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Tinklu ir meškere
Sovietai žvejoja išeivijoje

Vytautas Meškauskas

Prieš 17 metų — tiksliai 
1970 m. liepos 27 d. — prof. 
Antanas Maceina labai pik
tai išbarė savo bičiulio žmo
ną už bandymą jį suvesti 
su iš Lietuvos atvykusia 
pianiste. Jis atsisakė su ja 
pasimatyti, bet negalėjo iš
vengti pokalbio per telefo
ną, kurio metu ji siūlė pa
simatyti su jo Lietuvoje 
paliktu sūnum, bent nuvež
ti jam knygų ir pan.

Faktinai tai buvęs jau 
antras bandymas jį prikal
binti grįžti. Pirmas 1955 m, 
kas kelia klausimą, kodėl 
sovietų KGB tai parūpo? 
Tiesa, nėra abejonės, kad 
sovietai nuo pat šaltojo ka
ro pabaigos yra užmetę sa
vo platų tinklą išeivijoje. 
Kaip kitaip suprasti faktą, 
kam jie leidžia GIMTĄJĮ 
KRAŠTĄ, išlaiko TĖVIŠ
KĖS draugiją, įtaigoja as
meniškus ryšius tarp kultū
rininkų abejose pusėse ir 
pan. ką jau galima pava
dinti žvejojimu ne tinklu, 
met meškere.

Reikia neužmiršti, kad 
tiems reikalams jų pada
rytos išlaidos, laikui bėgant, 
atnešė didžiulius nuošim
čius. Visur tokiu būdu jie 
įsigijo svarbių agentų, ku
rių pagalba sovietams at
skirai gal nebuvo žymi, bet 
kartu suėmus leido padary
ti tikslius ėjimus tarptau
tinėje politikoje, privedu- 
sius prie didelių laimėjimų. 
Gal geriausias pavyzdys bū
tų 4 britų intelektualai, už
verbuoti dar jiems būnant 
geriausiuose universitetuo
se : Donald Maclean, Guy 
Burgės, Kim Philby ir ma
žiausiai iš jų įtartinas sir 
Anthony Blunt, estetas, me
no istorikos, pačios kara
lienės paveikslų vertintojas. 
Paaiškėjus jo veiklai, Blunt 
nebuvo patrauktas atsako
mybėn mainais už jo prisi
pažinimą ir papasakojimą 
visko. Tik riterio titulas 
jam buvo atimtas. Jis mirė 
kaip paprastas Mr. Blunt 
1983 m. (žiūr. Conspiracy 
by silence. B. Penrose and 
S. Freeman, 1987).

Mūsų Antanas Maceina 
paprašytas tos ryšininkės 
knygų, atsakė, kad jis ra
šąs tik religinio turinio, ką 
sovietai laiko draudžiama 
propaganda. Kam tokio as
mens prireikė sovietams ? 
Gal vienam kitam iš jų gud
resnių atrodė, kad jo grį

žimas ar net tik apsilanky
mas būtų labai didelis pro
pagandos laimėjimas. Mat, 
vienintelis legalus pasiprie
šinimas Lietuvoje yra susi
jęs su religija, o toji tėvy
nėje ir išeivijoje dažnai yra 
sutapatinama su tautybe, 
panašiai kaip Lenkijoje. 
Maceina nuo seno buvo 
prieš tai nusistatęs. Savo 
paskutinėje knygoje ’Ora 
et labora’, parašytoje Lie
tuvos krikšto jubiliejui mi
nėti Vokietijoje Komiteto 
paprašius, jis turbūt apvylė 
užsakytojus teigdamas, kad 

„reikalaujama, jog ir 
Lietuvos krikšto su
kaktis neišsisemtų tik 
religiniais dalykais, o 
liestų ir mūsų tautišku
mą, praktiškai net dau
giau tautiškumą, negu 
katalikiškumą . ..”

Maceina tai vadina 'reli
gijos užgožėjimu tautybe’. 
Anot jo, lietuvybės išlaiky
mo naštą krauname ant 
krikščionybės pečių, tačiau 
’toji tik atidarė vartus len
kų kūrybai, nemažiau suža
lojusiai mūsų lietuviškumą’. 
Jo pažiūra atskirti religiją 
nuo politikos ir tautinių su
metimų galėjo patikti gud
resniems KGBistams, nes 
kaip tik ta religijos, tautiš
kumo ir tuo pačiu politikos 
kombinacija, logiškai galvo
jant turėjo juos baidyti, 
ypač prieš akis turint len
kų pavyzdį.

Tai atsiminus galima 
lengvai suprasti jo sanctus 
furor — šventą pyktį prieš 
tą ponią, išlietą aukščiau 
minėtame laiške, kuris tarp 
kitko nėra privatus. Jame 
yra dar prierašas jos vyrui, 
o be to laiško nuorašai bu
vo išsiuntinėti kitiems bi
čiuliams. Maceina prieš 17 
metų nujautė kas bus to
liau:

„Ir štai, Jūs organizuo
jate šitokią ryšininkę vežti 
pas mane į Muensterį, o kai 
tokios vežybos nepavyko, 
tai bent rūpinatės surišti 
mane su ja telefonu. Jums 
tai gal tik malonus šposas, 
nes Jūs neturite Lietuvoje 

-vaikų ir todėl esate padėty
je to iškastruoto avino, ku
ris kitiems avinams prisi
spyręs nori įkalbėti laikytis 
skaistybės ... Tačiau aš tu
riu ten tris vaikus, ir tik 
kraujojančia širdimi pri
verstas susilaikymas nuo 
bet kokio tiesioginio ryšio

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Demonstrantai Vilniaus aikštėje rugpiūčio 23 d. N. Y. Times fotografo Bill Keller nuotr.

Demonstracija Vilniuje
Iš Lietuvos pranešta, kad 

viešas Molotovo-Ribbentro- 
po pakto sukakties minėji
mas š. m. rugpjūčio 23 d. 
Vilniuje praėjo sėkmingai. 
Demonstracijai prasidėjus 
vidudienyje, buvo susirinkę 
apie 500 žmonių, bet iki 4 
vai. jų skaičius pasiekė apie 
3000.

Pagrindinė kalbėtoja bu
vo Nijolė Sadūnaitė, kuri 
paneigė sovietų spaudos ir 
televizijos tvirtinimus, jog 
demonstraciją, neva, suor
ganizavę užsienio lietuviai, 
(ypač piktai jų buvo puola
mas Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos Informacijos Biu
ro Europoje direktorius, 
Algis Klimaitis). Sadūnaitė 
pabrėžė, kad demonstraci
jos rengėjai buvo „mes ke
turi” ir „kiti lietuviai patri- 
jotai”, o ne lietuviai Vaka
ruose. Anot New York 
Times (rugpj. 24 d.) kores
pondento, Bill Keller’io, Ša

šu jais leido jiems ramiai 
baigti studijas ir kiekvie- 

(Nukelta į 2 psl.) 

dūnaitė atidarė minėjimą 
reikalaudama „laisvės Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai”, į 
ką minia atsakė entuzias
tingu pritarimu.

Buvo sugiedoti ”Lietuva 
Brangi”, „Marija, Marija’’, 
ir Lietuvos himnas.

Sadūnaitė taip pat padė
kojo sovietinei spaudai už 
„mobilizaciją” ir už tokius 
„išsamius” pranešimus.

Trumpai kalbėjo ir Ro
bertas Grigas, prieš keletą 
metų atsisakęs tarnauti so
vietinėje armijoje, ir už tai 
persekiotas jaunuolis.

Milicija bei KGB elgėsi 
korektiškai ir Vilniuje nie
kas nebuvo suareštuotas..

Rygoje, kur demonstravo 
apie 8000 žmonių, 12 buvo 
suimti, ir netrukus paleis
ti. Latviai televizijoje galė
jo stebėti brutalų milicijos 
elgesį.

Demonstracijos Taline 
sutraukė apie 2000 dalyvių. 

Po demonstracijų sovie
tai mėgino trukdyti telefo
no ryšius su užsieniu. Apie 
16 valandų buvo neįmano
ma iš Vakarų Europos su

sisiekti su vilniečiais. Kaip 
informuoja pabaltiečiai iš 
Romos ir Stockholmo, nak
ties metu neatsakė net Mas
kvos telefonai. Telefoninis 
ryšys buvo atstatytas tik
tai pirmadienį, rugpjūčio 
24 d.

Sekmadienį, rupūčio 23 d. 
10 vai. ryto, laikydamas šv. 
Mišias, prie altoriaus stai
ga mirė šv. Mikalojaus baž
nyčios (Vilniuje) altarista, 
kun. Stanislovas Valiukė
nas, (g. 1907), vienas iš pa
triotinių lietuvių kunigų. 
Jis anksčiau ragino visus 
melstis, kad demonstracijos 
gerai praeitų.

Vilniuje ruošiamas de
monstracijas ypač aršiai 
puolė sovietinė TASS agen
tūra. Jas plačiai minėjo Eu
ropos spauda, radijas ir te
levizija.

Amerikoj išsamūs straip
sniai apie demonstracijas 
pasirodė (rugpjūčio 24 d.) . 
New York Times, Wash- 
ington Post, Washington 
Times, Los Angeles Times, 
Chicago Tribūne, ir kituo
se dienraščiuose. (ELTA)
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SAVAIMĖ POLITIU^^

Vilniaus demonstracijos: Laisvės apsireiškimas ar provokacija? 
Kiekvienu atveju jos tinka Gorbačiovo taikos ofenzyvai nuo

- Kabulo iki Managvos. - Prezidento Reagano reakcija. ----- 1

Sekmadienio, rugpiūčio 23 
dienos demonstracijos Vil
niuje, Rygoje ir Taline pa
tiekė nemažą mįslę Pabaltės 
gyvenimo stebėtojams. Ži
nia, prielaida, kad čia turima 
reikalo su provokacija - iš 
pirmo žvilgsnio atrodo nuo
dėminga. Stalino-Hitlerio 
susitarimo sukaktis, prive- 
dusi prie Pabaltės atidavimo 
sovietams ir pasaulinio karo, 
negali būti jo aukų užmiršta.

Tinklu ir meškere...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nam nekliudomai eiti savo 
keliu. Nejaugi Jum (ir ki
tiems) 'naujoji linija’ atėmė 
sveiką įžvalgą į tenykščią 
tikrovę? Nejaugi Jūs nejau
čiate atsakingumo už čio
nykštį jaunimą, kuris jau 
nebekovoja su komunizmu, 
o tik su rusais? Ir kodėl gi 
jis turėtų kovoti, jei seni 
emigrantai, žinomi veikėjai, 
bėgę nuo komunizmo (nuo 
rusų vargu ar bent vienas 
intelektualas būtų bėgęs), 
dabar eina su komunistais 
obuoliautų ir net prašosi jų 
pamokami. Nejaugi lietu
viška komunistinė santvar
ka būtų geresnė už rusišką
ją, bulgariškąją ar albaniš- 
kąją? Kaip išsigimusi jau 
yra tautos meilė, jei kam ši
tokios svajonės atrodo rea
lios! Kaip visa tai toli nuo 
ano pirmykščio nujautimo, 
kad komunizmas naikina 
visas vertybes, nujautimo, 
kurio vedami atsidūrėme 
užsienyje, kad bent kiek tų 
vertybių dar išgelbėtu- 
mėm ... Kaip labai dabar 
jau protai aptemę ir sumi
šę!”

