkų dar
bą, dideles bažnyčias ir per
pildytus saliūnus.

— Kas liks iš lietuvių 
kraujo ir prakaito po kelių 
dešimtų metų Amerikos tir
pinimo katile? — spėliojo 
Gricius.

Tumas - Vaižgantas išve
dė gana liūdnas išvadas: 
kaip nuskendę Lenkijos, 
Rusijos ir Vokietijos kati
luose milijonai mūsiškių, 
taip nuskęsią ir už Atlanto.

Binkio užklaustas, Vaiž
gantas atsakė: kultūros, 
kūrybos paminklai gal ir iš
liksiu, jeigu lietuviai mokė
sią savo sunkiai užprakai- 
tuotą dolerį tiksliai sunau
doti. Ir dar pridūrė: uždirb
ti pinigą daugelis sugeba, 
bet sunaudoti — reikia ta
lento. Ar lietuvis, žagrę pa
likęs Lietuvoje, kastuvą, 
kirvį paėmęs Amerikoje su
gebėsiąs uždarbį tikslingai 
sunaudoti ? Tai didelis klau
simas, reikalaująs smegenų 
darbo ir geros organizaci
jos.

Po ilgokos įžangos, persi-

Ilgai laukia kelionė
(Atkelta iš 4 psl.)

moralinis ir psichologinis teroras Vilniu
je. Jo pasėkoje ji išsiskyrė su manim.

Man grįžus iš lagerio į Vilnių, aš su
pratau, kad tie 15 metų už spygliuotų 
tvorų tik dar daugiau sutvirtino mano 
Įsitikinimą, kad aš jau niekada negalėsiu 
nei pritapti nei gyventi toje sovietų to
talitarinėje sistemoje, tame mele ir prie
vartoje. Ne materialiai sunkios sąlygos 
tai lėmė, o grynai politinės ir moralinės 
priežastys. Man beliko tik vienas kelias

— išvažiuoti iš TSRS.
Tvarkant dokumentus Prancūzų Amba

sadoje Maskvoje aš nurodžiau pavardes 
daug buvusių ir esamų politinių kalinių 
ir disidentų, kurie mane gerai pažinojo 
ir galėjo mane apibūdinti. Jau čia, Pary
žiuje, sužinojau, kad Josit Begun, su ku
riuo buvau lageryje, mane gerai charak
terizavo. Taip pat buvau nurodęs Pary
žiuje gyvenantį A. Ginzburgą, tada Miun
chene gyvenanti E. Kuznecovą, Izraelyje
— N. ščaranskį, M. Dymšic ir kitus.

1987 m. sausio 14 d. Maskvoje mane 
priėmė akademikas Sacharovas ir jo 
žmona, E. Bonner. Mūsų pokalbis truko

A. A. Vladas Civinskas

meskim mūsų dienų doleri- 
nėn Amerikon, Chicagon, 
kur iš DP lagerių ištrūkę 
Vladas ir Uršulė Civinskai 
užmezgė knygų leidyklą 
Terrą. Nuo pat Terros už
gimimo buvau arti Terros 
lopšio, sekiau jos derlingą 
veiklą: knygų rašymą, kny
gų gimimą. Terra išleido iš
eivijoj daug vertingų kny
gų, kaip rašo L. Enciklope
dija ... „ir išaugino ją į šio 
meto didžiausią lietuvių lei
dyklą užsienyje”.

Kaip buvo triūsiama iš
leisti Kazio Binkio eilėraš
čių rinkinį Lyrika man bu
vo gerai žinoma. Vladas Ci
vinskas susisiekė su Biržie
čių klubu, Binkį — biržietį 
paremti. Civinskas, kaip ir 
daugelis poezijos mylėtojų, 
Binkį ypatingai vertino, šia 
proga derės pasakyti: Ka
zys Binkis jau randasi pa
čioje mūsų kūrybos viršū
nėje. Donelaitis, Mykolaitis- 
Putinas, Baltrušaitis mielai 
dalinasi aukštumomis su 
Binkių. Civinskas — Terra 
ryžosi Binkio Lyrikai su
rasti kvalifikuotą redakto
rių, įžangos rašytoją. Kele
tas kviestųjų atsisakė, gal 
numanydami, jog Terra — 
Vladas Civinskas, fabriko 
darbininkas, netesės šiokio 
tokio atlyginimo. Tiražas 
Lyrikos 700 egzempliorių, 
geresnis popierius, daili
ninkas. Biržiečių parama — 
tikrų poezijos mylėtojų — 
buvo kukli.

Civinskas metasi prašy
ti Joną Aistį redaguoti ir 
įžangą parašyti. Ir pasiūlė

Liudas Dovydėnas

nemažą atlyginimą. Pats 
Jonas Aistis man pasakė 
„Terra man atlygino visai 
gerai”.

Man žinoma suma to at
lyginimą: 700 egz. 2,50 kai
na. Ir visus pardavus, par
davė j ams-tarpininkams 25- 
30 % atlyginus ... kiek gi 
liktų?

Ilgokai užkliudžiau vie
nos knygos išleidimą leidė
jo, kuris pats fabrike eilinio 
darbininko uždarbį pelnėsi. 
Ir taip ne vieną ne dvi kny
gas. žinia, kai kurios kny
gos ir šiokį tokį pelną atne
šė, tačiau knygų leidimas 
buvo brangus Civinskų ryž
tas. Vėliau, kai Terros var
do krautuvėje nuostabaus 
ryžtumo moteris Uršulė Ci- 
vinskienė pelnė ir duoną ir 
uždarbį, jos vyras nepavė
lavo ir knygas leisti ir ra
šytojams sotesnį honorarą 
mokėti. Tas pats Jonas Ais
tis, paragintas ir atlygintas 
parašė „Apie laikus ir žmo
nes” — savo gyvenimo pa
stabas, dūmojimus Marius 
Katiliškis, atsitiktinai su
tiktas šviesos-Santaros su
važiavime, prisipažino: ”Be 
Civinsko paskatinimo ir ka
peikos gal nebūčiau parašęs 
„Miškais ateina ruduo”. 
Amerikoje atsidūrus, kai 
dienos darbų, rūpesčių ne
trūko, pasitempiau Civins
ko — Terros paskatintas — 
„Naktys Karališkėse” mie
lai sukurpiau.

Mūsų literatūra — sava
noriško darbo rugiapiūtė. 
Dažnai, užsimojus rašyti, 
užguldavo klausimas: Kas 
išleis? Kaip išleis? Paska
tos ir bičiuliškos kapeikos 
taip kartais trūksta ... Ne 
vienas rankas nuleido kūry
bai užgultas klausimų: 
Kas? Kaip?

Meilė knygai, paleidimui 
į pasaulį, galimai gražesniu 
rūbu apvilkti, platintojui 
sugriebti procentą, — Ci
vinsko gyvenimo užduotis 
— rūpestis. Užkrečianti, pa
skatinanti valia gal ir nu
kala raktą kūrybon ir pasi
sekimam

Civinskai sumanė pasekti 
paukščius, skrendančius į 
šiltus kraštus. Nutūpė Flo
ridoj. Kaip ir visi: šiltai gy
veni, vaidini veikianti, ilgos 

dienos ir — susirūpinęs ilgų 
gyvenimu. Floridos gyveni
mas, atkilusiųjų iš šaltes
nių kraštų, primena plasti
kines gėles. Gražu, bet... 
Civinskas nuoširdžiai atsi
vėrė: buvusi iliuzorinė sva
jonė — mestis į „užtarnau- 
tą poilsį” — atitrūkti nuo 
jau dešimtmečiais susiklos
čiusio gyvenimo Chicagoje, 
kai dar turi progų, jėgų pla
nams, darbui. Sugaišta ke
letas geriausi ..metų pasi- 
skraidarit...

Gal aš klystu, bet flori- 
diškumo bijau, išsiėmimo iš 
gyvenimo rėmų vengiu. Vla
das Civinskas ir jo miela 
moteriškė Uršulė atsirišo 
nuo Floridos, pabuvoję te
nai keletą metų — ir par
davė floridišką gūštą, grį
žo Chicagon.

Vladas Civinskas puose
lėjo gan realius užmojus: 
išleisti Kazio Binkio visus 
raštus, kurie Lietuvoje ne
išvys šviesos, tai — dienos 
reikalų svari publicistika, 
dvi teatrui dramos, gal dar 
ir vertingos nuobiros archy
vuose. Buvo ruoštasi pla
ningai, nesigailint skatiko 
gerai apdailai.

Civinskas — Terra buvo 
istorikas — mėgėjas. Gal 
pačia geriausia istoriko mė
gėjo prasme. Ilgai ruošėsi: 
rinko medižagą, skaitė kny
gas, prenumeravo žurnalus. 
Civinskas ne kartą ir man 
dėstė: juk mes nuo keturio
likto šimtmečio, nedrįstam 
paklausti: kasgi mes buvom 
prieš mūsų erą, iš kur ki
lom? Kaip atsitiko su mu
mis : priėmėm katalikybę, 
būdami už Lenkiją tris kar
tus plotu erdvesni, valdę 
Rusijos plotus, sukūrę ad
ministraciją išugdę nuosta
bią kalbą, tautosaką... ir 
kažin kaip — teliko mūsų 
saujelė, praradom plotus, 
virtom žmogaus vardo ne
verti pagonys. Po kataliky
bės priėmimo, Lenkijos su
niekinti mužikai, svetimos 
kalbų srovėje sulenkėję, su- 
vokietėję? Parpuolę ant ke
lių ...

Ilgas valandas teko kal
bėtis, save klausti kaip į 
juodą tuštumą atsimušus — 
praeities nežinome. Grįžęs 
iš Floridos į Chicagą Civins
kas visu garu planavo iš
judinti Terrą knygų leidi
mui, telkė istorijos mylėto

apie 40 minučių ir tada Sacharovas man 
pasakė, kad jis padėsiąs mano likimo iš
sprendime.- Dabar aš žinau, kad Sacharo
vas daug padėjo mano išvažiavime.

Esu lietuvis, katalikas, gimęs 1936 m. 
liepos 2 d. laisvoj Lietuvoj, Kaune. An
trą kartą „gimiau-1 Lefortovo KGB kalė
jime 1971 m. liepos 12 d., kai man mirties 
bausmė buvo pakeista į 15 metų kalėji
mo, o trečia kartą „gimiau“ vėl tikroje 
laisvėje. 1987 m. balandžio 26 d. 20 valan
dą 56 minutės, kai perskridau TSRS sie
ną, ir netekau jų pilietybės. Bet kad tai 
įvyktų turėjo praeiti beveik 19 metų, at
nešinsiu man daug ilgų ir sunkių kančių.

jus, gan realiai planavo is
torijos rašymui, leidimui lė
šų telkimą. Perlipęs septin
tąjį dešimtį metų tikėjosi 
keletą metų padirbėti iš vi
so vieko . ..

šių metų liepos 10 dieną 
mirė Chicagoje. Gimęs 1913 
m. spalio 9, Mairjampolėje. 
Liko artimiausia darbų, 
vargų palydovė Uršulė, dvi 
dukros ir sūnus. Anūkai. 
Visi vaikai sukūrę šeimas, 
gražiai įsistiprinę darbuose.

— Grįžkime dabar minti
mis į Kauną. Pas kunigą 
Tumą - Vaižgantą. Pasikal
bėkim. Kaip atrodo mūsų 
ateitis? Dedasi nepakeičia
mi nusidavimai: paskubo
mis išmiršta DP banga, vie
nu siūbtelėjimu atsiradusi 
po Antrųjų skerdynių. Kaip 
ji ūmai atsirado, taip neti
kėtai greit iškeliaus, palik
dama spragą, kurios jau 
nauja DP banga neužlies.

Po karinės bangos vaikai 
ir vaikaičiai barstosi po vi
są kraštą, tėvų kalbą ir jų 
gyvenimo, kultūros, visuo
meninis darbuotės nepasisa
vinę, net ir kalbos dažnai 
nesugriebę, pervertinę do
lerinės Amerikos geroves, 
iriasi pasroviui. Laikraš
čiuose skaitom vestuves vi
saip gražias, beveik tautiš
kas; mokslus baigusiųjų 
fotografijos švyti iš pusla
pių ... Ir po to nei paveiks
lų, nei aido.

Taigi, sakykim, mes pas 
Tumą-Vaižgantą aplink sta
lą. Arbata, supuolęs cukrus 
nuo ilgo amžiaus stiklainy
je, mažutės, vikrios šeimi
ninkės naminiai rupių miltų 
kepsniai. Tumas-Vaižgan
tas klausia kaip ten mums 
klostosi Amerikoje, ištru
kusiems už vandenyno. Lai
kraščius leidžiam, kartais 
ir knygą sukrapštom. Posė
džiaujant, rezoliucijų veži
mus karčia priveržiam. 
(Tik — nebėra vykdytojų). 
Turim Tarybą, Vliką, Ben
druomenę. Veikiam. Pasi
gyrimais springstame, per 
tuščius ginčus aiškėja... 
skylėta veikliava. Turim 
tris Susivienijimus. Vienas 
ant kapo duobės. Du suva
žiuoja, kalba ir kalba. Po
sėdžiauja, gaidys giria ga- 
gę, gegė — gaidį. Vienas 
Susivienijimas tvirtas kaip 
Gibraltaro uola: vadovai, 
p r e z identas nepakeičiami 
paveld, postus. Garantija 
iki paskutinio dolerio ...

”Kad gi jūs dabar turit 
tokią Sočiai Security. Kiek 
žinau, būnant Amerikoje 
pašalpinių organizacijų la
bui gimė Susivienijimai. 
Bene patys vadai šelpiasi ?” 
klausia Tumas-Vaižgantas.

Mes, delegacija iš JAV, 
skubam maišyti cukrų arba
toje. Ką gali atsakyti. Kal
bam apie literatūrą, knygų 
leidimą, istorijų rašymą, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Atminimui Vlado 
Civiliško...

(Atkelta iš 5 psl.) 
vertimą j svetimas kalbas. 
Štai, sakom, tokia Terra, 
kiek puikių knygų išleido. 
Didžiulį Lietuvių kalbos žo-. 
dyną išleido, o kur poetai, 
beletristai. Net kalbininkų 
raštus leido.

Tumo neapgausi. Jis mil
žiniškus krūvius surinko 
apie mūsų rašytojus, lei
dyklas. Ne be reikalo buvo 
universiteto docentas... Ir 
Tumas-Vaižgantas visu sa
vo giedriu užsidegimu že
ria : kad Terra tai — vyras 
ir jo pati, kad pašalinė tal
ka buvo šalta ir gan ribo
ta... Kad Malaišių kaimo, 
Tumo kaimo berniokas Ste
pas Zobarskiokas sukurpė 
leidyklą Manyland Books, 
daug knygų išleido. Bet 
Amerikoje knygos išleidi
mas — gera pradžia. Kny
gą reikia vesti už rankutės, 
garsinti skelbimais, platin
ti, — susilyginti su Ameri
kos leidyklų stiliumi, prie
monėmis. O kas dabar būti
na, kai jau iškeliauja DP 
banga: reikia surasti vertė
jus, o mes ir jų neturim. 
Būtina parašyti angliškai 
lietuvių istorijas Ameriko
je, būtina pasakyti ameri
konui kas tasai lietuvis, 
kaip jis anglimis, plieno lie
jimu kūrė Amerikos gerovę. 
Pagaliau, pats metas pasa
kyt kaip DP atsirado už 
vandenynų, kaip jūs atrem- 
site jums primetamus kalti
nimus? Vokietijoje įdiegėt 
Vasario 16-sios gimnaziją, 
giria mus Tumas-Vaižgan
tas, bet kodėl Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ar 
Kanadoje numojot ranka į 
tokią gimnaziją? Ar neišei
sime negrįštamai be ženklo 
žmogumi buvus? (Juk tai 
sapnas. .Aš pats su Antanu 
Miškiniu stovėjau eilėje, 
p a s k utiniam pažvelgimui 
karste gulinčio Juozo Tu
mo-Vaižganto) .

Mano ir šeimos artimai 
pažįstamo, tiek metų ben
dravimo nutrūkimas mirus 
Vladui Civinskui giliai su
krėtė. Su juo, Civinsku išei
na DP bangos nesulaikomas 
atoslūgis. Visa eilė jau iš
ėjo ir jų baran nėra pava
davimo. .Kai tiek darbų, 
planų, gerų norų neįvykdy
ta, kai manai: gal ir atsili
kau, vagos laiku neariau, 
gal daug turėjo būti kitaip. 
Daug atliektinų neatlikta? 
Tokie klausimai neužgulė 
išlydint Tumą - Vaižgantą; 
nebuvo tokio beviltiškumo, 
kai anksti rytą Kazio Bin
kio sūnus duris pradarius 
dienos brėškoje patylomis 
pasakė: „Tėvelis mirė”. At
rodė, ir Kazį Binkį lydint į 
Kauno kapus ... eina sava 
vaga gyvenimas, mes visi 
— iš nežinios į nežinią, o lie
ka darbai, lieka eilės darbi
ninkų baruose, lieka nepa
prasto talento dovana — 
raštai. Upė teka, audeklai

Amžinybėn išlydėjome Antaną Ramanauską
JURGIS JANUŠAITIS

Nuėjęs ilgą žemišką ke
lionę, sulaukęs beveik de
vyniasdešimt metų am
žiaus, amžinybėn išėjo tau
rus tėvynės sūnus, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-sava- 
noris, apdovanotas vyčio 
kryžiumi, didis patriotas a. 
a. Antanas Ramanauskas, 
devyneris metus, išgyvenęs 
gražioje lietuvių kolonijoje 
Daytona Beach, Fla.

Po ilgos ligos jis mirė 
rugpiūčio 3 d. Su garbin
guoju velioniu šios koloni
jos lietuviai koplyčioje at
sisveikino rugpiūčio 5 d.

Maldas ir rožinį už velio
nio sielą sukalbėjo kun. dr. 
Kazimieras Ruibys, ta pro
ga prisiminęs velionio An
tano tvirtą tikėjimą Dievu 
ir pasiaukojimą savajai tė
vynei Lietuvai.

Jis buvo aktyvus ALT 
S-gos Daytona Beach apy
linkių skyriaus narys, o ne- 
priklausomoje Lietuvoje 
priklausė tuometinei Tauti
ninkų sąjungai.

Šių organizacijų vardu 
atsisveikino ALT S-gos 
Daytona Beach apyl. pirmi
ninkas Vytautas Abraitis. 
štai jo žodis:

”Tik vakar su dideliu ma
lonumu atšventėme mūsų 
dar mažos lietuviškos kolo
nijos ugdytojo Jurgio Janu- 
šaičio 75-rių metų sukaktį, 
o šiandien susirinkom liūd
nam reikalui — atsisveikin
ti ir pagerbti su mus palie
kančiu šiame žemės pavir
šiuje Antanu Ramanausku.