Pastebėtina, kad Macei
nos nepasitenkinimą už
traukė ne tik bandymas pa
dėti jį patį kontaktuoti, bet 
ir kvietimas prelegentų iš 
Lietuvos į frontininkų ren
giamas Europos 'studijų sa
vaites’. Anot jo:

”.. . šitokie kvietinėjimai 
yra ženklas, kad prasidėjo 
emigrantams paskutinis jų 
dvasios praskydimo tarps
nis, po kurio belieka tik su
sidėti savo maišelius ir grįž
ti pas savo kviečiamuosius, 
kaip tai padarė rusų jauni
mas 1941 m. Prancūzijoj... 
Galite šį mano nusistatymą 
laikyti atsilikusiu, pasenu
siu, neatitinkančiu dabarti
nės nuotaikos (ypač jauni
mo), bet aš laikau pareiga 
jį pareikšti...”

Kaip tokia pažiūra atro
do šiandien, po septynioli
kos metų — kaip jau išsi
pildžiusi pranašystė ar tik 
baigianti išsipildyti ? — pa- 
svarstysim sekantį kartą.

Antra vertus, reikia atsi
minti su kuo turime reikalo. 
KGB - iki šiol turėjusi, ir 
greičiausiai dar tebeturinti 
absoliučią tų kraštų gyveni
mo kontrolę - gali daryti vis
ką, kas jai ateina į galvą, 
įskaitant kartais ir labai gud
rias provokacijas. Abstrak
čiai žiūrint, negali nepastebė 
ti sovietų pastangų viduje ir 
užsienyje paryškinti savo 
santvarkos permainas. Spau - 
doje patikimi asmenys jau 
turi teisę pareikšti daugiau 
savarankišką nuomonę, pa
kritikuoti mažesnius parei
gūnus, iškelti negeroves. 
Stebėtojams tai labai įdo
mus reiškinys, bet ar jis ne 
išimtis iš bendros taisyklės?

Galima prileisti, kad da
bar Sovietijoje spontaniškos 
demonstracijos kai kuriais 
atvejais yra galimos ir tole
ruojamos, pvz. džiaugsmas 
gatvėse dėl Kauno Žalgirio 
laimėjimo Maskvoje. Dau
giau įtarimo kelia Krimo to
torių demonstracijos Mask
voje, įvykiai Vilniuje, Rygo
je ir Taline dar mažiau aiš
kūs. Sunku patikėti, kad 
žmones taip jaudintų prieš 
40 metų buvę įvykiai, jog 
verstų juos spontaniškai išei 
ti į gatves. Kaž kas turėjo 
apie tą sukaktį priminti. So
vietų spauda aiškina, kad tai 
padarė ‘Vakarų radijo sto
tys’. Tuo tarpu vienas de
monstracijos Vilniuje daly
vis specialiai ten iš Maskvos 
nuvykusiam korespondentui 
Bill Keller aiškino, kad žmo
nėms tą nelemtą sukaktį pri
minė ne tiek tos radijo sto
tys, kiek pačių sovietų tos 
‘propogandos’ pikti puolimai 
Pav. Izvestija jau ketvirta
dienį prieš tą sukaktį rašė, 
kad Vakarų radijas ‘specia
lizuojasi’ provokacijose. Bu
vo taip 1956 metais Vengri
joje ir 1968 m. Čekoslovaki
joje. ‘Jei tai nesikišimas į ki
tų valstybių vidaus reikalus' 
- jaudinos sekančią dieną Is- 
vestija - ‘tai kaip tai pava
dinti?’ Emigrantai, dalyva
vę tose radijo transliacijose, 
buvo dar senoviškai išvadin
ti buvusiais nacių pakalikais 
ir visokios spalvos išdavi
kais.

Bet vėl - jei po tokio kolio- 
jimo Vilniuje susirinko, kaip 
sakoma, net 5,000 žmonių, o 
Rygoje ir Taline tik kiek ma
žiau, reikia stebėtis tų žmo
nių drąsa. Viena moteris pa
aiškino N.Y. Times kores
pondentui, kad jei būtų refe
rendumas dėl nepriklauso
mybės, atsakymas būtų tei
giamas. Ji pati esanti Lietu
vos patriotė, tačiau kartu ir 
partijos narė bei Gorbačiovo 
gerbėja, todėl realistiškiau 
būtų pageidauti tik didesnės 
demokratijos ir politinių tei

sių esamoje sistemoje. Kita 
moteris pareiškusi, kad tai 
esąs pirmas laisvės ženklas: 
‘Gali čia ateiti ir niekas už 
tai tavęs nekiš į kalėjimą’.

Demonstracijoje buvo gie
dama Lietuvos himnas ir re
liginės giesmės. Aišku, lie
tuviškai nemokančiam repor 
teriui buvo sunku susigau
dyti. Jis tačiau galėjo pra
nešti, kad su kalbom demons
tracija užtrukusi dvi valan
das. Milicija jos nevaikiusi, 
tačiau filmavusi iš vieno na
mo antro aukšto. Vienas jau
nas vyras dėl to pareiškęs, 
tad tai dar ne bėda, bet neži
nia ką jie darys išaiškinę fil
mus. Demonstracijai vado
vavusi Nijolė Sadūnaitė, jos 
pradžioje reikalavusi laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Galima spekuliuoti, kad 
Stalino-Hitlerio paktas, yra 
vienas nemaloniausių įvykių 
sovietams, dėl kurio sunku 
išsiteisinti. Už tat KGB tu
rėjo laukti ta proga jei ne 
demonstracijų, tai bent išsi
šokimų užsienio spaudos at
stovų akivaizdoje. Nė viena 
saugumo institucija nemėgs
ta staigmenų. Jei jos neiš
vengiamos, reikia pasisteng
ti jas kontroliuoti ir, jei gali
ma^ išnaudoti savo naudai. 
Taip buvo šį kartą. Demons
tracijos nebuvo staigmena. 
Oficialiai jos buvo pasmerk
tos kaip ekstremistų išsišo
kimas, kurį stebėjo žioplių 
minia. Neoficialiai jos pade
monstravo didelius pasikei
timus Sovietų Sąjungoje. 
Ar galima buvo ką nors pa
našaus įsivaizduoti prieš po
rą metų?

Tai atitinka generalinei 
Gorbačiovo linijai nuo Nika
ragvos iki Afganistano. Dėl 
paskutiniojo jis pareiškė, 
kad norįs iš ten pasitraukti, 
bet tam trukdo amerikiečių 
remiamos bandos. Nikarag
voje sovietų remiama komu
nistinė vyriausybė paskyrė 
arkivyskupą tautos susitai
kinimo komisijos pirmininku 
Kai vienas iš penkių Centro 
Amerikos prezidentų, pasi
rašiusių taikos planą, buvo 
paklaustas, kodėl plane ne
numatytas sovietų pagalbos 
teikimas Managvos vyriau
sybei ir komunistiniams su
kilėliams kitose valstybėse 
nutraukimas, jis privačiai pa 
aiškino, kad dėl to turėtų tie 
siogiai susitarti JAV su 
SSSR. Atseit, jei JAV nu
trauktų pagalbą afganams, 
sovietai sumažintu paramą 
lotynų Amerikos komunis
tams. Faktinai, jie net pri
vertė Managvą derėtis, nes 
sumažino nemokamą naftos 
tiekimą, be kurio sunku 
kovoti su padidėjusia kontra 
veikla.

■ Iš kitos pusės
Įdomus sutapimas. Rugpiūčio 6 d. DRAUGE J. Ko

jelis, rašydamas apie lietuvišką ateitį, su pasigėrėjimu 
kartoja TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ vedamąjį, kuriame Krikš
čionybės komiteto priėmimo Baltuose Rūmuose proga 
sakoma:

”... lietuvių tauta savo kovoje už religinę, tautinę 
ir valstybinę laisvę savo pusėje turi du aukščiau
sius autoritetus — ne tik Amerikos prezidentą, bet 
ir šv. Tėvą Romoje. Tai didelė, tvirta atrama.”

Tuo tarpu DRAUGO vedamajame tame pačiame pus
lapyje a. j. z. dėsto rimtas A. Maceinos mintis, kurios 
prieštarauja tautiškumo, religijos ir valstybės nepriklau
somumo sumaišymui į krūvą. Iš tikro tokia mišrainė dau
giau tinka patriotinio pikniko stadui, kaip rimtam svars
tymui, ir labai gaila, kad tos mintys nebuvo paskelb
tos dar prieš ruošą jubiliejui. Apie tai dar rašome kitoje 
vietoje, čia tik norime pakartoti a. j. z. baigiamąsias min
tis.

Konstatavęs, kad normaliai persikrikštijimas yra są
moningas aktas, kuriam intesyviai mokomąsi krikščioniš
kos pasaulėžiūros bei gyvenimo praktikos ir net parodo
mas sugebėjimas krikščioniškai gyventi, jis tęsia:

”... krikštijant (lietuvių) tautą buvo apsieita be 
sistematingo katachumenato. Rezultate ir dau
gelio mūsų tautiečių tikėjimas liko tik senovinis 
tikėjimas 'apvilktas' naujais terminais, lyg kokia 
išgama: pagonybė netekusi savo gyvastingumo; 
krikščionybė, kurios tikroji išganomoji galia Kris
tuje, niekuomet neperkrikštijo lietuviškos galvo
senos, kultūros ir todėl mums ir likusi pusiau sve
tima, nesuprantama, tik paklusnumo autoritetui 
lygyje”.

Kam dėl to sukti sau galvą, jei komiteto nuotrauka 
su prezidentu mūsų pusėje pastatė Washingtoną kartu 
su Vatikanu! Apie mus pačius, statistus, toje nuotraukoje 
nėra ko ir kalbėti. Mums užtenka autoriteto. (vm)

O jei prie to dar pridėsim 
pereitą savaitę Chautauąua,
N.Y. vykusį sovietų piliečių 
ir amerikiečių bendravimą 
su aukštokų pareigūnų kal
bom apie reikalą abejų kraš
tų piliečiams suartėti, ir 
kurį pradedant N.Y. guber
natorius Cuomo, vienas iš 
ryškiausių demokratų politi
kų, reikalavo baigti 40 metų 
užtrukusį ‘šaltąjį karą’, V. 
Vokietijos atsisakymą nuo 
savo 72 Pershing I raketų, 
kurioms atominius užtaisus 
laiko amerikiečiai ir, paga
liau, sovietų pasiūlymą JT 
ginklavimui skirtas lėšas iš
leisti ūkiniams reikalams - 
toje, per visą pasaulį išsitę- 
susioje mozaikoje lietuviški 
įvykiai neatrodo kaip diso
nansas.

•••
Prezidentas Reaganas į 

tą Gorbačiovo taikos ofen
zyvą reagavo savo pereito 
trečiadinio kalba iš Los An
geles. Nurodęs, kad geri 
amerikiečių-sovietų santy
kiai suiro sovietams nesilai
kant Jaltos susitarimų, pre
zidentas pakartojo, kad lais
vė neįmanoma be demokra
tijos su žmonių teisėmis at
statymo. Pakeliui į tai Rea
ganas pasiūlė Sovietijos 
aukščiausiai tarybai viešai 
padiskutuoti karinį biudžetą 
ir savo kariuomenės sudėtį, 
kaip tai daro JAV ir kiti de
mokratiniai kraštai. Jis taip 
pat pareiškė vilties, kad bus 
susitarta dėl vid. distancijos 
raketų panaikinimo ir bus 
einama prie 50°/o visų atomi
nių ginklų sumažinimo, ką 
paskatino padaryti jo strate
ginės iniciatyvos (‘žvaigž
džių karo’) paskelbimas ir 
vykdymas.

Prezidentas taip pat ragi
no sovietus pasitraukti iš 
Vietnamo, sugriauti Berlyno 
sieną, atšaukti Brežnevo 
doktriną ir eiti prie teisių 
atstatymo Rytų Europoje.

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)

SEWING MACHINE OPERATORS
Good pay & permanent employment 
for experienced Merrow or Single 
Needle sewing machine operators, for 
day or night shifts, with Mfr. located 
in Kensington convenient to public 
trans. & parking. Apply:

THE LRONEES COMPANY 
Front & Venango Sts. 
(3601 N. Front St.) 

Philadlephia, Pa. 19134 
(33-35)

FOOD SERVICE MGR.
FULL T1ME

Position for individual with bachelor 
degree in food—Htltrition preferred. 
Būt will consider 90 hour food service 
course with I year full time experi- 
ence.

For intervievv.

ASSISTANT ADM1NISTRATOR
Qualified individual needed for 180 
bed Nursing Home. Please send re- 
sume to:
ADM1N1STRATOR AT WATERV1EW 

NURSING CENTER 
536 RIDGE ROAD 

CEDAR GROVE, N. J. 07009 
E. O. E.

(31-38)

EXPERIENCED OPERATOR
NEEDED FULL GARMENT OPER
ATOR. APPLY IN PERSON TO: 1 4 C 
CONTRACTING, 7224 16th AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y. 11204, or CALL: 
718-234-0286. (33-39)

Lead machine operators and produc- 
tion workers needed for plas tie ma- 
nufacturing plant. Flexible shift, 
overtime and all benefits paid. Legal 
U. S. work certification reųuired. Call 
(201) 447-6172 Waldwick, N. J.
07463. (30-33)

ACCOUNTANT — Small co. with 
room to grow needs experienced 
accountant with problem solving 
abilities. Bowie Area. Mr. Byrd, 
301-262-9306. (31-33)
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— Mums, floridiškiams, 
džiaugsmas ir garbė turėti 
savo tarpe konkurso laimė
toją! Miela Rašytoja, iki 
šiol j ūsų gyvenimo dienos 
pynė kasą iš dainos, vaidy
bos ir režisūros. Paskuti
niuoju laiku atsiskleidė jū
sų beletristiniai, proziniai 
horizontai. Pernai pasirodė 
jūsų romanas "BERŽAS UŽ 
LANGO”, šiemet laimėjote 
”Dirvos” novelių konkursą 
savo novele "UŽEIGOJE”. 
Iš kur atsirado paskata gro
žinės literatūros kūrybai?

— Vakarais dažnai sto
viu prie Boca Ciega įlankos 
ir stebiu saulę, krintančią 
j naktį. Kitoje įlankos pu
sėje užsidega Treasure Is- 
land ir JVIadeiros žiburiai. 
Jie prirakina mano žvilgs
nį vizijoje: juk tai scenos 
šviesos spektaklio metu! 
Pro mintį slenkantis nostal
giškas jausmas supurto, 
kaip seniai aš bestovėjau 
anapus žiburių, už kurių 
prabėgo mano gyvenimo ke
turiasdešimt penkeri metai. 
Ir dabar, stovėdama prie 
jūros, ilgiuosi teatro, sce
nos šviesų. Teatras — dide
lė jėga! Jis traukia, lyg gel
mė . . . Užgesus rampos 
šviesai, užgęsta žibintai sa
lėje, išsiskirsto žiūrovai, 
lieka tuštuma. Išsisklaido 
džiaugsmas, lyg nupūstos 
dulkės, tarp nebylių deko
racijų, sumestų viena ant 
kitos užkulisyje, tarp liku
sio grimo kvapo ir vystan
čių puokščių, įteiktų spek
taklio gale. Tamsoje sėdint, 
akys vis krypdavo į vienin
telę švieselę EXIT. Įdėta 
tiek darbo besiruošiant 
spektakliui, kuris, švyste-

SIMAS VELBASIS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

dovavo. šios studijos spek
takliai buvo surengti ne tik 
Chicagoje, bet ir Detroite, 
Clevelande, Toronte.

1973 m. Velbasiai apsigy
veno St. Petersburge. čia 
Simas įsijungė į vietos vi
suomeninę bei kultūrinę 
veiklą, dirbdamas įvairiose 
vietos lietuvių organizacijo
se. Gražią duoklę jis yra 
atidavęs Lietuvių klubui ei
damas klubo valdybose įvai
rias pareigas, o taip pat 
klubo renginiam paruošda
mas sudėtingus šokius.

Simui Velbasiui režisuo
jant, LB St. Petersburgo 
apylinkės vaidintojai suvai
dino tris scenos veikalus, su 
kuriais buvo aplankyta Ju
no Beach ir Miami lietuvių 
kolonijos.

žodžiu,. Simas Velbasis 
St. Petersburgo lietuvių ko
lonijos gyvenime paliko ne
išdildomą pėdsaką. Jo, pa- 
sigesime ne tik kaip darbš
taus ir gero žmogaus, bet 
taip pat kaip mielo ir nuo
širdaus draugo. S. Všk.

Pokalbis po palmėmis Dirvos novelės 
konkurso proga pasikalbėjimas su Dalila Mackialiene

Kun. dr. Eugenijus Gerulis

Dirvos novelės konkurso laureatė Dalila Mackialiene ir kun. dr. Eugenijus Gerulis pra
vedęs pasikalbėjimą. K. Jasinsko nuotr.

lė jęs, baigėsi už nuleistos 
uždangos. Mintyse peršasi 
beprasmybė. Belieka išeiti 
pro tą EXIT ir nebegrįžti. 
Norisi ieškoti to, kas ilgiau 
išlieka. Ir atklysta mintis, 
seniai puoselėta: ”Rašyti!” 
Parašytas žodis neužgęsta, 
kaip rampos šviesa. Jis ne- 
nušluostomas, kaip grimas 
nuo veido, štai kodėl pasu
kau beletristikom

— Būtų įdomu žinoti, ko
dėl, palikus dramaturgiją, 
pasirinkote ne draminį žan
rą — tragediją, komediją 
ar dramą, bet epinį žanrą — 
romaną, novelę?

— Parašytas dramos vei
kalas dar nėra pilnas kūri
nys, kol jis nėra ^išvestas 
scenom Tik spektaklyje pa
statyta drama tampa gyva. 
Ji yra vertinama, analizūo- 
jama, kritikuojama. Veika
lui pastatyti reikia teatri
nio personalo: aktorių, re- 
žisoriaus, dekoratoriaus, ad
ministratoriaus ir t.t. Visi 
žinome: teatralų gretos ne 
auga, bet retėja. Jei žinai, 
kad tavo parašytas veikalas 
scenai liks gulėti stalčiuje, 
nerandi inspiracijos drami
nio žanro kūrybai. Esu ra
šiusi komedijų, bet jos ne
išvydo rampos šviesos. Tie
sa, už trijų veiksmų dramą 
"Nepripažintas tėvas” ga
vau 1000 dolerių premiją. 
Veikalas buvo pastatytas 
Los Angeles ir VII-j ame 
Teatro Festivalyje Chica
goje. Draminis žanras daug 
daugiau reikalauja iš bele
tristo, negu epinis žanras. 
Dramaturgas privalo nusi
manyti ne vien režisūroje 
ar vaidyboje, bet ir pastaty
mo galimybėse. Romane ar 
novelėje tokių didelių rei

kalavimų nėra. Be to, ši 
grožinės literatūros šaka 
žmonėse yra populiariausia.

— Talentų Davėjas bele
tristui patiki labai svarbias 
ir atsakingas pareigas! Sa
vo prozine plunksna rašy
tojas įtakoja žmonių ir 
tautų moralę, auklėjimą, di
daktiką, duoda istorijai 
naujas kryptis. Kaip jūs 
žvelgiate į šias pareigas, 
užduotį ir atsakomybę?

— Į šį iš metafizikos ar 
misticizmo i š p 1 a ūkiantį 
klausimą išsamiau atsiliep
tų rašytojas, autorius kelio
likos knygų, tvirtai įsipilie- 
tinęs kūrėjų gretose. Prity
ręs rašytojas iš kalno turi 
išmąstytą siužetą, nors ir 
be detalių. Kūrybos procese 
siužetas prisipildo detalė
mis, susiklosto fabula, atsi
randa niuansai. Visa tai įta
koja žmogaus — skaitytojo 
mintis ir jausmus, šiaip, 
grožinės literatūros kūrė
jas apsireiškia ne vadovėlio 
rašymu mokykloms. Jam 
rūpi ne pasaulėžiūros ar 
ideologijos, bet grožis ir 
meniškas savosios temos 
pristatymas, saugant, kad 
menas neužgožtų tikrovės, 
ar kad tikrovė neužslėgtų 
meninės tiesos. Būtų įdomu, 
jei šiuo klausimu pasisaky
tų rašytojai-senjorai.

— Skaitytojai domisi ne 
vien gyvu stiliumi, plačiu 
žodynu ir turtinga kalba, 
bet ir literatūrinėmis srovė
mis. Klasifikacijos atžvili- 
giu lietuvių rašytojų dau
guma priklauso realizmui. 
Kuri srovė jums artimes
nė : realizmas, natūraliz
mas, impresionizmas ar ku
ri kita srovė?

— Esu linkusi į^realisti
nį, buitinį kūrinio prista
tymą. Bet niekas nestovi 
vietoje, todėl pasaulyje ir 
kyla naujos srivės, stiliai, 
tendencijos. Mano kūrybos 
centre yra žmogus — pa
prastas, su kasdieniniu vei
du, asmenine patirtimi, su 
intymiais išgyvenimais ir 
subjektyvia jausena. Vidu
tiniam skaitytojui nerūpi 
kokiai srovei priklauso jo 
skaitoma literatūra. Srovių 
pavadinimus, paprastai, pri
kergia kritikai, recenzentai.

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsų leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną "Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos ”Seiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.
---------------------------ATKIRPTI-----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

Q V. Alanto ”Aušra Paliūnuose”
□ J. Švobos ”Seiminė ir prezidentinė Lietuva”

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ...................................................................................

— Atsižvelgiant į siužetą 
ir struktūrą, romanai ir no
velės būna psichologinės, 
satyrinės, istorinės, krimi
nalinės, fantastinės ir t.t. 
Kuriai šakai jūs turite dau
giau polinkio?

— Parašiau dar tiek ma
žai, kad negaliu sakyti ku
rion srovėn linkstu. Skai-; 
tyti mėgstu viską. Esu per-\ 
skaičiusi berods visas lietu
viškas knygas, skaitau ang-< 
lų ir vokiečiu literatūrą. 
Ypač domiuosi kriminali
niais romanais.

— Kokios kūrybos su
lauksime ateityje? — Ko 
linkite skaitantiems ir ra
šantiems?

— Mėgstu rašyti šį ir tą. 
Vienoje mašinėlėje įsuktas 
lapas su naujojo romano 
apybraižomis. Kitoje — 
greitomis apmesta novelė 
iš kelionės į Romą. Kada vi
sa tai taps kūnu, sunku pa
sakyti. Įvairūs kiti įsiparei
gojimai išbarsto mintis ir 
atimą laiką. Privalu atiduo- 
ti duoklę ir .savo kolonijos 
kultūriniams reikalams.

Skaitantiems linkiu mei
lės lietuviškai knygai, lietu
viškam žodžiui.

Rašantiems linkiu valy
tis nuo dirsių, ieškoti saki
nio., sklandumo, kelti kalbos 
ir minties kultūrą aukščiau- 
sion plotmėn.

Pasikalbėjimą baigiant, 
dėkoju ”DIRVAI” už pre
mijos paskyrimą. Tai buvo 
man maloni staigmena!

Taip pat dėkoju dakta
rui Eugenijui Geruliui už 
pokalbį grožinės literatūros 
temomis.
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Kodėl nerado reikalo painformuoti 
lietuvių visuomenės

Apie vestus pasitarimus ok. Lietuvoje

IR VĖL ATĖJO RUGSĖJIS
štai ir vėl nuskubėjo dar 

viena gražioji vasara. Į mie
lus namučius sugrįžta atos
togautojai, savas atostogas 
praleidę prie vandenų, ke
liaudami, ar gražesnėse 
gamtos vietovėse. Ir vėl 
kiekvieną mūsų lydės kas
dieniniai šeimos, kasdieni
nės duonos, ateities rūpes
čiai. Dirbantieji įnyks į 
įvairius darbus pelnyti pra
gyvenimo.