Gal ne vienas nustebsime, 
kad aš velionį Antaną pa
žinojau virš 60-tį metų. Ve
lionis Antanas iš pat jau
nystės pamėgo prekybą. 
Tuo metu, kai aš buvau Ry
giškių Jono gimnazijoje, 
pirmoje klasėje, netoli tos 
gimnazijos velionis turėjo 
krautuvėlę, kurioje mano 
tėvai pirkdavosi jiems rei
kalingus reikmenis, o aš di
džiosios pertraukos metu su 
kitais bendraklasiais bėgda
vome pirkti „bulkų”. Po ne- 
kurio laiko Velionis iš Ma
rijampolės ir mano horizon
to išnyko ir jo man neteko 
susitikti iki jis su žmona 

audžiami, rugių varpos ban
guoja mūsų laukuose, po 
mūsų dangum.

* * *

Taip prašęs palaidoti Vla
das Civinskas: išlydėti šei
mos saujai iš kelių čikagiš- 
kių. Tebūnie taip, kaip jis 
norėjo. Iš atokiau palydėjęs 
kultūros darbininką, mūsų 
literatūros puoselėtoją, vi
saip mielą bičiulį, nedrįstu 
klausti: Kas tavo barą? 
Kaip tuo užpildysim tuštu
mą po kitų paliktųjų tuš
tumų? Kiek, kuo dar atsi- 
liepsim.

Išlik ilgai šviesiu Atmi
nimu. Gal ir liekantiems 
bus lengviau.

A. A. Antanas Ramanauskas

Izabele atsikėlė į Daytoną 
Beach apylinkę.

Iš mano, jau čia Florido
je, turėtų visos eilės pasi
kalbėjimų su juo sužinojau, 
kad ir jo gyvenimas, kaip 
ir daugelio kitų iš mūsų, bu
vo vingiuotas. Kaip tikras 
patriotas jaunuolis jis sto
jo ginti tik paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę kaip 
savanoris. Kaip kūrėjas-sa- 
vanoris yra apdovanotas 
Vyčio kryžiumi. Jis mėgo 
skaityti, buvo plačiai apsi
skaitęs ir plačios erudicijos 
žmogus ir gal dėl to mylėjo 
lietuvišką knygą ir vėliau 
prekiavo knygomis ir Rad
viliškyje įsteigė knygyną, 
pavadinęs jį „Laimės kny
gynas”.

Velionis Antanas niekada 
nebuvo stiprus fiziškai, bet 
visada stiprus dvasiškai. Jis 
karštai mylėjo Motiną Baž
nyčią ir Motiną Tėvynę Lie
tuvą.

Aš čia savo atsisveikini
mo ir pagarbos žodį tariu 
velioniui ALT S-gos sky
riaus vardu, kurio nariu jis 
buvo nuo jo pat įsisteigimo. 
Esu tikras, kad jis mūsų 
tarpe buvo seniausias ir gal 
būt vienintelis tautininkas, 
kuris buvo ir Lietuvos tau
tininkų sąjungos narys. Ir 
ne tik narys, bet eilę metų 
ir vadovaujančiuose postuo
se. Baigdamas aš reiškiu gi
lią užuojautą našlei Izabe
lei, sūnui Vyteniui, dukrai 
Vitai, seserims ir jų šei
moms bei artimiesiems Tau
tinės sąjungos, savo, bei sa
vo žmonos Stellos vardu...

Su a. a. Antanui Rama
nausku Daytona Beach lie
tuvių klubo valdybos, narių 
ir visos kolonijos lietuvių 
vardu atsisveikino klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla, 
velionį prisimindamas kaip 
aktyvų klubo narį, lietuviš
kųjų darbų rėmėją, taurų 
tėvynės sūnų, ištikimą šei
mos tėvą, vyrą ir senelį.

Sūnus Vytenis nuošir
džiai padėkojo kun. dr. K. 
Ruibiui už maldas ir atsi
sveikinimo žodžius tariu- 
siems Vytautui Abraičiui ir 
Jonui Daugėlai.

Rugpiūčio 6 d. po gedu
lingų pamaldų šv. Povilo 
bažnyčioje buvo palaidotas 
Cedar Hills mauzoliejuje, 
Daytona Beach. šv. Mišias 
su vietos kunigu atnašavo 
kun. dr. K. Ruibys. Solo 
giesmes giedojo oper. sol. 
Juoze Daugėlienė, vargo
nais palydint muz. Antanui 
Skriduliui.

A. a. Antanas Ramanaus
kas gimė 1898 m. sausio 13 
d. Marijampolėje, Patašnės 
kaime, ūkininkų šeimoje. 
Antanas buvo vyriausias 
šeimoje iš 9 vaikų.

1932 m. Marijampolėje 
Antanas vedė Izabelę Gus- 
taitytę, susilaukė sūnaus 
Vytenio ir dukros Vitos, 
juos išmokslino ir į gyveni
mą išleido. Vedę išgyveno 
55-ris metus. Mokėsi velio
nis Marijampolės gimnazi
joje, vertėsi prekyba Mari
jampolėje ir Radviliškyje. 
Rusams okupavus Lietuvą, 
okupantas iš jo atėmė kny
gyną ir buvo įtraukę į iš
vežamųjų Sibiran sąrašus. 
Tik pakeitęs vietą ir dirb
damas Pavenčių cukraus 
fabrike atsakingose parei-

‘An?ber Holidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjd 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 2 .............................$1429.00

Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 
Helsinki 1 ........................ $1725.00

Registracijos, inforniacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR OEPĄRTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St„ Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

gose, išvengė išvežimo. Ant
rajai okupacijai artėjant 
paliko mielą tėviškę, išėjo 
į tremtį. Pokario metus pra
leido ilgiau gyvendamas
Swabisch Gmund lietuvių 
stovykloje. 1949 m. gegu
žės 29 d. atvyko į New Yor
ką ir, sesutei Bronei Spu- 
dienei padedant, pradėjo 
naują gyvenimą. Dirbo 
krautuvėje ir sandeliuose, 
kur išsitarnavo kuklią pen
siją ir, susilpnėjus sveika
tai, į poilsį išėjo 1968 m. ir 
apsigyveno prie sūnaus Vy
tenio ir dukros Vitos, Man- 
chester, Conn. Ieškodami 
ramesnio, gražesnio gyveni
mo poilsiui pasirinko gražią 
Daytona Beach, Fla., kur 
išgyveno devynerius metus. 
Čia buvo gražiai įsikūrę, čia 
pat jautė sūnaus Vytenio ir 
marčios Sigitos nuolatinę 
globą ir rūpestį. Velionis 
Antanas buvo nuostabios 
atminties, šaunus atsimini
mų pasakotojas, didelis pa
triotas, lietuviškosios spau
dos skaitytojas, malonus ir 
mielas tėvynainis. Išlydėda
mi šį taurų lietuvį į amži
nąją tėviškę, prašome 
Aukščiausiojo Jam suteik
ti amžinąjį džiaugsmą, am
žinuose namuose, į kuriuos 
jis visą gyvenimą karštai 
tikėjo.
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Dainuok broleli... Vladas Viįeikis

Dainavimas lietuviui yra 
įgimtas dalykas. Taip, kaip 
prancūzui vynas, arba ame
rikiečiui doleris. Dar lopšy
je gulėdami imame dainuo
ti. Žąsis ganydami, jau pa
kopiame į dar didesnį šio 
meno laiptą. O jau bernau
dami, tai leidžiame savo ka
karinę kiek tik išneša. Ypa
tingai jei merginų būrys čia 
pat pritaria. Merginos dai
navimui turi labai didelės 
svarbos (taip pat ir kitur). 
Be jų vargu ar kas nors 
bent kiek padoresnio būtų 
sušukta.

Ir dainavome visomis 
progomis. Krikštynose, ves
tuvėse, šieną plaudami, šie
ną veždami, rugius sėdami, 
akėdami, piaudami. Pas 
mergas jodami ir atgal grįž
dami. Ypatingai daina gerai 
skambėdavo prie gero nuge
nimo. Ar tai bačkelė alaus, 
ar tai bonkelė namie vary
to alkoholio. Tas taip pa
taisydavo gerklės stygas, 
kad ketvirtoje parapijoje 
galima buvo girdėti. Tai čia 
istorija.

Dabar kitaip. Pabandyk 
tu šuktelėti, kad ir labai ne
garsų posmelį savo bute. 
Namo savininkas atbėgs, 
lydimas visos savo giminės. 
Piktu balsu ims aiškinti, 
kad trukdai žmonių ramy
bę ir ims grąsinti ir grąsin- 
ti. Ir kaip tu tam balvonui 

kad tai skambi 
daina. Jam 

o mums tikras, 
griebiantis me-

tuvos atvadavimą, ateis gal 
20, na gal 23. Bet į operos 
spektaklius susirenka tūks
tančiai.

Jeigu rytojaus dieną pa
sigirs klausimas: ar buvai 
operoje? tai geriau pasa
kyk: klaidingas numeris, 
arba visai išjunk telefoną. 
Paskui daugiau savaitės už
trunka operos aptarimai.

Solistas dainavo neblo
gai, bet jam truko aukštes
nių balso registrų. Solistė 
išpildė savo rolę su nepa
prasto balso tembro plony
bėmis. Čia pat sėdintįs vy
ras atsiliepia: va jeigu bū
tų bent kiek plonesnė. To
kio pareiškimo niekas ne
nori girdėti.

Tęsiant toliau operos my
lėtojų pareiškimus.

Solistas žemesnėse gai
dose galėtų daugiau pasi-

išaiškinsi, 
lietuviška 
triukšmas, 
už širdies 
na s.

Bet mūsų pamėgimas dai
nos nesibaigia tik prie žąsų 
ganymo dainuotomis daine
lėmis. Dėl kažkokių neaiš
kinamų priežasčių, mes lie
tuviai labai mylime operą. 
Paskelbk paskaitą apie Lie-

Dalila Mackialienė

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė
Gatvių žibintai oranžiniais rūkais užtvindė 

gatves, užliejo stogus ir pavertė šešėliais vasa
rotojų bronzinius kūnus. Saulėje išsikepinę ir 
nuvargę, apnešti druska ir aplipę smėliu, jie 
vienas po kito apleido paplūdimį ir skirstėsi kas 
sau, nes vėso .vanduo, ir drėgnas dvelkimas ne
maloniai glostė. Buvo vasario mėnuo.

Nuošalioje gatvelėje žalios didelės raidės 
švietė: ”Golden Sand Motei”. Kiek žemiau ma
žesnėj iškaboj raudonai blykčiojo ”vacansy”.

Prie to žodžio ”vacancy” ir sustojo pilkas 
nuo dulkių oldsmobilis.

— Tai ir atvažiavome. Nei kelio klausti 
nereikėjo. Kaip nurodė, taip ir radom. Va, lange 
net lietuviškai užrašyta: ''Auksinio Smėlio Už
eiga”. Judvi čia palaukit, o aš eisiu pažiūrėti — 
kas link kambarių. Gal jau miega, — traukda
mas raktus ir nerangiai keldamas kojas, pasakė 
Pranas automobilyje sėdinčioms moterims.

Išlipęs pasifaižė, patampė sustingusius są
narius, porą kartų išmetė rankas į viršų. Net 
kelnių diržas pasmuko žemyn. Rankas pakilno
jęs susitvarkė, truktelėjo kelnes aukštyn ir 
stipriau suveržė diržą. Tyrinėjantis jo žvilgs
nis nuslydo apšviesto pastato sienomis.

— Ir nusisėdėk tu man šitaip. Net kojos 
nutirpo. Tai ne juokas atvaryti šitokį kelią. Iki 
čia sukorėm virš tūkstanties mylių. Oldsmobi-

DIRVA

tempti.
Geriau jis su savo žemom 

gaidom skradžiai žemę nu- 
lystų.

Choras buvo pasigėrėti
nas.

čia vėl įsiterpia skepti
kas: Vos keletą mačiau per 
žiūronus vertas dėmesio.

Baletas buvo neapsako
mai įdomus.

Daug įdomiau jeigu pa
skutinį muslino gabalėlį nu
sivilktų.

Dirigentas buvo precizi
niai žavingas.

Ar tas su juodu švarku? 
Muzikantai grojo, o jis tik 
su lazdele mosikavo. Lyg 
muses baidytų. Be jo būtų 
geriau. Tik trukdo.

Įdomiausia operos dalis 
yra pertrauka, čia susitin
ka operos mylėtojai ir pa
stebi kas buvo ir kas nebu- 

Dalis svečių ALT S-gos Chicagos skyriaus gegužinėje Lemonte. Iš kairės pirm. S. Briedis, 
dr. A. Ruibienė, O. Budejienė, A. Ruibys, S. Budėjus, M. Jurcienė, P. Buchas ir E. Valiūkė - 
nienė. Gegužinė buvo gausi svečiais ir puikia nuotaika.

B
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liukas lėkė net uždusdamas, — ir priėjęs pa
tapšnojo įkaitusį automobilio priekį.

— Juk pėsčias nėjai, tai nuo ko tas nuo
vargis? — priekabiai tarė žmona.

— Gerai kad suspėjom, kol naktis užkri
to. Ko gero būtų reikėję pakelėj nakvoti, o pa
kelėj viskas brangiau. Gal šita užeiga ir nėra 
kokia prašmatnybė, bet, jei gera kitiems, bus 
gera ir mums, — lyg nenugirdęs žmonos pa
stabos, Pranas lėtai vystė savo monologą, ne
atitraukdamas akių nuo pastato. — Tik grįžę 
ir suvedę sąskaitas, pamatysim, ką reiškia atos
togauti Floridoj. Bet vieną kartą — tiek jau 
to. Bent žinosim apie ką kiti, grįžę iš Floridos, 
pasakoja, — segdamas marškinių apykaklę ir 
atsiraitydamas žemyn rankoves, vis kažko del
sė Pranas. Jis vis stoviniavo, vis žvalgėsi ap
link. žmona, pamačiusi dar vis stovintį vyrą, 
netekus kantrybės, sušuko.:

— Tai eik! Ko gi lauki? Juk nesėdėsim čia 
per naktį. Ar nori, kad aš eičiau ? Gal net kam
barių jau neliko, — senu įpratimu stūmė vyrą 
veikti. Ji žinojo — jei neraginsi, tai raivysis 
iki ryto.

— Leisk nors susitvarkyti. Jau ir taip 
skubinu. Juk nebėgsiu su nusmukusiomis kel
nėmis, kaip koks laukinis.

— Ach, tik nesipykite. Paspėsim. Juk nie
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vo. Ką jūs pasakysite, o 
Bobčinskiai neatėjo.

Kaip jums pirmo veiks
mo arija?

ALT S-gos Chicagos skyriaus valdybos dalis suruoštoje 
skyriaus gegužinėje Lemonte. Iš kairės: V. Lenkevičienė, J. Že
maitis, A. Paškienė ir pirm. S. Briedis.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

operos draugas. Iš- 
kad operai trūksta 

vaikštau po 69 
(dabar Lithuanian)

Neišgirdai gerai, žiūrė
jau į tą merginą kairėje šu
linio. Padūkusiai graži mer
ga. Ar nežinote jos telefo
no numerio?

Trečioje eilėje, visiems 
i š s i skirsčius, tvarkdariai 
dar randa pilietį gražiai už
migusį. Pažadintas, tuojau 
ima šaukti: bravo, bravisi- 
mo!!!

Tą viską parašęs nusigan
dau. Ką pasakys Lietuvių 
Operos nariai, kuriuos aš 
labai myliu. Įsižeisti gali. 
Bet tai yra tik perdėjimas 
faktų. Taip kaip operoje: 
mirtinai sužeistas, o dar 
dainuoja kokį pusvalandį. 
Aš esu 
girdęs, 
solistų, 
streetą 
Marąuette Parke, Chicago 
ir ieškau. Ten tokių bal
sų’!! Ir aš pats lavinuosi. 
Dainuoju: Išgerk, išgerk, 
brolali, mana, jau pasku
tinė ši sūdna diena.

kur neskubam. Svarbiausia, kad jau esame vie
toje, — iš užpakalinės sėdynės prabilo švelnus 
balsas.

— Teisybę Paulytė sako. Visur suspėsim, 
juk dar tik septynios. Dvi ilgas savaites galė
sim, blauzdas ištiesę, gulėti ant smėlio. Tai 
judvi čia palaukite, o aš eisiu į raštinę ir pa
prašysiu du kambarius. O jei neturėtų dviejų, 
tai ar liksime čia, ar ieškosim kitur?

— Kaip gausite, taip bus gerai. Jeigu rei
kės, susitalpinsime ir viename. Aš manau, jie 
pristato atskirą lovą, — su viskuo sutiko Pau
lina. — Aš taip norėčiau nusiprausti ir išsi
tiesti. Ką gausite, tas bus gerai.

— žinoma, ir stumdysime vienas kitą, — 
kiek per garsiai pastebėjo Milė, vyrui paėju
siam vos keletą žingsnių. Ir iš tolo šūktelėjo:

— Tik neužsišnekėk iki vidurnakčio!
Milė labai nusivylė, pamačiusi šią užeigą. 

Ji tikėjosi prabangos. Važiuodama jau planavo, 
kaip, sugrįžus namo, pasakos apie Floridos vieš
bučių prašmatnybes, moterų parėdus šokiuose 
ir vakarienėse. Ji jautėsi apgauta. Ne priemies
čio motely ji tikėjosi praleisti savo atostogas. 
Į tokias vietas suvažiuoja tik pilvoti pensinin
kai praleisti žiemos. Kas daugiau čia gali atos
togauti? Mintyse vartėsi nepasitenkinimo de
besys. Akyse stovėjo žurnaluose matytos rek
lamos tokių viešbučių, kaip Sheraton, Hilton, 
Fontainebleau, kuriuose vakarieniavo su frakais 
ir balinėm sukniom. Ji svajojo atostogauti to
kiose vietose, kur viena naktis išplėšia iš kiše
nės kelis šimtus. Tada būtų ką pasakoti. O 
dabar ? ...

(Bus daugiau)
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Karaliaus Mindaugo stovykloje..
(Atkelta iš 1 psl.) 

aukoja v. si, kun. A. Gery- 
ba. Skautams skirtam pa
moksle, kviečia visus eiti 
kilnaus obalsio keliu: — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
prašydamas Aukščiausiojo 
palaimos, gero oro ir sėk
mingos stovyklos.

Po šv. Mišių grįžtame į 
stovyklavietę užbaigti pa
skutiniųjų papuošimo dar
bų. Sesės išpuošia stalą, vė
liavų aikštelę, broliai — 
vartus ir kt.

Pirmadienį pradedam su 
jau iš anksto numatyta pro
grama, kurios griežtai buvo 
laikomasi per visą savaitę. 
Lietuvių kalba, skautavi- 
mas, lituanistika, meno dar
beliai jaunesniesiems, kan
klės, dainos, tautiniai šokiai 
ir žaidimai. Antradienį susi
laukiant viešnios v. s. fil. E. 
Mickienės.

Paįvairinimui antradienio 
programos buvo naktinis 
žaidimas, kuriuo visi buvo 
labai patenkinti. Visiems 
nuėjus poilsiui s. v. V. 
O’Brien, skautininkų rate
lyje, duoda paskautininko 
įžodį.

Trečiadienio popietėje ap
lanko mus stovyklaujančius 
visas autobusas Studijų Sa
vaitės, Londone, dalyvių.

Ketvirtadienį turime vieš
nią iš Londono, lietuvių kil
mės, invalidę R. Bertašiūtę, 
našlaitę — tėvas lietuvis 
mirė ją palikdamas tik 2^4 
metų, išaugino motina aus
trė. Studijų reikalu pasirin
ko tema ”Mano Tėvynė Lie

Stovyklautojos Zita Dubauskaitė (JAV), Vida Jakubaitytė 
(Australija) ir Rima Gasperaitytė (Anglija).