Lietuviškosios organiza
cijos pradės rudens sezono 
aktyvią veiklą. Ir vėl posė
džiai, nutarimai, planų vyk
dymai, ginčai, o gal ir ne
sutarimai subanguos mūsų 
tarpe po ramios, malonios 
vasaros.

Visa tai įskaitytina į mū
sų kasdieninio gyvenimo ei
gą. Tai natūralu. Lietuviš
kosios šeimos, jaunosios šei
mos, auginančios savąjį at
žalyną rūpinsis, kaip geriau 
užtikrinti savo vaikučiams 
šviesesnę ateitį, juos iš
mokslinti.

Štai čia, šeimos rūpesčių 
grandinėje, nepaskutiniuo- 
ju rūpesčiu iškyla ir jauno
sios lietuvių kartos, mokyk
linio amžiaus jaunimo ug
dymas lietuviškoje dvasio
je. Po vyresniųjų juk turi 
ateiti jaunoji pamaina, kuri 
lietuvių tautos rūpesčiais 
gyventų, kuri rūpintųsi lie
tuvių tautiniu gyvastingu
mu ir ilgalaikės laisvės už 
tėvynės išlaisvinimą kovos 
tęstinumu.

Sąmoningo lietuvio išug
dymas priklauso pirmoje ei
lėje šeimai. Taip. Šeima 
yra augančiojo žmogaus 
formuotoja. šeima gali 
įdiegti savajam atžalynui 
tautinį sąmoningumą, mei
lę tėvynei ir išauginti būsi
mas -kartas lietuvybės iš
laikymui.

Antroji institucija tame 
darbe yra lietuviškoji mo
kykla. Išeivija rūpestingai 
jungiasi į lituanistinio švie
timo išlaikymą, ateina pa
galbon savo lėšomis ir pri
sideda prie jų išlaikymo.

Ačiū Dievui per keturius 
dešimtmečius dar nepavar
go mūsų tautos sąmoningu
mo ugdytojas — lietuvis 
mokytojas, daug darbo die
nų aukojęs lituanistinei mo

kyklai ir už tai tegaudamas 
tik simbolinį atlyginimą. 
Bet meilė Lietuvai, lietuvių 
kalbai, kultūrai mūsų tau
riuosius mokytojus veda pa
siaukojimo keliu už ką mes 
ypač turėtume būti jiems 
dėkingi.

švietimo reikalus tvarko 
Lietuvių Bendruomenė, jos 
įkurta švietimo Taryba. Ir 
tą darbą LB tęsia nuo jos 
įkūrimo pradžios. LB rūpi
nasi telkti lituanistiniam 
švietimui lėšas, rūpinasi 
mokyklų išlaikymų. Tai 
sunkus, nedėkingas ir rei
kalaująs didelio pasišventi
mo darbas. Ir vistik turime 
pripažinti, kad tas darbas, 
nors mažėjant lituanistinių 
mokyklų ir mokinių skai
čiui, iki šiol dar atlieka la
bai svarbų vaidmenį.

Švietimo Taryba susilau
kia nemažos paramos ir iš 
mūsų didžiosios finansinės 
institucijos Lietuvių Fondo. 
Vien šiais metais švieti
mo reikalams LF paskyrė 
53,000 dol., iš kurių mokyk
lų tiesioginiam išlaikymui 
atiteko 30,000 dol. Lietuvių 
Fondui lietuvių visuomenės 
priklauso didžiausioji padė
ka ir reikėtų LF ugdymą 
visokeriopai remti ir stoti 
į LF eiles, ypač šiais me
tais, kada norime užbaigti 
25 metų LF veiklos sukak
ties proga keturių milijo
nų sumą.

Kaip informuoja švieti
mo Taryba, dar veikia 26 
lituanistinės mokyklos su 
apie 1400 mokinių. Tai vis 
dar šis tas, nors toli gražu 
nevisi lietuviai savo atžaly
ną beleidžia į lituanistines 
mokyklas.

Tiesa, yra priežasčių. Iš
sisklaidymas po kitus mies
tus, atstumai ir t.t. Bet ge
riems norams esant visa tai 
galima įveikti ir turime 
gražių tam pavyzdžių. O 
juk ir mažuose telkiniuose 
galima surasti mokytoją ir 
net keletą mokinių galėtų 
lankyti "vargo” mokyklą, 
kuri taip pat tarnautų ben
dram lietuviškam reikalui.

LB jau nuo seno rugsėjį 
yra paskelbusi Lietuvių 
Bendruomenės mėnesiu. Tą 
mėnesį lėšos telkiamos per 
LB apylinkes, laiškus ir as-

Jau eilė metų kaip iš oku
puotoje Lietuvoje leidžia
mos spaudos, skirtos išeivi
jai, laikraščio ‘Gimtasis kraš
tas ų ir žurnalo ‘Nemunas’ 
skaitome apie kai kurių kul
tūrininkų dedamas abipuses 
pastangas užmegsti ir gilinti 
kultūrinius ryšius tarp išei
vijos ir jų kultūrininkų. Bet 
iki šiol, bent iš išeivijos kul

tūrininkų pusės, tai buvo tik 
pavieniai asmeniniai ryšiai. 
Kai kuriais atvejais supran
tami ir pateisinami - kaip 
išeivijos kultūrininkų noru 
savo kūrybą parodyti tėvy
nainiams ir tuo pačiu paten
kinti jų domėjimąsį išeivijos 
kultūrine kūryba. Ir atvirkš
čiai - tėvynės kultūrininkų 
noras parodyti savo kūrybą 
tėvynainių tarpe išeivijoje. 
Kai kurie kultūrininkai savo 
pasirodymais okupuotoje 
Lietuvoje sukėlė ir kelia išei
vijos daugumos pasipiktini- 

meniškai lietuvius lankant 
lituanistinio švietimo reika
lams.

Skelbti vajai ne visada 
buvo sėkmingi. Savų įsipa
reigojimų neatlikdavo LB 
apylinkės. Nebūdavo planin
go aukų rinkimo.

Tik paskutiniaisiais me
tais padaryta didelė pažan
ga. Rugsėjo mėn. skelbtas 
vajus jau davė 17,000 dol. 
Tai šiokia tokia parama tė
vams, kurių pečius slegia 
lituanistinių mokyklų tie
sioginio išlaikymo našta.

šiais metais JAV LB 
Krašto valdyba vėl rūpina
si rugsėjo mėn. įvykdyti 
vajų. Netrukus bus išsiųsta 
apie 8000 laiškų lietuviams, 
gyvenantiems įvairiose vie
tovėse. Tad gavę laiškutį jo 
nenumeskime. Pasiskaity- 
tykime, arčiau pažinsime 
lituanistinio švietimo dar
bus ir kad ir menkiausia au
ka prisidėkime prie vajaus 
sėkmingumo. Aukokime vi
si, visuotinumas lems sėk
mę, o reikalo svarbumas 
mums suprantamas.

Apylinkėse vajų-rinkimą 
aukų galėtų vykdyti jau
nuoliai, aplankydami tau
tiečius jų namuose. Tai bū
tų konkretus darbas jauni
mui, kuriuo ir LB taip rū
pestingai rūpinasi ir jo pa
stangas remia.

Tad ir šį rugsėjį pasitin
kame su nauju rūpesčiu. 
Juos lengvinsime talkon sa
vo darbu ir auka. Drauge 
nepamirškime j ieškoti lie
tuvių šeimų, kurios turi mo
kyklinio amžiaus vaikučių, 
kad ir jų širdyse atgimtų 
meilė lietuvių tautai ir gra
žiajai lietuvių kalbai, per 
ką ir savąjį atžalyną ugdy
sime Lietuvai.

J. Janušaitis 

mą, kaip pasitarnaujančiais 
okupanto naudai. Ir ne tiek 
tais pasirodymais, kiek ta 
proga padarytais viešais pa
reiškimais, nepaneigtais ir 
neatšauktais.

Bet, kaip ‘Gimtasis kraš
tas’ šių metų liepos 2-8 d. 
laidoje užsienio lietuviams 
praneša, matosi, kad kai ku
rie kultūrinių ryšių mezgėjai 
yra perėję iš asmeninių kul
tūrinių ryšnį statuso į orga
nizacinį kultūrinių ryšių ug- 
dymą. Kaip ‘G.k.’ praneša, 
jis suorganizavo antroje ge
gužės mėnesio pusėje pokal
bį su išeivijos kultūrininkais
M. Drunga - ‘Santaros-Švie
sos’ valdybos nariu, *P.L. 
Bendruomenės valdybos vi
cepirmininku ir Lietuvių 
Fondo finansuojamos kny
gos redaktorium; dr. E. 
Kaminsku - Harvard univer
siteto profesorium; K. Keb
liu - literatūros kritiku; ir L. 
Mockūnu - ‘Akiračių’ redak
cinės kolegijos nariu.

Pokalbio šeimininkus at
stovavo įvairūs aukšti LTSR 
pareigūnai: Tarybinio kultū
ros fondo Lietuvos skyriaus 
pirm. prof. C. Kudaba; 
LTSR valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų preky
bos reikalų K-to pirm, pava
duotojas R. Mališauskas; 
Lietuvos komunistų partijos 
centro K-to užsienio ryšių 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas (dabar jau vedėjas) Jus
tas Paleckis; ‘Tėviškės’ D- 
jos pirm. V. Sakalauskas; ir 
‘Gimtojo krašto’ bendradar
biai.

Pagal ‘Gimtoji kraštą’, po
kalbio pradžioje šeimininkai 
supažindino išeivijos pokal
bininkus apie išleistas ir nu
matomas išleisti išeivių auto 
rių knygas. Išvardinta 17 
autorių, bet esą ir daugiau. 
Pranešė apie 8 dailininkus 
eksponuojančius savo kūry
bą šiais metais įvairiose oku
puotos Lietuvos vietovėse. 
Pranešė apie išeivijos muzi
kus ir dainininkus ten kon
certuojančius šiais metais. 
Pranešė ir apie šiais metais 
numatomas 2 sportininkų 
ekskursijas. Apšvietė pokal 
byje dalyvaujančius mūsų 
kultūrininkus apie įsteigimą 
Tarybinio kultūros fondo 
Lietuvos skyriaus, kuris 
esąs ‘visuomeninė organiza
cija su tikslu įjungti visuo
menę į mūsų kultūrinio pali
kimo išsaugojimo darbą, 
puoselėti gimtąją kalbą, 
tvarkyti senamiesčius, vyk
dyti kitas ilgalaikes kultūros 
programas’.

Kas galėtų prieštarauti 
šio pokalbio pirmoje dalyje 
kalbėtoms problemoms, jei 
jų išsprendimas ir vykdy
mas būtų žinioje kultūrinin
kų, be jų titulų priedo LTSR^ 
kuri yra visiškoje priklauso
mybėje ir kontrolėje TSRS?

Keistokas, bet įdomus M. 
Drungos atsiliepimas (žino
ma, jei jis ‘G.k.’, teisingai per 
duotas) į tuos šeimininkų 
pranešimus: ‘Restauravimas 
kultūros vertybių išsaugoji
mas, naujų vertybių kūri
mas - yra temos, kurios su
stiprintų tą išeivijos sparną, 
kuris suinteresuotas ryšiaTs 
ir nori juos plėsti? Taipogi 
tie, kurie abejoja, gaus ap
sispręsti’. Ne vienam gali 
kilti klausimas, kam teikia
ma svarbos pirmenybė: ar 
ryšių stiprinimo, ar vertybių 
apsaugos?

Pagal ‘Gimtojo krašto’ pra 
nešimą, visai kitaip atrodo 
antroji pokalbio dalis, kai 
pradėta kalbėti apie laisvą 
pasikeitimą knygomis ir 
straipsniais spaudoje. Atro
do, kad šio pokalbio dalis 
buvo daugiau panaši į tarp
tautinės prekybos sutarties 
derybas, nei į kultūrinių ry
šių ugdymo svarstybas. Šio 
pokalbio dalyje išlindo yla iš 
maišo^ko tarybiniai pareigū- 
nai tikisi iš glaudesnio kultū- 
rinio bendradarbiavimo - 
svarstyta kas už ką, ir kurio
mis sąlygomis, kiek duos.

Tarybiniai kultūrininkai 
už išeivijos nupirktus ame
rikoniškus žemsemius (bul
dozerius), kranus ir kitokias 
jiems reikalingas medžia
gas, siūlė restauracijos dar
bų vykdymą ir išeivijos kul
tūrinių vertybių apsaugą.

Į šią pasiūlą, kuri lietė kul
tūros fondo rėmimą, M. 
Drunga pagal ‘G.k.’ atsiliepė 
(jei tai yra tiesa) sekančiai: 
‘Tokių precedentų yra buvę. 
Manau, kad tokia forma 
netgi patrauklesnė. Pinigai 
turi komercinį atspalvį. Prie 
monės, įrankiai žmones la
biau pririša, ryšys pasidaro 
prasmingesnis. Išjnūsų pu
sės kliūčių tokianTbendra- 
dąrbiavimui nematau’.

‘Gimtojo krašto’ bendra
darbis A. Cekuolis pokalby
je padareir tolų"  pareiškimą: 
‘Gimtasis kraštas’ įsiparei
goja išspausdinti bet kokį 
išeivių straipsnį, jeigu jame 
nebus įžeidinėjimų arba 
kvesti jonuo j amas Lietuvos 
inkorporavimasTTSRS. Ki
tų temų atžvilgiuTabu nėra’. 
Pridūrė ir tai, kad jau per
spausdino visą eilę straips
nių iš išeivijos laikraščių ir 
necenzūravę net ‘raudonųjų 
okupuota Lietuva’.

Nesuprantama, kuo čia 
giriasi A. Cekuolis. Juk tai 
yra sena komunistų giesmė, 
kad Lietuvos nepriklauso- 
mybę palaidojo Lietuvos 
liaudis, vadovaujama Lietu
vos raudonųjų - atsieit, ko
munistų - £ai tuo tarpu visas 
pasaulis gerai žino, kad Lie
tuvą okupavo Sovietų Rusi- 
ja smurTuIr apgaule .Apries

(Nukelta į 4 psl.)
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MI nerado 
reikalo...

(Atkelta iš 3 psl.) 
tai susitarusi su naciška Vo
kietija.

Į šias pasiūlas M. Drunga 
(vėl, jei tai tiesa) teatsakęs 
sekančiai: ‘Pageidautume, 
kad nebūtų jokių tabu’. Ir 
tuojau pat nurodė, kokiais 
straipsniais ir kur būtų gali
ma pasikeisti, susitarus ‘dėl 
žodžių skaičiaus, honorarų ir 
pan.’.

Tokiu būdu pokalbis, pra
dėtas aukštomis kultūrinių 
ryšių ugdymo svarstybomis, 
baigtas svarstymu mainų - 
prekybinių gėrybių už kultū
rinių vertybių saugojimą, 
pasikeitimą ir ugdymą. 
Toks , matomai, ir buvo šei
mininkų tikslas, kviečiant į 
šį pokalbį išeivijos kultūri
ninkus.

Nestebina mūsų tų tarybi
nių kultūrininkų-pareigūnų 
tikslai ir užmačios, kviečiant 
jų pasirinktus kultūrininkus 
į tą pokalbį. Bet stipriai 
stebina kviestų ir tame po
kalbyje dalyvavusių kultūri
ninkų paslaptingumas. Juk 
tas pokalbis negalėjo būti, ir 
nebuvo, atsitiktinis. Jis tu
rėjo būti planuotas iš anks
to, kad tuo pačiu laiku oku
puotoje Lietuvoje svečiuotų- 
si glaudesniems kultūriniam
ryšiams ugdyti kultūrinin
kai. Nerado jie reikalo pain
formuoti išeivijos visuomė- 
nę prieš vykdami į jį, lygiai 
kaip nerado reikalo per du 
mėnesius po pokalbio pain
formuoti išeivijos visuome
nę, kad toks pokalbis buvo, 
ir kas jame buvo svarstyta, 
ar sutarta. KODĖL?

Kodėl reikėjo laukti ‘Gim
tojo krašto’, kad jis išeiviją 
informuotų apie tą pokalbį? 
Žinant ‘Gimtojo krašto’ repu 
taciją dėl prisilaikymo prie 
tiesos, gali būti, kad jis mus 
ir didžiai klaidina. Jeigu iš 
tiesų yra toks atvejis, tai ko-

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS 
KOL DAR YRA GALIMYBĖS

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................... $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.......... $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
Lj ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ..................... $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................... $ 35.00

Q Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų’*......$ 13.00
[J Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”..... $ 11.00

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
šį skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

I. KAPOČIUS, P.O.Box 752, CATUIT, Mass. 02635 
Tel. (617) 426-6991

Vardas, Pavardė

Adresas

Nepateisinamas tylėjimas
š. m. liepos 11 d. "Drau

ge”, skyrelyje "Trumpai iš 
visur”, rašoma:

”Ok. Lietuvoje rašytojų 
sąjungos patalpose diskusi
jas vedė "Santaros-Šviesos” 
narys Mykolas Drunga, 
Harvardo universiteto prof. 
Edvardas Kaminskas, lite
ratūros kritikas Kęstutis. 
Keblys, "Akiračių” laikraš
čio narys Liutauras Mockū- 
nas, kurie buvo atvykę iš 
Amerikos. Iš vilniečių pusės 
diskusijose dalyvavo Lietu- 

dėl iki šiol nėra nei atšauki
mo, nei paneigimo ar kore
gavimo?

Kalbant apie šį vadinamą 
kultūrininkų pokalbį iš es
mės, dėmesys atkreiptinas į 
jo sekančius aspektus:

1. “Jis nebuvo tik asmeni
nio pobūdžio pokalbis tarp 
išeivijos kultūrininkų ir Lie
tuvos tarybinių kultūrininkų^ 
Jis buvo ‘Santaros-Šviesos’ 
ir okupuotos Lietuvos kul
tūriniams reikalams okupan
to skirtų organizacijų parei
gūnų pokalbis;

2. Jo tikslas vilioti iš Ame 
rikoje esančios išeivijos do
lerius, priedangoje lengvai 
permatomos kultūriniam s 
ryšiams ugdyti skraistės, ža
dant neužtikrintą kultūrinių 
lobių ugdymą ir apsaugą 
Lietuvoje ir išeivijoje;

3. Jis buvo įžeidžiantis 
išeivijos protą ir jausmus, 
siūlant bendradarbiauti su 
tarybine spauda, pastačius 
išeivijai sąlygą, kad ji nera
šytų apie okupuotos Lietu
vos faktiną padėtį, t.y. 
prievarta jos inkorporavimą 
į Sovietų Rusijos Sąjungą;

4. Jis buvo tik dar vienas 
okupanto bandymas migdyti 
išeivijos ryžtą ir 1pastangas 
pagelbėti lietuvių tautai iš
sivaduoti iš Sovietų Rusijos 
jungo.

VGA 

vos kultūros fondo pirmi
ninkas Česlovas Kudaba, 
Leidyklų ir knygų komiteto 
pirm, pavaduotojas Rim
gaudas Mališauskas, komu
nistų partijos centro komi
teto užisenio ryšių vedėjo 
pavaduotojas Justas Palec
kis, ”Tėviškės” draugijos 
pirm. Vaclovas Sakalauskas 
ir "Gimtojo Krašto” bend
radarbiai. Buvo kalbėtasi 
apie okupuotos Lietuvos ir 
išeivijos ryšius”.

Vestos diskusijos buvo 
plačiai aprašytos "Gimta- 
jame Krašte”.

Nesulaukiant jokių pasi
sakymų iiTten dalyvavusių, 
kyla klausimas, kas įgaliojo 
Mykolą Drungą^ prof. Ed
vardą Kaminską, Dr. Kęstu
tį Keblį ir Liutaurą Mockū- 
ną kalbėti išeivijos vardu.

Iki šiol nieko nesigirdi iš 
PLB valdybos. Juk Mykolas 
Drunga yra PLB valdybos 
v i c e p irmininkas. Dažnai 
PLB valdyba skelbia, kad 
ji atstovauja visus laisvojo 
pasaulio lietuvius. Nejaugi 
PLB valdyba įgaliojo My
kolą Drungą kalbėti išeivi
jos vardu.

Kur yra Amerikos Lietu
vių Taryba, kurią sudaro 14 
organizacijų. Tylėjimas reiš
kia pritarimą vestoms ap

Europos rajono stovykloje Anglijoje...

Buvusi clevelandietė Meilė Leknickaitė-Mickienė su sūnumi 
ir dukra iš Vokietijos, prieš persikeliant į JAV, dalyvavo Eu
ropos rajono skautų stovykloje Anglijoje. Prieky klūpo: M. 
Dunsmuir, J. Žilinskas, Y. Julius. Stovi: N. Julius, M. Julius, 
E. Poutney, P. Mickus, N. Mickus ir M. Mickienė.

S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

Broliukas ir sesutė Žilinskai didžiuojasi gavę naujus šlipsus 
— skauto vyčio ir vyr. skautės Europos rajone tradicinėje skau
tų stovykloje. Iš kairės: Alma Traškaitė sesių pastovyklės vir
šininkė, Jonas Žilinskas, Zita Žilinskaitė ir V. Gasperienė ra
jono vadovė. S. B. Vaitkevičiaus nuotr.

valiojo stalo diskusijoms. 
Gi Altas dažnai pabrėžia, 
kad veda bekompromisinę 
kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Tad ir kyla klausimas, ar 
pritarimas vestoms diskusi
joms yra dalis pavergtos 
Lietuvos laisvės kovos?

Kodėl tyli Vyr. Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas ? Ne
jaugi ir Vilkas pritartų 
toms diskusijoms.

O kaip yra su mūsų atei
tininkais. Juk ir jų žmogus 
Dr. Kęstutis Keblys sėdėjo 
už apvalaus stalo ir disku
tavo. Pagal p. Masionį, juk 
ateitinikai Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo kankiniai- 
patrijotai. Įdomu, kokiai 
”patrijotizmo” rūšiai reik
tų priskirti šias diskusijas. 
Visi puikiai žinome, kad 
okupantas ar jo agentai nie
kada nesės prie derybų sta
lo, jeigu jie neturės iš to 
naudos.

Gražus pavyzdys "Drau
gas”, kurio vardas irgi bu
vo minimas minėtose disku
sijose. Viešu pareiškimu 
"Draugas” atsiribojo nuo 
padarytų "neįgaliotų” pa
reiškimų.

Tad kokiu keliu einame?

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ST. PETERSBURG
VĖL PAVILIOJO KAPAI

Taip, vėl vienas, nuošir
dus ir mielas mūsų tautos 
sūnus iškeliavo amžinybės 
keliu. Tai mūsų kolonijos 
gyventojas Simas Velbasis, 
kuris mirė liepos mėn. 19 d. 
Simas gana sunkią širdies 
operaciją turėjo prieš kelis 
metus, po kurios buvo atsi
gavęs, tačiau paskutiniųjų 
kelių mėnesių laikotarpy jo 
sveikata pastebimai vis 
silpnėjo ir silpnėjo. Nuliū
dime pasiliko velionies žmo
na Alė Kalvaitytė-Velbasie- 
nė ir posūnis Gediminas 
Morkūnas su šeima.