S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

tuva”. Atsivežusi studiją 
skaitė ištraukas, atsakinėjo 
į duotus klausimus. Turėjo 
progos susipažinti su skau
tiška stovykla, tuo pačiu 
parodydama, kad noro tu
rint viskas galima nuveikti.

Vakare po laužo, buvo šv. 
Mišios už Tėvynę, su žva
kutėmis, s t o vyklavietėje, 
vėliavų aikštelėje. Be skau
tų atsilankė gana gražus 
skaučių Sodybos atostogau
tojų. Kun. A. Geryba pasa
kė jautrų pamokslą, pažy
mėdamas, kad mūsų broliai 
Tėvynėje siunčiami į kalėji
mus, į tremtį, miršta už 
Tėvynės ir Dievo meilę, at
simokėdami jiems palikime 
tikrais lietuviais, nepasi
duokime šio krašto aplin
kai. Rankose mirgėjo žva
kutes, nušviesdamos nak
ties gludumą, o pro medžių 
lapuotas šakas kilo, į debe
sius padengtą padangę, mal
dos giesmė.

Penktadienį penki broliai 
duoda prityrusio skauto 
įžodį, o vidurnaktį pagal 
skautų vyčių tradicijas du 
broliai, prit. s. Matas Julius 
(Škotija) ir Jonas Žilins
kas, skauto vyčio įžodį. Tuo 
pačiu laiku ir sesės, pagal 
savo papročius, net penkios, 
duoda vyresnės skautės įžo
džius. Taip pat popietėje 
buvo pravesta iškyla nau
dojant žemėlapį ir kompasą.

šeštadienio vėlyvą popie
tę išvažiuojam į Londoną 
šv. Mišioms Lietuvos krikš
čionybės 600 metų Jubilie
jaus proga. Jas atnašavo

Skautiška šeima... ps. V. O’Brien su žmona s. Gajute 
O’Brien, sūneliu Richardu, dukrele Nijole. Trūksta dar giliuko 
Vincuko.. Visi jie aktyviai dalyvavo stovykloje.

S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

sios vado s. kun. dr. S. Maapaštalinis pronuncijus D. 
Britanijai, ark. L. Barba- 
rito.

Sekmadienį išklausę šv. 
Mišių prie Sodybos kry
žiaus, rengiamės iškilmin
gai sueigai, stovyklos užda
rymo laužui. Pradeda rink
tis tėveliai, svečiai. Dainuo
damos sesės ir broliai atei
na iš savų pastovyklių išsi
rikiuodami vėliavų aikštelė
je. Garbės svečiai pakvie
čiami prie vėliavų darželio.

Stovyklos viršininkas ati
darydamas stovyklos užda
rymo iškilmes sveikina sve
čius ir tėvelius. Seka rapor
tas stov. viršininkui, po to 
malda, kurią praveda tėvas 
T. Ereminas (Italia). Įtei
kiami žymenys; — Vėliavos 
Garbės žymenis s. v. Pau
liui Mickui (Aušros tuntas) 
ir Pažangumo žymenis s. v. 
Matui Juliui (Škotija). 
Įteikiamos dovanos instruk
toriams.

Sveikina žodžiu stovyk
lautojus DBLS Centro val
dybos pirmininkas v. s. J. 
Alkis, nuolatinis skautų rė
mėjas P. B. Varkala ir 
DBLS Tarybos pirminin
kas, skautų rėmėjas K. Bi- 
vainis. Stovyklos viršinin
kas skaito raštu gautus 
sveikinimus: — LSS Seseri
jos Vyriausios Skautinin- 
kės v. s. tn. Stefos Ged
gaudienės, LSB Vyriausio 
Skautininko v. s. fil. Kazio 
Matonio, anglo skautininko 
J. H. Booth — Derbyshire 
scouts & guides; Lietuvių 
šv. Kazimiero Klubo Londo
ne, Bradfordo Lietuvių Klu
bo ”Vytis” S. Bosikio, dr. ir 
Nijolės Pilcher ir Notting- 
hamo lietuvių skautų dva

tulio, MIC.
Stovyklos viršininkas dė

koja svečiams, tėveliams už 
gausų atsilankymą, dėkoja 
už iki šiolei teikiama skau
tams materialinę paramą, 
prašydamas ir ateityje 
nepamiršti. Primena apie 
ateinančią Tautinę stovyklą 
JAV kitais metais, ir kad 
yra numatyta pasiųsti 12 ar 
13 asmenų ,tikėdamasis, 
kad ir šiam atvejui sulauk
sime iš rėmėjų paramos.

Pristato visuomenei ką 
tik išleista mūsų Rajono 
skautų albumą, ir visus 
kviečia, po trumpos per
traukos į uždarymo laužą. 
Iškilminga sueiga užbaigia
ma Tautos himnu.

Laužą praveda s. G. 
O’Brien. Uždegti pakviečia

A. A.

Ats. kpt. IGNUI ADAMKAVIČIUI

mirus, sūnui inž. VALDUI ADAMKUI su 

šeima, visus gimines ir artimuosius nuošir

džiai užjaučiame ir liūdime.

Angelė Gudelis
Aldona Masiulis
Valentina ir Pranas Mažeikai

A. A.

SAVANORIUI-KŪRĖJUI

IGNUI ADAMKAVIČIUI
mirus, jo sūnui VALDUI ADAMKUI su 

žmona ALMA ir visus gimines nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi.

Danguolė ir Eugenijus 
B a r t k a i

mas svečias kunigas, Studi
jų Savaitės dalyvis, tėvas
T. Ereminas. šaunios dai
nos, šūkiai, pasirodymai. 
Laikas bėga, laužas baigia 
degti. Ratukas, laužo mal
da. Spaudžiame rankas ir 
tariame sudie. Svečiai skir
stosi, kai kurie broliai, se
ses rengiasi į namus, kiti 
pasilieka vakarui oficialiam 
stovyklos uždarymui, ryto
jaus dienai, stovyklos pala
pinių nuėmimui, sutvarky
mui.

Nenorėčiau pamiršti ne
paminėjęs, kad kartu su 
stovyklavo iš Vokietijos 
brangi viešnia v. s. fil. Mei
lė Mickienė su dukrele Nida 
ir sūnum Paulium, Jiems 
linkime geriausios skautiš
kos sėkmės.

Labai gaila, kad ir šiais 
metais mūsų lituanistikos 
mokytoja dail. M. Barenie- 
nė, sveikatos sumetimais, 
negalėjo stovyklauti su mu- 
msi, bet jos paruoštas lei
dinys ”LITHUANIA” Nr. 
4 buvo atvežtas į stovyklą, 
panaudotas ir išdalintas 
mokytis namuose. Dail. M. 
Baronienei už nepailstamą 
darbą nuoširdus skautiškas 
ačiū.

WANTED 
TRUCK PARTS & 

SERVICE PEOPLE 
IMMEDIATE OPENINGS 

Best Pay & Fringe Benefits 
In The Industry 

Call: BOB GARTMAN 

TURNPIKE TRUCK 
CENTER 

Secaucus, New Jersey 
(201) 864-2211

(31-33)
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Vakaras su Antanu Juodvalkiu
Be garsinimo, be komite

tų sudarymo, vieną vakarą 
iniciatorių pakalbinti susi
telkė į Seklyčią, Marųuette 
Parke Chicagoje apie 40 as
menų. Tas vakaras, rugpiū
čio 6 dienos, o Antano Juod
valkio s e p t y n iasdešimt 
penktasis gimtadienis, o su
sirinkusieji jo, Sukaktuvi
ninko, bendradarbiai ir ger
bėjai. Sukaktuvininką atly
dėjo žmona Ona ir sūnus 
Uosis...

Macevičienė, šio susitiki
mo iniciatorių vardu, pa
kvietė inž. Joną Jurkūną 
vesti šio vakaro programą. 
Jurkūno pakviestas prel. 
Juozas Prunskis sukalbėjo 
šiam momentui skirtą mal
dą.

Už šviesią Antano ateitį 
išlenkiamos šampano tau
rės. Dalyvių tarpe keletas 
gražiabalsių solistų, tad ir 
ilgiausių metų dainos žo
džiai nuaidi didingai, šven
tiškai. Servuojama vakarie
nė.

Kavos metu perskaitomi 
gautieji sveikinimai, gyvu 

A. A.

SALOMĖJAI JANULAITIENEI

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, šeimai ir vi

siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Roma ir Danielius
Degėsiai

A. A.

Agr. NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, jos vyrą ANTANĄ, šeimą ir gimines 

užjaučiame ir kartu liūdime.

A. J. Paršeliūnai
O. A. Dimitrijevai

Kanada.

The Money Saving 
SUMMER SHOE SALE 

is on NOW.
Hurry, as long as we have a large 

selection.