Mirusiojo kūnas buvo pa
šarvotas R. Williams kop
lyčioje, St. Petersburge. At
sisveikinimas įvyko liepos 
mėn. 20 d. vakare. Dalyva
vo gausus būrys mūsų kolo
nijos gyventojų, kurie su
kalbėjo rožinį, vadovaujant 
šv. Kazimiero misijos vedė
jui kun. Vyt. Zakarui, OFM. 
Atsisveikinimo iškilm ė m s 
vadovavo Lietuvių klubo 
pirm. A. Karnius. Jis su ve
lioniu — klubo valdybos na
riu .— atsisveikino Lietu
vių klubo vardu. Toliau at
sisveikinimo sekančiųjų or
ganizacijų vardu: liet, res
publikonų — V. Mažeika, 
St. Petersburgo Balfo sky
riaus — St. Vaškys, meni
ninkų — V, Vaitiekūnas, 
scenos mėgėjų — K. Gim
žauskas, LF — J. Gerdvi- 
lienė, LB St. Petersburgo 
apylinkės — A. Dūda ir 
ALT S-gos — J. žvynys. Vi
siems susirinkusiems šei
mos vardu G. Morkūnas pa
reiškė nuoširdžią padėką.

Liepos 22 d. pranciškonų 
koplyčioje, St. Petersburg 
Beach, kun. Vyt. Zakaras, 
OFM, atlaikė mišias, kurias 
užprašė LB St. Petersburgo 
apylinkė.

Mirusiojo kūno palaikai 
sudeginti ir urna su pele
nais palaidota Chicagos 
Tautinėse kapinėse.

Simas Velbasis gimė 1911
m. spalio 28 d. Raudėnų 
km., Šiaulių apskr. Baigęs 
Jonavos vidurinę mokyklą, 
įstojo į Kauno valst. teatro 
baleto mokyklą, kurią bai
gęs 1930 metais buvo pri
imtas į Valstybės teatrą ba
leto solistu. Pasitraukęs iš 
Lietuvos, 1944 m. jis dirbo 
Vienos Volks operos bale
te šokdamas solisto vaid
menis. Vėliau, apsigyvenęs 
Vokietijoje, įsijungė į Lie
tuvos operos ir baleto solis
tų suorganizuotą trupę, ku
ri 1945-46 metais surengė 
eilę koncertų anglų kariuo
menei ir lietuvių tremtinių 
stovyklose. 1947 m. Augs
burge buvo statoma Delibo 
Kopelija, kur Simas šoko 
pagrindinį Franco vaidme
nį.

1949 m. Velbasiai atvyko 
į Ameriką ir apsigyveno 
Chicagoje. Chicagoje Simas 
Velbasis įsteigė baleto stu
diją, kuriai jis pats ir va-

(Nukelta į 5.psl.)
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— Mums, floridiškiams, 
džiaugsmas ir garbė turėti 
savo tarpe konkurso laimė
toją! Miela Rašytoja, iki 
šiol jūsų gyvenimo dienos 
pynė kasą iš dainos, vaidy
bos ir režisūros. Paskuti
niuoju laikui atsiskleidė jū
sų beletristiniai, proziniai 
horizontai. Pernai pasirodė 
jūsų romanas ”BERŽAS UŽ 
LANGO”, šiemet laimėjote 
”Dirvos” novelių konkursą 
savo novele ”UŽEIGOJE”. 
Iš kur atsirado paskata gro
žinės literatūros kūrybai?

— Vakarais dažnai sto
viu prie Boca Ciega įlankos 
ir stebiu saulę, krintančią 
į naktį. Kitoje įlankos pu
sėje užsidega Treasure Is- 
land ir ^Vladeiros žiburiai. 
Jie prirakina mano žvilgs
nį vizijoje: juk tai scenos 
šviesos spektaklio metu! 
Pro mintį slenkantis nostal
giškas jausmas supurto, 
kaip seniai aš bestovėjau 
anapus žiburių, už kurių 
prabėgo mano gyvenimo ke
turiasdešimt penkeri metai. 
Ir dabar, stovėdama prie 
jūros, ilgiuosi teatro, sce
nos šviesų. Teatras — dide
lė jėga! Jis traukia, lyg gel
mė . . . Užgesus rampos 
šviesai, užgęsta žibintai sa
lėje, išsiskirsto žiūrovai, 
lieka tuštuma. Išsisklaido 
džiaugsmas, lyg nupūstos 
dulkės, tarp nebylių deko
racijų, sumestų viena ant 
kitos užkulisyje, tarp liku
sio grimo kvapo ir vystan
čių puokščių, įteiktų spek
taklio gale. Tamsoje sėdint, 
akys vis krypdavo į vienin
telę švieselę EXIT. Įdėta 
tiek darbo besiruošiant 
spektakliui, kuris, švyste-

SIMAS VELBASIS...
(Atkelta iš 4 p31.) 

dovavo. Šios studijos spek
takliai buvo surengti ne tik 
Chicagoje, bet ir Detroite, 
Clevelande, Toronte.

1973 m. Velbasiai apsigy
veno St. Petersburge. čia 
Simas įsijungė į vietos vi
suomeninę bei kultūrinę 
veiklą, dirbdamas įvairiose 
vietos lietuvių organizacijo
se. Gražią duoklę jis yra 
atidavęs Lietuvių klubui ei
damas klubo valdybose įvai
rias pareigas, o taip pat 
klubo renginiam paruošda
mas sudėtingus šokius.

Simui Velbasiui režisuo
jant, LB St. Petersburgo 
apylinkės vaidintojai suvai
dino tris scenos veikalus, su 
kuriais buvo aplankyta Ju- 
no Beach ir Miami lietuvių 
kolonijos.

žodžiu,- Simas Velbasis 
St. Petersburgo lietuvių ko
lonijos gyvenime paliko ne
išdildomą pėdsaką. Jo, pa- 
sigesime ne tik kaip darbš
taus ir gero žmogaus, bet 
taip pat kaip mielo ir nuo
širdaus draugo. S. Všk.

Pokalbis po palmėmis Dirvos novelės 
konkurso proga pasikalbėjimas su Dalila Mackialiene

Kun. dr. Eugenijus Gerutis

Dirvos novelės konkurso 
vedęs pasikalbėjimą.

laureatė Dalila Mackialiene ir kun. dr. Eugenijus Gerulis pra- 
K. Jasinsko nuotr.

Įėjęs, baigėsi už nuleistos 
uždangos. Mintyse peršasi 
beprasmybė. Belieka išeiti 
pro tą EXIT ir nebegrįžti. 
Norisi ieškoti to, kas ilgiau 
išlieka. Ir atklysta mintis, 
seniai puoselėta: "Rašyti!” 
Parašytas žodis neužgęsta, 
kaip rampos šviesa. Jis ne- 
nušluostomas, kaip grimas 
nuo veido, štai kodėl pasu
kau beletristikom

— Būtų įdomu žinoti, ko
dėl, palikus dramaturgiją, 
pasirinkote ne draminį žan
rą — tragediją, komediją 
ar dramą, bet epinį žanrą — 
romaną, novelę?

— Parašytas dramos vei
kalas dar nėra pilnas kūri
nys, kol jis nėra Jšvestas 
scenon. Tik spektaklyje pa
statyta drama tampa gyva. 
Ji yra vertinama, analizuo- 
jama, kritikuojama. Veika
lui pastatyti reikia teatri
nio personalo: aktorių, re- 
žisoriaus, dekoratoriaus, ad
ministratoriaus ir t.t. Visi 
žinome: teatralų gretos ne 
auga, bet retėja. Jei žinai, 
kad tavo parašytas veikalas 
scenai liks gulėti stalčiuje, 
nerandi inspiracijos drami
nio žanro kūrybai. Esu ra
šiusi komedijų, bet jos ne
išvydo rampos šviesos. Tie
sa, už trijų veiksmų dramą 
"Nepripažintas tėvas” ga
vau 1000 dolerių premiją. 
Veikalas buvo pastatytas 
Los Angeles ir VH-jame 
Teatro Festivalyje Chica
goje. Draminis žanras daug 
daugiau reikalauja iš bele
tristo, negu epinis žanras. 
Dramaturgas privalo nusi
manyti ne vien režisūroje 
ar vaidyboje, bet ir pastaty
mo galimybėse. Romane ar 
novelėje tokių didelių rei

kalavimų nėra. Be to, ši 
grožinės literatūros šaka 
žmonėse yra populiariausia.

— Talentų Davėjas bele
tristui patiki labai svarbias 
ir atsakingas pareigas! Sa
vo prozine plunksna rašy
tojas įtakoja žmonių ir 
tautų moralę, auklėjimą, di
daktiką, duoda istorijai 
naujas kryptis. Kaip jūs 
žvelgiate į šias pareigas, 
užduotį ir atsakomybę?

— I šį iš metafizikos ar 
misticizmo i š p 1 a ūkiantį 
klausimą išsamiau atsiliep
tų rašytojas, autorius kelio
likos knygų, tvirtai įsipilie- 
tinęs kūrėjų gretose. Prity
ręs rašytojas iš kalno turi 
išmąstytą siužetą, nors ir 
be detalių. Kūrybos procese 
siužetas prisipildo detalė
mis, susiklosto fabula, atsi
randa niuansai. Visa tai įta
koja žmogaus — skaitytojo 
mintis ir jausmus, šiaip, 
grožinės literatūros kūrė
jas apsireiškia ne vadovėlio 
rašymu mokykloms. Jam 
rūpi ne pasaulėžiūros ar 
ideologijos, bet grožis ir 
meniškas savosios temos 
pristatymas, saugant, kad 
menas neužgožtų tikrovės, 
ar kad tikrovė neužslėgtų 
meninės tiesos. Būtų įdomu, 
jei šiuo klausimu pasisaky
tų rašytojai-senjorai.

— Skaitytojai domisi ne 
vien gyvu stiliumi, plačiu 
žodynu ir turtinga kalba, 
bet ir literatūrinėmis srovė
mis. Klasifikacijos atžvie
giu lietuvių rašytojų dau
guma priklauso realizmui. 
Kuri srovė jums artimes
nė : realizmas, natūraliz
mas, impresionizmas ar ku
ri kita srovė?

— Esu linkusi į realisti- 
nį, buitinį kūrinio prista
tymą. Bet niekas nestovi 
vietoje, todėl pasaulyje ir 
kyla naujos srivės, stiliai, 
tendencijos. Mano kūrybos 
centre yra žmogus — pa
prastas, su kasdieniniu vei
du, asmenine patirtimi, su 
intymiais išgyvenimais ir 
subjektyvia jausena. Vidu
tiniam skaitytojui nerūpi 
kokiai srovei priklauso jo 
skaitoma literatūra. Srovių 
pavadinimus, paprastai, pri
kergia kritikai, recenzentai.

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsų leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną "Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos "Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.
------------------------ATKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

□ V. Alanto "Aušra Paliūnuose"
□ J. Švobos "Šeiminė ir prezidentinė Lietuva" 

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ...................................................................................

— Atsižvelgiant į siužetą 
ir struktūrą, romanai ir no
velės būna psichologinės, 
satyrinės, istorinės, krimi
nalinės, fantastinės ir t.t. 
Kuriai šakai jūs turite dau
giau polinkio?

— Parašiau dar tiek ma
žai, kad negaliu sakyti ku
rion srovėn linkstu. Skai
tyti mėgstu viską. Esu per-l 
skaičiusi berods visas lietu
viškas knygas, skaitau ang-, 
lų ir vokiečiu literatūrą. 
Ypač domiuosi kriminali
niais romanais.

— Kokios kūrybos su
lauksime ateityje? — Ko 
linkite skaitantiems ir ra
šantiems?

— Mėgstu rašyti šį ir tą. 
Vienoje mašinėlėje įsuktas 
lapas su naujojo romano 
apybraižomis. Kitoje — 
greitomis apmesta novelė 
iš kelionės į Romą. Kada vi
sa tai taps kūnu, sunku pa
sakyti. Įvairūs kiti įsiparei
gojimai išbarsto mintis ir 
atima laiką. Privalu atiduo- 
ti duoklę ir .savo kolonijos 
kultūriniams reikalams.