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avė., Cleveland, Ohio 44113 

Phone: 281-7003
Business Hours :

Mond., Wed., Thursd 9-4 
Fri. 8-6; Sat. 8-5 
Tuesday closed

žodžiu išsakomi dalyvių 
linkėjimai ... Raštu svei
kino Ingrida Bublienė, LB 
Kultūros Fondo pirmininkė, 
J. Kerelienė, LM Federa
cijos Chicagos klubo pirmi
ninkė ir kt. žodžiu išsakė 
linkėjimus B. Jasaitienė, 
PLB valdybos vardu, dr. L. 
Kriaučeliūnas, ALT S-gos 
vardu, M. Remienė LF val
dybos ir tarybos vardu, M. 
Valiukėnas "Dirvos” redak
cijos ir antinacinės rezis
tencijos (LLKS) vardu, K. 
Milko vaitis — Vasario 16 
d. gimnazijos rėmėjų var
du, Br. Juodelis JAV LB ir 
žurnalistų Daužvardžio fon
do vardu. Kalbėjusių veda
moji mintis — Sukaktuvi
ninkas Antanas kaip visuo
menininkas ir žurnalistas 
dirba plačiu mastu ir pa
slaugus kitiems lietuviška
me darbe. Visi linkėjo iš
tverme ir kūrybinga nuotai
ka sulaukti dar daug sukak
čių. Sukaktuvininko sūnus 
Uosis, atvykęs į šią šventę 
iš Rhode Island valstijos 
tartame žodyje padėkojo tė

vui ir išskirtinai motinai už 
išauginimą jo ir sesers Eg
lės, džiaugėsi, kad sveikin
tojai vertiną tėvų lietuviš
kąjį darbą, o pats lietuviš
kiausias ėjimas tai ir buvęs 
vaikų išmokslinimas lietu
viais ... Gėrisi nauju tėvo 
pomėgiu, plunksnos darbu 
lietuviškame lauke.

Sukaktuvininkui buvo 
įteikta atminimui — dr. A. 
Kučo monografija "Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis- 
Matulevičius”, su įrašu: 
Brangiam Jubiliatui Anta
nui Juodvalkiui, Savo talen
tu ir darbštumu švytinčiam 
žurnalistui su nuoširdžiau
sia pagarba, meile ir ge
riausiais linkėjimais ... vi
sų dalyvių parašai.

Padėkos žodyje Sukaktu
vininkas reiškė padėką vi
siems susirinkusiems, ini
ciatoriams, kurie likę jam 
anonimais ... Jis esąs dė
kingas kiekvienam lietu
viui, pagal savo pajėgumą 
dirba nčiam lietuviškame 
lauke. Visi turime atiduoti 
Lietuvai, ką pajėgiame. 
Džiaugėsi, kad jam talkina 
visi šeimos nariai. Dėkingas 
žmonai už sekretoriavimą, 
jo raštijos perrašymą ma
šinėle. Maloniai jį nuteikęs 
dukros Eglės atsiųstąsis 
sveikinimas. Daug malonu
mo ir ilgam pasiliks šis 
draugėje pabuvojimas, pa
bendravimas. (mv)

AUTO
TECHNICIANS 

”A, B. & C” 
NEW CAR PREP.

Ultra modern service dept. for one 
of N. J.’s leading Auto Dealers has 
immed. Openings for the above posi- 
tions. If you have the desire for top 
$$$, full co. benefits/Medical, plūs 
much more — applv today! Contact 
ED MARSH AT 201- 568-4400

MARMAC NISSAN 
136 ENGLE STREET, 

ENGLEWOOD. N. J. 07631 
(30-32)

Lead machine operators -rOA..c-
tion workers needed for plastic ma- 
nufacturing piant. riexioic 
overtime and all benefits paid. Legal 
U. S. work certification required. Call 
(201) 447-6172 Waldwick, N. J.
07463. (30-33)

DIETARY SUPERVISOR 
DIETARY

Supervisor full time for Health Care 
facility. Candidate mušt have adequ- 
ate education and supervisory ex- 
perience in dietary field. Call: 201- 
239-9300. E. O. E. (32-35)

RN/LPM
Full or part time, all shifts. 180- — 
bed long term care facility. Excel- 
lent benefits. New salary guide.

WATERVIEW NURSING CENTER 
CEDAR GROVE, N. J.

Call: DIRECTOR OF NURSING 
201-239-9300 

E. O. E.
(32-35)

FORELADY
EXPERIENCED FORELADY. MT. 
VERMON AREA. $400.00 A WEEK. 
A1R COND1T1ONED FACTORY. ALL 
UNION BENEFITS. CALL:914-664- 
099S DAILY 7-5 P. M. (3133)

ACCOUNTANT — Small co. with 
room to grow needs experienced 
accountant with problem solving 
abilities. Bowie Area. Mr. Byrd, 
301-262-9306. (31-33)

NATIONWIDE 
INSURANCE is on you'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

BOSTON
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

LB Bostono apylinkės 
rengiamas Tautos šventės 
minėjimas bus dviejų da
lių. Pirmoji jų vyks rugsėjo 
12 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje. Ten pagrin
diniu kalbėtoju bus Algis 
Avižienis iš Washingtono, 
kuris dirba Statė departa
mente rytų Europos tautų 
skyriuje, o meninę progra
mą atliks Toronto vyrų trio, 
kuriam vadovauja muz. 
Vaclovas Povilionis, nese
niai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos. Antrąją minėjimo 
dalį sudarys šv. Mišios už 
Lietuvą, atnašaujamos rug
sėjo 13 d., sekmadienį, 10 
vai. 15 min. šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Mišių metu giedos 
Toronto vyrų trio. LB Bos
tono apylinkės valdyba 
kviečia visus Bostono ir 
apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti abiejose minėji
mo dalyse.

LIETUVIAI Į POLITIKĄ

Ateinančiuose Bostono ir 
Brocktono miestų savival
dybės rinkimuose vėl turės 
progos pasireikšti lietuviai. 
Į Bostono miesto tarybos 
narius kandidatu yra Juo
zas Casperas, ligšiolinis 
Bostono miestą mokyklų ko
miteto rinktas narys, o 
Brocktone vėl į mokyklų 
komitetą kandidatų tarpe 
yra adv. William Pribušaus- 
kas, ligšiolinis Brocktono 
miesto mokyklų komiteto 
rinktas narys. Abudu kan
didatai yra rimti, pasižymė- 
ją savo veikla ne tik lietu
vių, bet taip pat amerikie
čių tarpe. Juozui Casperui 
ypač svarbūs yra pirminiai 
rinkimai, kurie bus rugsėjo 
22 d.

Lietuvių sudarytas komi
tetas jam remti rugpiūčio 
30 d. 3 vai. po pietų South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto sa
lėje ruošia parengimą, į ku
rį įėjimas — $50.00 asme
niui. Tuo parengimu nori
ma sudaryti bent dalį lėšų, 
reikalingų rinkiminei kam
panijai. Adv. W. Pribušaus- 
kas pirminiuose rinkimuose 
turi tik vieną konkurentą, 
tad jis laikomas jau tikru 
kandidatu į Brocktono mies
to mokyklų komitetą. Jo iš
rinkimą ar neišrinkimą ap
spręs rinkimai lapkričio mė
nesį.

RENGINIAI
• Rugpiūčio 30 d. 3 vai. 

po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje Juozo Caspe- 
ro kandidatūrai remti ko
miteto ruošiamas parengi
mas, kuriame dalyvaus ir 
kalbės pats kandidatas Juo
zas Casperas.

• Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas Bostono 

Lietuvių salėje.
• Rugsėjo 13 d'. Tautos 

šventės minėjimas Brock
tone, rengiamas LB apylin
kės ir Martyno Jankaus 
šaulių kuopos: 10 vai. pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje, iškilmingas susi
rinkimas salėje.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lili jos šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
šv. Kryžiaus katedroje Mi
šios aukojamos kardinolo 
Bernard Law, minint Lietu
vos krikšto sukaktį. Mišių 
metu giedos sol. Marytė Bi- 
zinkauskaitė, o vargonais 
gros dr. Vytenis Vasyliū- 
nas.

DETROIT
ETNINIŲ GRUPIŲ 

PASIRODYMAS
Rugpiūčio 15 d. gražiame 

Chene parke įvyko etninių 
grupių pasirodymas (IN
TERNATIONAL FRIEND- 
SHIP FESTIVAL) ir MI- 
CHIGAN VALSTIJOS 150 
metų sukakties paminėji
mas.

Lauko scenoje buvo pra
vesta šventės minėjimo pro
grama ir ištisą dieną vyko 
meniniai pasirodymai. Gai
la, tokia didelė šventė, o į 
ją neatvyko nei miesto bur
mistras, nei Michigano vals
tijos gubernatorius. Juos 
atstovavo paskirti asmenys. 
Prie scenos plevėsavo etni
nių grupių vėliavos tarp jų 
ir Lietuvos trispalvė.

Atliekama programa bu
vo įvairi ir įdomi, tik labai 
mažai žmonių atsilankė.

Įrengtuose kioskuose tau
tybių grupės turėjo išdės- 
čiusios savo meno kūrinius. 
Jų tarpe buvo vienas tvar
kingai gražiais eksponatais 
Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo kioskas, aptarnauja
mas Eugenijos Bulotienės, 
Onos Pusdešrienės, Vinco 
Tamošiūno ir Kazio Sra- 
gausko.

• LKVS Ramovė Detroito 
skyriaus metinis susirinki
mas įvyks rugpiūčio 30 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose: 11:30 v. r. Darbotvar
kėje valdybos narių ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
po jų diskusijos. Naujos 
valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai ir ateities 
veiklos planų aptarimas. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.

• Elena čižauskienė gavo 
liūdnią žinią, kad Lietuvoje 
mirė jos sesuo česė Sutkai- 
tienė. Mišios už jos sielą 
buvo aukotos šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje rugpiū
čio 13 d.

A. Grinius
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Toronto Maironio ir Clevelando šv. Kazimiero mokyklų mergaičių jungtinis choras, su 
vadovais: Dalia Viskontiene ir Algirdu Bielskum. V. Bacevičiaus nuotr.

viškai dainai, lietuviškam 
suartėjimui bei lietuvybės 
gyvastingumui.

Šv. Kazimiero Lit. mo? 
kykla nepaprastai dėkinga 
muz. Ritai Kliorienei ir Al
girdui Bielskui, kurie buvo 
sumanytojai šios idėjos ir 
ją taip sėkmingai pravedė. 
Taip pat reikia dėkoti ir To
ronto Lit. mokyklos mer
gaičių choro vadovei Dalei 
Viskontienei, kuri taip nuo
širdžiai sutiko bendradar
biauti ir rado galimybę at
vykti į Clevelandą mums 
taip įdomiai paįvairinti 30- 
tųjų mokslo metų baigimo 
programą.

S. B.

1987 m. rugpiūčio 27 d.

SECURITY 
OFFICERS 

Become part of the legend. 
Severai excellent openings 
for reliable individuals witn 
good work records.

$5 + Per Hour 
Part time, weelcends and 
holidays.

(617) 676-3055

Apply in person at
373 Second St.,

Fall River, Mass. 02721
Equal Oppoit. Employer m/f/h/v 

(30-32)

BAIGIANT MOKSLO 
METUS

Birželio 7 d. įvyko šv. Ka
zimiero lituanistinės mo
kyklos Clevelande mokslo 
metų pabaigtuvės. Mokiniai 
prieš įžengiant į Dievo Mo
tinos šventovę sustojo prie 
paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, kur susikau
pę pagalvojo apie sunkiai 
krauju atkovotą Lietuvos 
laisvę ir padėjo simbolinę 
gėlę laukų aguoną.

Po pamaldų parapijos sa
lėje vyko iškilmingas moks
lo metų baigimo aktas. Per 
visą mokyklos 30 gyvavi
mo metų išleista jau 21-oji 
abiturientų laida, šiais me
tais mokyklą baigė: Aud
rius Bankaitis, Rama Bub
lytė, Lilė Gelažytė, Lina Ki
jauskaitė, Linas Muliolis, 
Diana Staniškytė ir Ina šil
galytė.

Visų skyrių darbštieji 
mokiniai LB Clevelando 
apyl. pirm. Vlado čyvo bu
vo apdovanoti knygomis.

Knygų skaitymo varžybų 
mecenatė J. Klimaitienė pa
skyrė 400 dol., kurie buvo 
išdalinti premijomis 33 mo
kiniams. O akademinių var
žybų mecenatė S. Radzevi
čiūtė mokyklai paskyrė 500 
dol. šiose varžybose daly
vavo XI irXII skyriai. Lai
mėtojai buvo XI skyr. I pre- 
ija Aida Bublytė, II premi
ją. Danius šilgalis ir III pre
mija Rimas Biliūnas. XII 

Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos abiturientai: Diana 
Staniškytė, Rama Bublytė, Ina Šilgalytė, Lina Kijauskaitė, Lilė 
Gelažytė, Linas Muliolis ir Audrius Bankaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

skyr. .1 premija Lilė Gelažy
tė, II premija Diana Staniš
kytė ir III premija Ina šil
galytė.

Po iškilmingo mokslo me
tų baigimo akto ir premijų 
įteikimo vyko koncertas, 
kurį atliko šv. Kazimiero 
Lit. mokyklos mergaičių 
choras,. Toronto Maironio 
Lit. mokyklos mergaičių 
choras ir abiejų mokyklų 
jungtinis choras.

Clevelandiečių atliktos 
dainos skambėjo žavingai ir 
klausytojus maloniai nutei
kė. Nors ir daug kartų gir
dėtos, tačiau skaidrūs ir 
ausiai malonūs jaunų daini
ninkių balsai, kiekvienai 
dainai suteikė naujumo ir 
neabejotino pasigėrėjimo. 
Mergaičių choras už tokį 
puikų paruošimą be abejo
nės dėkingas savo dviem 
vadovam Ritai Kliorienei ir 
Algirdui Bielskui. Toliau 
dainavo jungtinis abiejų 
mokyklų choras. Sceną už
pildė gausus grakščių mer
gaičių būrys dėvintis spal
vingus mūsų tautinius dra
bužius. Stiprus balsais 
jungtinis mergaičių choras 
atkreipė klausytojų dėmesį 
ir ne vienas stebėjosi dar
niu abiejų chorų skambėsiu 
ir susidainavimu, nors ben
drom repeticijom nedaug 
laiko turėta.

Galiausiai scenoje liko 
vienas Toronto Maironio 
Lit. mokyklos mergaičių 
choras su vadove Vida Vis

kontiene. Jaunos, grakščios 
spalvingais tautiniais rū
bais pasipuošusios torontie- 
tės sudarė malonų įspūdį, o 
jų balsai jausmingai skam
bėjo.

Tai buvo toks pirmas mė
ginimas dviejų išeivijos li
tuanistinių mokyklų susi
tikimas gražiai bendradar
biauti ir arčiau vieni kitus 
pažinti. Juk daina bei me
nas tinkamiausia bendra
darbiavimo priemonė, tai 
geriausiai suprantama kal
ba siekiant to paties tikslo. 

Lituanistinės mokyklos 
šiuo būdu ugdo meilę lietu-

ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namų remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /tarinę/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. 
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

Dalia William J. Sr., 
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Scbmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CteveM, Obe 44119 
Tel. (216) 531-7770

ąIZ. Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi-I liams pastatyti.

FSLIC
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• Juozas Stempužis, Cu- 

yahogos apskrities asmeni
nių mokesčių departamento 
direktorius, po dvidešimt 
.šešerių metų tarnybos, rug
piūčio 31 išeina i pensiją. 
Apskrities k o n t rolierius 
Tim McCormack drauge su 
lietuviais, dirbančiais aps
krities a d m i nistracijoje, 
rugpiūčio 31 Lietuvių namų 
salėje rengia Juozui Stem-

pužiui pensijon išėjimo vai
šes. Smulkesnių informaci
jų galite teirautis Lietuvių 
namų raštinėje telef. 531- 
2131.

GOLFO VARŽYBOS

Dvidešimt antrąsias ŠAL- 
FASS tarpmiestines golfo 
varžybos šiemet organL 
zuoja Clevelando Lietuvių 
Golfo klubas rugsėjo 5-6 d. 
d. Quail Hollow Resort, 1-90 
ir Rt. 44, Painesville, Ohio, 

Registracija ir susipaži
nimo vakaras įvyks rugsė
jo 4 d. vakare, Quail Hollow. 
žaidynės prasidės rugsėjo 5 
d. 12 vai., Sekmadienį, rug
sėjo 6 d. žaidynės prasidės 
7:30 vai. ryto. Golfavimo 
kaina 36 dol. su vežimu vie
nam. (Jeigu neapsistota 
viešbuty kaina 43 dol. su 
vežimu). Pradedama nuo 
pirmos ir dešimtos aikšte
lės.

Varžybose šiais metais 
dalyvauja šie klubai: Cle
velando, Toronto, Detroito, 
Chicagos, Rochesterio, Syd- 
nėjaus (Australijos).

Taip pat bus žaidėjų iš 
Hartfordo, New Yorko ir 
Kalifornijos.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d. 
po varžybų apie 3 vai. p.

p. bus ”barbecue” visiems 
dalyviams ir Clevelando vi
suomenei. Dėl informacijų 
kreiptis į Clevelando klubo 
pirm. Algį Nagevičių telef. 
(216) 845-4954

RADIJO VAJUS

šį sekmadienį, rugpiūčio 
30, tautybių radijo laidos 
praves vajų Clevelando vie
šajai radijo stočiai WCPN 
FM 90.3 paremti. Stotis no
ri iš klausytojų surinkti 
$125,000.

Tėvynės Garsų radijo lai
dos klausytojai rugpiūčio 30 
tarp 6 ir 7 valandos vakaro 
prašom skambinti radijo, 
stočiai šiuo numeriu: 432- 
3636. Lietuviškai kalban
čios telefonistės priims jū
sų šaukimus. Pageidauja
ma, kad ne tik individualūs 
klausytojai, bet ir organiza
cijos taptų WCPN radijo 
stoties nariais, tuo būdu pa- 
brėždamos savo rūpestį dėl 
tautybių radijo laidų egzis
tencijos.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

Vinco Gelgoto plaukų kire 
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuviu kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKeJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI)

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos

Dievo Motinos parapijos patalpose
18022 Neff Rd., Cleveland. Ohio 44119

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

APARTMENT FOR RENT

Lake Shore — East 185 
area. Modern, large one 
bedroom apartment. Ap- 
pliances. Air condition. 
$275.00. Garage available. 
Call: 531-6787.

ginai

daN

SEpT.4,5,6,7
LAKE COUNTY FAIRGROUNDS

,feStS?Anti<l“e ShowOįal jtiel Haus 
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9

(216) 881-7773
1PEPSICOLA

PADĖKA
URŠULEI VERBYLAITEI

' Uf’ padėka kun. Bacevičiui už šv. Mišias ir
palydėjimą , kapus, ačiū laidotuvių dlrektoriul Jacub 
į“,?.razų Patar"«imą. Dėkojame karsto nešėjams, lan- 
kanus"18 L la,d°tuVlll Pamuoss, palydėjusiems į
kapus, aukojusiems šv. Mišioms ir kitom intencijom.

- j ^at. Pa^ėka už gėles ir užuojautas pareikštas 
žodžiu ar rastu mūsų liūdesio valandose.

Dar kartą nuoširdų ačiū visiems.

IGNAS VERBYLA
ROMAS VERBYLA SU SEIMĄ 
REGINA IR DANA VERBYLAITES

Mielam
A. A.

KAZIUI GRŪZDUI 
mirus, jo žmonai STASEI reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

Albina ir Vladas 
Pėtukauskai

AN NOU NCEMENT
BraeView Manor would likę to announce to the community 
that our new modern facility is now open and accepting ap- 
plication for residents.

Licensed and certified by the Statė of Ohio.