Skaitantiems linkiu mei
lės lietuviškai knygai, lietu
viškam žodžiui.

Rašantiems linkiu valy
tis nuo dirsių, ieškoti saki
nio, sklandumo. kelti kalbos 
ir minties kultūrą aukščiau- 
sion plotmėn.

Pasikalbėjimą baigiant, 
dėkoju "DIRVAI” už pre
mijos paskyrimą. Tai buvo 
man maloni staigmena!

Taip pat dėkoju dakta
rui Eugenijui Geruliui už 
pokalbį grožinės literatūros 
temomis.
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis. 
Dirvai aukojo:
Dirvai paremti gegužinės, 

ruoštos K. E. Pocių 
sodyboje pelnas ....700.

Dr. Vladas Raišys,
Vokietija ...

A. Kukučionis,
Tinley Park

Žurn. Juozas Žygas Dirvai paremti gegužinėje kalbasi su 
kun. dr. Ign. Urbonu, Gary, Ind. Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu.

Kazimiero ir Elenos Pocių sodyboje, Beverly Shores, Ind., š. m. rugpiūčio 2 d. įvykusi 
Dirvai paremti gegužinė davė pelno 700 dol., kurie persiųsti Dirvai. Nuotraukoje sodybos šei
mininkas ir gegužinės rengėjas inž. Kazimieras Pocius, Vilties draugijos pirm., su J. Grunval- 
diene, A. Juodvalkiu ir inž. J. Jurkūnu prie laimėjimų stalo.

Visos nuotraukos Kęstučio Pociaus

lo-VI. Stravinskas, vyriausias baro talkininkas, džiaugiasi 
terijoje laimėta tautiniais rūbais aprengta lėle.

J. Grunvaldienė, M. Rulienė, Z. Galinienė ir O. Kronienė 
talkinusios loterijos bilietų platinime.

100.00

M. Macevičius, Chicago . . 3.00 '
W. Žiedonis,

Willoughby .............. . 8.00
A. Dovydaitis, St. Pete. . . 3.00
I. Muliolis, Mayfield ... . 3.00
E. Bulotienė, Detroit ... . 8.00
B. Gražulis, Flint........... . 3.00 ’
A. Banys,

Bloomfield Hills ....... .20.00 -
X. Y., Jamaica Plain ... .50.00 -
E. Gedgaudienė,

Santa Monica ........... . 8.00 .
G. Taoras, Cleveland ... 8.00 .
K. Žukauskas,

Sunny Hills .............. .10.00 -
St. Petokas, Upland....... 10.00
A. Ibenskis, Cleveland . 10.00
A. Janušonis, Woodhaven 8.00
O. Biežienė, Long Valley 13.00 -
Gr. Kenter, Danbury ... 23.00
H. Idzelis, Cleveland ... 3.00
G. Bučmys, Cleveland . 3.00
P. Girnys, Anglija ....... 33.00
J. Šukienė, St. Petersburg 3.00
V. Lenkevičienė, Chicago 10.00
S. Vaškys, St. Petersburg 10.00
V. Židžiūnas, Centervilk 5.00
J. Adomaitis,

Ville La Šalie ........... 10.00
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ........... 30.00
V. Mamaitis, Sunny Hills 6.00
R. Mieželis, Delaware ... 8.00
V. Džigas, Omaha ....... 13.00
P. Klimas, Paryžius....... 3.00

Visiems aukotojams nuo-
širdžiai dėkojame.

21 UŽEIGOJE Dalila Mackialienė

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė

Pranas įėjo į raštinę, kur, alkūnėmis atsi
rėmęs stalo, skaitė laikraštį „Auksinio Smėlio” 
užeigos savininkas: storokas, popilkis, užsivil
kęs spalvotais marškiniais, atsegtais prie kaklo, 
trumpom rankovėm. Pakėlęs nuo laikraščio 
pilkšvas akis, sustabdė žvilgsnį ant įėjusio 
veido.

— Tai labas vakaras ponui. Nežinau net 
pavardės, bet iš laikraščio sprendžiu, kad esate 
lietuvis. Mes namie irgi skaitome lietuviškus 
laikraščius, — melavo. Ištiesė ranką pasisvei
kinti, apžvelgdamas savininką nuo galvos iki 
juosmens. Toliau uždengė stalas.

— Tai kaip su nakvyne ? Ar dar liko kokia 
lova? Mes esame trys; mudu su žmona ir su
augus duktė. Būtų gerai, jeigu gautume du 
kambarius. Vieną su dviem lovom, o kitą -— 
singelinį. Na, kažin ar įspėčiau tamstos pavar
dę? — Įsistebeilijo akimis į užeigos savininką.

— Mane čia šaukia Viktor. Esu mat Vik
toras. Tai trumpiau.

Pro atdarą langą, suglaudusios viršūnes, 
dvi palmės šnarėjo vakarines maldas. Viktoras 
taip ir liko neištaręs pavardės.

— Tai kiek imi už naktį ? Jei per brangiai, 
tai rytoj dairysimės kitur.

— Įrašyk čia pavardę ir adresą. Matai čia 
tokia tvarka, kad reikia žinoti kas — ir iš kur. 
Ir dar telefoną. Jeigu kas kokios, tai žinosime, 
kam duoti žinią.

— Namie nieko neliko, žmona, duktė ir aš 

čia. O šunį atidavėme į šunų viešbutį, — pa
aiškino Pranas ir, užpildęs blankelį, padavė 
Viktorui.

— Pranas Skaudys, net iš Ohio. Dabar ten 
šalta, čia sušilsit. Tai vieną kambarį, ar du? 
Už vieną su dviem lovom — penkiasdešimt 
dolerių, už du, — jie sujungti durimis, — še
šiasdešimt penki. Visoj Floridoj pigiau nera
sit. šiuo metu daug turistų ir kainos visur 
aukštos. Vasarą pigiau. Mažai kas atvažiuoja 
per karščius. Pas mane kainos tiek žiemą, tiek 
vasarą tos pačios. Aš nekaitalioju. Neišnaudoju 
progų.

— Mūsų visas gyvenimas susideda iš ne
išnaudotų progų. Kiek mes jų praleidom? Kar
tais visai be reikalo. Aš skaitau šitaip: griebk, 
kol gali. Paskui gailėsies.

— Galite naudotis baseinu, kiek tik no
rite. Vanduo švarus, šiltas.

Baseine, kurį iš trijų pusių supo viena
aukštis pastatas, vėsiu chloruotu vandeniu dar 
mėgavosi iš šiaurės atvykę turistai. Vaikai, 
kaip žuvys nardė po ažūrinį vandenį ir spy
gavo. Baseinas, apšviestas žalsvomis šviesomis, 
spalvų variantais žaidė virpančiu vandens pa
viršiumi, o vyresnieji, suvirtę į plastikines kė
des, — šnekučiavosi, čia neužklysdavo gatvės 
triukšmas, vėjas nesuko smėlio sūkurių, tik į 
krūmus sulindę svirpliai — smuikavo. Danguje 
viena po kitos žiebėsi žvaigždės, ir „Golden 
Sand” užeigos languose — žiburiai. Pusnuogius 

kūnus glostė kampuoti palmių lapų šešėliai, ir 
šiugždėjimas slopino balsus. Prigesinti pašne
kesiai maišėsi su gražiai apkarpytų krūmų šna
rėjimu. Už sustatytų kėdžių augo veja, kuri 
žibintų šviesoje, atrodė pilka. Cementiniai takai 
vedė į kambarių duris, kuriuose atostogaujan
čių privatumą saugojo dvigubos užuolaidos.

— Kambariai tvarkomi ir lovos keičiamos 
kasdien. Už televiziją — kvoteris. Kartais vai
kai palieka, tai dega visą dieną, — kalbėjo ra
šydamas pavardę į knygą. — Mūsų mieste 
buvo toks vienas Skaudys. Gal esi tas pats? 
Seminaristas. Toks pat aukštas, blondinas, kaip 
pats. Mergiotės lipdavo, atsimenu, kaip medus 
prie skiedros. Dabar kažin, ar pažinčiau. Daug 
metų, o ir akys netaip rodo. .Aš tai mokiausi 
Amatų Mokykloje. Kai surengdavo šokius, tai 
kad duodavom su seminaristėmis, net užkulniai 
trūkinėjo. O po dvyliktos dar susimesdavom 
kur nors į privatų kambarį ir, užsisukę grama- 
foną, trenkdavom iki išaušdavo. Labai mėgau 
šokti. Ten ir Skaudys maišydavos. Bet į mus 
„amatininkus” net nežiūrėdavo: mat ne ta kla
sė. Man dėlto kildavo toks pasiutimas, kad net 
dabar, kai prisimenu, širdis užkaista. Ir žinai 
ką? Nepatikėsi. Kai baigiau Amatų Mokyklą, 
— mano brolis jau studijavo Kaune ir turėjo 
tarnybą. Tai jis mane atsiėmė į Kauną. Ten 
baigiau Suaugusių Gimnaziją, po to dar Moky- ' 
tojų kursus ir tapau mokytoju. Tai matai, kaip 
kartais išeina. Tik iš pasiutimo. Galvojau, kuo 
tie seminaristai geresni? Juk ir aš galiu būti 
mokytoju, ar ne? Paskyrė į tokį užkampį. Užsi- 
kasiau balose ir mokytojavau. Taip ir nuėjo 
jaunystė, bevaikant pempes raistuose, bemai
tinant mažus paukščiukus, kurių tėvus sudras
kė vanagai, — čiupinėdamas vieną raktą ir ieš
kodamas kito, — liepo prisiminimus Viktoras.

(Bus daugiau)
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■ BOSTONO LIETUVIAI

PRADEDANT MOKSLĄ

Bostono lituanistinėj mo
kykloj mokslas prasidės 
rugsėjo 19 dieną. Veiks dar
želio ligi 8-to skyriaus, ir 
trys klasės aukštesniosios, 
šįmet mūsų mokytojų pa
dėtis kur ka gerenė nei per
nai, bet vistiek yra trūku
mų. Mums dar reikia ant
ram skyriui mokytojo ir 
taip pat istorijos mokytojo 
aukštesniajai mokyklai. Ad
ministracines pareigas tę
sia Aidas Kučinskas, o di
rektoriavimą Daiva de Sa 
Pereira. Mokytojaus: Jūra
tė Aukštikalnienė, Jūratė 
Balienė, Laima Dumčiuvie- 
nė, Aldona Dabrilienė ir 
Liuda Senutienė iš pereitų 
metų. Yra pasisiūlusių stu
dentų ateiti padėti. Pra
matyta turėti dainavimo bei 
tautinių šokių mokytojus, 
kad mokykla galėtų daly
vauti šokių šventėje Hamil
tone.

Tėvų komitete dalyvauti 
sutiko Dalia Zikienė, pirmi
ninkė, Irena Veitienė, se
kretorė, Birutė Banaitienė, 
dežuravimo koordinatorė ir 
Teresė Boyce, narė. Iždinin
ku pasilieka Alvydas Ka- 
zakaitis.

Norėčiau padėkoti Lietu
vių Bendruomenei ir Tauti
ninkų Sąjungai, kurie taip 
gražiai mūsų mokyklą pa
rėmė paaukodami 1500 ir 
1000 dol. Kaip ir kasmet, 
tėvų komitetas rengs tradi
cinį balių lapkričio 21 d., 
Piliečių klube.

Kviečiu visus dalyvauti 
šiame parengime, o taip pat 
prašau atsilankyti mūsų 
mokykloje bet kurį šešta
dienį, pabendrauti ir pama
tyti mūsų gražias naujas 
patalpas, Blue Hills Regio
nai gimnazijoje, Canton, 
Mass.