For admissions or information call:

BraeView Manor
2061 1 Euclid Avenue
Euclid, Ohio 441 17
486-9300
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DAYTONA BEACH

RUOŠIAMĖS MINĖTI 
TAUTOS ŠVENTĘ

Ir šiais metais Tautos 
šventės minėjimą, Klubo 
valdybai pritarus, ruošia 
Daytona Beach apylinkių 
ALT S-gos skyrius.

Š. m. rugpiūčio mėn. 7 d. 
skyriaus pirmininko Vytau
to ir Stellos Abraičių na
muose, Palm Coast, įvyko 
skyriaus valdybos posėdis, 
kuriame buvo aptarta deta
li minėjimo programa.

Pirmininkas Vytautas 
Abraitis posėdžio pradžioje 
aptarė minėjimo pobūdį pa
žymėdamas, kad Tautos 
šventės minėjimai tampa 
šio skyriaus tradicija ir tam 
mielai pritaria klubo val
dyba.

Minėjimas ruošiamas š. 
m. rugsėjo mėn. 13 d., sek
madienį, Prince of Peace 
parapijos bažnyčioje ir po 
pamaldų akademinė dalis 
salėje.

Pamaldos 2 vai. 30 min. 
šv. Mišias atnašaus kun. dr.
K. Ruibys.

Tuojau po pamaldų minė
jimo tąsa salėje. Į minėji
mą atvyksta iš Chicagos 
svečias, ALT S-gos pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče
liūnas ir pasakys kalbą. 
Trumpoje meninėje dalyje 
dalyvauja akt. Ona ir rašy
tojas Andrius Mironai, ku
rie skaitys rašytojo And
riaus Mirono kūrybą.

Po programos bendros 
visiems minėjimo daly

Solistė Aldona Stempužienė, akompanuojant pianistui Ro
bertui Mockui, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažia
vimo bankete atliks meninę programą. Suvažiavimo banketas 
įvyks rugsėjo 5 d. Hyatt Oakbrook viešbutyje, Oakbrook, III.

V. Rimšelio nuotrauka iš Draugo koncerto

viams vaišės, kurias sutiko 
paruošti darbščiosios sky
riaus narės Natalija Suba- 
čienė, Stella Abraitienė, 
Ona žolynienė su kitomis 
skyriaus narėmis.

Veiks ir laimės šulinys, 
kuriam dovanas telkia Kos
tas žolynas ir Jurgis Janu
šaitis. Valdyba prašo visų 
skyriaus narių ir prijau
čiančių šios kolonijos lietu
vių laimės šulinį praturtin
ti savomis dovanomis. Jas 
galima bet kada įteikti mi
nėtiems asmenims.

ALT S-gos pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
apsistos pas skyriaus pirmi
ninką Vytautą ir Stella Ab- 
raičius, Palm Coast. Svečio 
atvykimo proga skyriaus 
valdyba numato sušaukti 
specialų posėdį kuriame bū
tų detaliau aptarta su ALT 
S-gos pirmininku dr. Leono 
Kriaučeliūnu ir sekančiais 
metais įvykstančio ALT 
S-gos Seimo programa ir 
apžiūrėta viešbučiuose Sei
mui patalpos, kambariai, iš
tirtos sąlygos ir t.t.

Skyrius rūpinsis visais 
Seimo organizaciniais rei
kalais. Tikimasi Seime su
silaukti gausaus dalyvių 
skaičiaus ir jau dabar būtų 
pats laikas visiems pagal
voti apie dalyvavimą Seime, 
nes dalyvių skaičius yra bū
tina žinoti gerokai anks
čiau, užsakant viešbučiuo
se kambarius ir posėdžiams 
sales.

Tautos šventės minėji
mas, kaip kasmet, reikia 
manyti susilauks ir šiais

Gilwellio — tarptautiniuose skautų vadovų kursuose š. m. rugpiūčio 15-22 d. dvi lietuvių 
skiltys su savo vadovais. Pirmoje eilėje iš kairės: Linas Orentas, Regina Polikaitienė, skilties va
dovė Laima Kiliulienė, grupės vadovas Juozas Raškys, skilties vadovė Stefa Gedgaudienė, Rita 
Čekanauskaitė, Gediminas Deveikis. Antroje eilėje: Juozas Orentas. Gražina Kavaliūnienė, Ju
lija Taorienė, Daina Petronytė, Dalia Januškienė, Asta Karosienė. Trečioje eilėje: Vytautas 
Dilba, Algis Miškinis, Gintautas Taoras ir Gintaras Čepas. Kursuose iš šešių skilčių dvi buvo 
lietuvių. Kursai vyko netoli Bostono, Camp June Norcross Webster. R. J. Czajkowskio nuotr.

metais šios nausėdijos lie
tuvių tinkamo dėmesio ir 
gausaus dalyvavimo.

Jurgis Janušaitis

LOS ANGELES

LIETUVIŲ DIENOS

Spalio 2-4 dienomis, kaip 
ir kiekvieną rudenį, Los 
Angeles lietuvių visuomenei 
ruošiamos Lietuvių Bend
ruomenės Lietuvių Dienos. 
Tai trijų dienų mugės pavi
dalo šventė, kurios bėgyje 
paprastai būdavo surengia
mos meno parodos ir vieti
nių solistų, o kartais svečių 
iš toliau, koncertai, šį kar
tą, jaunimui perėmus vie
tinę Bendruomenės veiklą, 
šios šventės programa, at
rodo, smarkiai pasikeitė. 
Vietoje koncerto, bus leista 
šv Kazimiero parapijos aik
štėje pasirodyti jaunimo 
tautinių šokių grupėms. Da
lyvaus nė vien mūsų vieti
nis "Spindulys”, bet viene
tai iš San Francisco, Den- 
ver ir Seattle..

Visuomet noriai lankomos 
meno parodos ir šį metą, at
rodo, bus įvairios ir turtin
gos. Be vietinių dailininkų 
su šimtu lietuvių meninin
kų kūrinių iš Chicagos at
vyksta Alg. Kezys ir Karo
lis Avižienis. Taip pat iš 
Chicagos šiai progai atke
liauja istorinių Lietuvos že
mėlapių ir graviūrų, bei 
tautodailės gaminių.

Mugėje, žinoma, svarbią 
vietą užims prekyba. Čia 
matysime įvairių lietuviškų 
išdirbinių — ne vien vieti
nių, bet net atvežtų iš Bos
tono Baltic Enterprises. 
Gardžiuosimės lietuviškais 
s k a numynais, pasimatysi
me su retai matomais ir ki
tur gal jau nebesilankan
čiais pažįstamais, įsigysime 
ar gal laimėsime suvenyrų, 
rankdarbių, gintaro. Arba

KORPORACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

IR IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania su
važiavimas įvyks šių metų 
rugsėjo 5-7 dienomis (Dar
bo dienos savaitgalyje) po
nų Karaičių vasarvietėje 
"Gintaras” Union Pier, Mi- 
chigan. Tel. (616) 469-3298.

Pilnas maistas (6 kartus) 
pradedant šeštadienį, rug
sėjo 5 d. su vakariene ir 
baigiant pirmadienį, rugsė
jo 7 d. su pietumis (lunch) 
ir dviem naktim kambarys 
kaštuos: suaugusiems — 
$69.00, vaikams iki 5 m. — 
nieko, vaikams nuo 6 iki 12 
m. — $34.50, vaikams nuo 
13 m. _ $69.00.

Arčiau gyvenantieji ko
legos, kurie nesinaudos nak
vyne, turės progos drauge 
su visais pietauti ir vaka
rieniauti atitinkamai atsi
lygindami: pietus — 4 dol., 
vakarienė — 6 dol.

Visi, kurie bus pilną lai
ką ir kurie tik valgys, pra
šomi būtinai pranešti kol. 
pirmininkei Kazei Brazdžio- 
nytei — 511 So. Nolton 
Avė., Willow Springs, III. 
60480, tel. (312) 839-2511

• š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1987 m. spalio 31 d., 
Clevelande, Ohio. Pradžia: 
11 vai. ryto.

Organizacijos ar asme
nys norį gauti smulkesnių 
informacijų ar pateikti pa
siūlymų, prašomi kreiptis į 

gal susidomėsime drožinėji
mo, audimo, virimo ar dar 
kitokiomis pamokomis.

šventėje laukiami ne vien 
lietuviai, bet kviečiami lat
viai, estai ir amerikiečiai.

Sėkmės mūsų darbščiam 
ir sumaniam jaunimui!

(rs)

ŠALFAS S-gos Centro val
dybos pirmininką Praną 
Bemecką, 32 Rivercrest 
Rd., Toronto, Ont. M6S 
4H3. Te). (416) 763-4429.

• Marijaus Blyno naujau
sioje knygoj e”LIETU VOS 
SENOVĖS PALIKIMAS”, 
rašoma apie Mindaugo ka
tedrą Vilniuje (su vaizdais 
ir planais), Palangos pilia
kalnį — Birutės kalną, se
nąjį Kernavės miestą, Pu
nios piliakalnį, Utenos pi- 
liekalnius, Lietuvos vande
nis ir t.t. Knygoje daug 
vaizdų, kaina 5 dol. Gauna
ma pas knygų platintojus 
arba autorių: M. Blynas, 
4385 W. 145 St., Cleveland, 
Ohio 44135.

• Dr. Vladas Raižys, Vo
kietijoje, Dirvai paremti at
siuntė 100 dol. Ačiū.

• Algirdas Banys, Bloom- 
field Hills, Mi., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Aičiū

• Antanas Skridulis, Day
tona Beach, Fla., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Antanas Marchertas, 
Dovvners Grove, III., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 15 dol. 
Ačiū.

• Ona Biežienė, Long Val- 
ley, N. J., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• Genovaitė Stančius, Mt. 
Vermon, N. Y., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.

• Aleksas ir Lily Kaziai, 
Hot Springs, Ark., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.
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