Daiva de Sa Pereira, 
direktorė

LANKĖSI DR. B.
VAŠKELIS

Rugpiūčio 19 d. Bostone 
lankėsi Lituanistikos Insti
tuto pirmininkas 
n jus Vaškelis iš Chicagos. 
Vietoje jis aptarė su gyve
nančiais Bostone instituto 
nariais ir LB Bostono apy
linkės valdyba Bostone 
įvykstančio spalio 10-12 die
nomis Lituanistikos Insti
tuto suvažiavimo reikalus. 
Suvažiavime bus ne tik 
svarstomi instituto reikalai, 
bet taip pat eilė paskaitų, 
kurių galės klausytis pla
čioji vietos lietuvių visuo
menė. Suvažiavimas vyks 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos patalpose, 368 
W. Broadway, So. Bostone. 
Suvažiavimą globoja LB 
Bostono apylinkės valdyba.

MIRĖ T. STANKŪNAITĖ

Rugpiūčio 21 d. Cape 
Code netikėtai mirė Teresė 
Stankūnaitė. Ji paliko gilia

me nuliūdime seseris: Aldo
ną Andriušienę, Oną Vilė- 
niškienę, Bronę Krikščiu- 
kaitienę, Juliją Leščinskie
nę ir Mariją Adomaitienę.

Velionė palaidota rugpiū
čio 26 d. Forest Hills kapi
nėse po šv. Mišių, kurios 
atlaikytos šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje South 
Bostone. Laidotuvėmis rū
pinosi Caspero laidotuvių 
namai, 187 Dorchester St., 
So. Bostone.

Teresė Stankūnaitė rėmė 
savo darbu ir pįnigu įvairią 
lietuvišką veiklą. Jai paves
tas pareigas ji visuomet są
žiningai atlikdavo. Tai bu
vo gyva lietuviško organiz
mo ląstelė.

IŠGIRSIME PIANISTĘ
R. APEIKYTĘ

Tradicinio Laisvės Var
po rudens koncerto rugsėjo 
20 d. 3 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
programos atlikime daly
vaus ne tik Los Angeles vy
rų kvartetas, bet ir pianis
tė Raimunda Apeikytė iš 
Los Angeles. Ji akompa
nuos kvartetui ir atliks ke
letą kūrinių pianinu. Iš jos 
pasirinktų kūrinių pažymė
tini komp. Balio Dvariono 
„Čiuožykloje” ir Giedros 
Gudauskienės „žemės dre
bėjimas ir „Hollywood”. 
Tuo būdu koncertas bus dar 
įvairesnis ir įdomesnis, ne
gu pradžioje planuota. O 
kvartetas atliks beveik iš
imtinai lietuvių kompozito
rių kūrinius, kas retai tepa
sitaiko mūsų koncertuose.

PAGARBA KOVOTOJUI
Lenkijos okupuotoje Lie- 

vos sostinėje išaugę ir ryž
tingai kovoje už jos lietu
viškumą mūsų tautiečiai 
ryškiai išsiskiria savo idea
lizmu ir solidarumu iš kitų. 
Tatai aiškiai rodo vilniečio 
Antano Matioškos atmini

Antanas Matioška 1937 m. Vilniuje.

Los Angeles vyrų kvartetas dainavimo metu. Iš kairės — 
pianistė Raimunda Apeikytė, pirmoje eilėje — B. Seliukas ir E. 
Jarašūnas, antroje eilėje — R. Dabšys ir A. Polikaitis.

mui aukos Lietuvių Fondui. 
Šių metų vasario 27 d. jam 
mirus, jo jaunystės kovos 
draugai jautriai jungiasi 
savo aukomis į jo atmini
mo įamžinimą Lietuvių 
Fonde. Tos aukos tebeplau- 
kia iš įvairių miestų, net 
Vokietijos.

Šiuo metu Antano Matioš
kos atminimui įnešta į Lie
tuvių Fondą jau $1,740.00, 
O užsibrėžta sudaryti 
$2,000.00, taigi dar trūksta 
$260.00. Jaunystės kovos 
draugų jautrumas ir solida
rumas tesudaro paskatini
mą tiems, su kuriais Anta
nas Matioška taip pavyz
dingai ir nenuilstamai dirbo 
Bostono lietuvių organizaci
jose. Aukos siųstinos: Mr. 
P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02042 arba 
tiesiog į Lietuvių Fondą, 
3001 W. 59th St., Chicago, 
III. 60629.

LAUKIAMAS 
KVARTETAS

Dideliu susidomėjimu 
Bostono ir apylinkės lietu
viai laukia Los Angeles lie
tuvių vyrų kvarteto, kuris 
atliks programą Laisvės 
Varpo tradiciniame rudens 
koncerte, rengiamame rug
sėjo 20 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto sa

lėje, 368 W. Broadway, So. 
Bostone. Tą kvartetą suda
ro: pirmasis tenoras Ema
nuelis Jarašūnas, dr. inži
nierius, profesorius Califor- 
nia Statė University; ant
ras tenorai Bronius Seliu
kas, inžinierius; baritonas 
Antanas Polikaitis, inžinie
rius ; bosas Rimtautas Dab
šys, inžinierius. Kvarteto 
akompaniatorė — pianistė 
Raimunda Apeikytė. Kaip 
žinoma iš spaudos, kvarte
tas atlieka savo programą 
ne statiškai, bet vaidybiš- 
kai. Laisvumas, judesiai, 
pozų keitimas išskiria kvar
tetą iš kitų lietuvių dainos 
kolektyvų. Kvarteto pasi
rodymas — didelė naujiena 
Bostono ir apylinkės lietu
viams, kurie jau įprato, kad 
kiekviename Laisvės Varpo 
koncerte pasirodo vis nau
jos, dar vietoje negirdėtos 
ir nematytos mūsų meninės 
jėgos. O tokių koncertų 
Laisvės Varpas surengia 
kasmet bent du — pavasarį 
ir rudenį. Dabar rengiamas 
koncertas bus jau 57-tas 
Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys.

JUODOJO KASPINO 
DIENA PER RADIJĄ

Hitlerio-Stalino 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. pasirašyto 
pakto 48-rių metų sukaktį 
plačiai paminėjo lietuvių ir 
anglų kalba Laisvės Varpo 
radijo programa rugpiūčio 
23 d. laidoje. Lietuviškai 
tuo reikalu kalbėjo progra
mos vedėjas Petras Višči
nis, o angliškai — nuolatinė 
anglų kalba talkininkė Biru
tė Duobaitė-Silvia.

Apgailestauta, kad VLIK 
ir PLB pareiškimai šiuo rei
kalu pasirodė vėlokai, tad 
vietoje nesuspėta stipresnės 
veiklos suorganizuoti.

RENGINIAI

• 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 19 d. Bostono 
aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos naujų mokslo me
tų pradžia Blue Hills Regio
nai Vacational Technical 
High School, So. Randolph 
St., Canton, Mass.

• 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. Lilijos 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.

• Spalio 4 d. 6 vai. vakaro 
Lantana restorane Randol- 
phe banketas, kuriame me
ninę programą atliks sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojami komp. 
Jeronimo Kačinsko. Banke
tą rengia Lietuvos krikšto 
minėjimo komitetas.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su
važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose. 368 W. Broadwav.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

• Spalio 18 d. Los Ange-
IjĮH *..........

les lietuvių dramos sambū
rio vaidinimas „Valdovas”, 
rengiamas Tautinės sąjun
gos Bostono skyriaus.

• Spalio 25 d. 3 vdl. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita „Lietu
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”, rengiama Lietu
vos krikšto minėjimo komi
teto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.

• Lapkričio 22 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas, ren
giamas LKV S-gos Ramo
vės Bostono skyriaus.

• Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos tradi
cinis rudens pobūvis.

• Lapkričio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje Bostono lietu
vių tautinių šokių sambūrio 
50 metų veiklos minėjimas.

• Gruodžio 19 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėje 
So. Bostone tradicinė Bos
tono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė.
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Vertos 
dėmesio
Lietuvos krikščionybės 

600 metų jubiliejus sudarė 
gerą progą mūsų istorikams 
rimtai pasvarstyti, ar tikrai 
galėjo Vytautas su Jogaila 
lietuvius krikštyti užšalu
siame Nemune, žurnalis
tams ir fotografams pade
monstruoti savo profesijos 
talentus, o filosofams ir te
ologams pakartoti logikos 
gimnastiką. Bet mūsų dė
mesį ypač pažadino a. j. z. 
"Drauge” (nr. 152) veda
masis "Tautiškumas ir 
krikščionybė po jubilie
jaus”, paremtas kitiems 
gal dar negirdėtomis dr. A. 
Maceinos veikalo "Orą et 
labora” citatomis ir straips
nio autoriaus komentarais.

Nesiimdami pergvildenti 
ten keliamo klausimo, ar 
krikščionybė užgožė mūsų 
tautybę, ar tautybė krikš
čionybę, tenorime čia pa
teikti tiktai keletą tenai su
minėtų įdomių samprotavi
mų pačių skaitytojų sava
rankiškam apmąstymui.

O tame specialiai jubilie
jui parašytame veikale dr. 
A. Maceina esą teigęs:

"Kadangi mes esame sa
vos lietuviškos kultūros ne
ūžaugos, mes ir dabar šau
kiamės religijos ne tik ko
voje su ateizmu, bet ir su

SU VILTIMIS Į VISŲ VEIKSNIŲ VIENYBĖS 
KONFERENCIJĄ

"Tikros vienybės mes pasieksime tik tada, kai Vlikas 
įsijungs į Lietuvių Bendruomenę, Bendruomenė — į Altą, 
o Altas — į Vliką. Kitos galimybės nėra. (Iš seno žurna
listo straipsnio naujaisiais laikais).

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGIJA

’rusiškumo skverbimusi į 
mūsų kultūrą’."

Be to, minėtos knygos au
torius ten dar aiškiau išryš
kina ir mūsų visuomenės 
dalies galvoseną apie Lietu
voje gyvenančius lietuvius. 
O toji mūsų visuomenė esą 
taip mananti:

". .. kaip seniau gilus lie
tuvių tikėjimas atlaikęs 
stiprius .Lietuvos rusinimo 
smūgius, taip ir dabar tas 
tikėjimas kaip išbandytas 
tautinis ginklas rišąs tau
tą vienybėn, ir tik ateistą' 
ar indiferentai išsiskiria iš 
Šios vienybės, išsiskirdami 
tuo pačiu ir iš tautos. Nors 
jie ir laiką save tėvynės 
mylėtojais, iš tikro tačiau 
nedaug kuo jie skiriasi nuo 
Lietuvos pavergėjų” (mūsų 
pabraukta). Vadinasi, — 
"kas ne katalikas,_tas ir ne- 
tikras._Lįetuyis".

(žinoma, tai primena 
mums kadaise gal ir nety
čia išslydusį vysk. V, Pa- 
dolskio pamokslo posakį: 
"Jei nepriklausoma Lietuva 
nebus katalikiška, tai mums 
jos visai nereikia").

Ir taip, dr. A. Maceinos 
nuomone, mes — "užuot lie
tuviškąją sąmonę ugdę kul
tūros priemonėmis, vis la
biau imame šauktis religi-

DIRVA

jos" ir "lietuvybės išlaiky
mo naštą krauname ant 
krikščionybės pečių".

O ką jūs apie tai galvo
jate?

NEPASENŲS ISTORINIS 
PAMOKYMAS

Ok. Lietuvos spauda, at
skleisdama Šiaulių šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios staty
bos istoriją, tarp kitko pa
mini ir tokį XVII a. pra
džios jos inventoriaus ap
raše išlikusį nurodymą:

"Negalima savo ganyto
jų mušti, gąsdinti. Iš sa
kyklos reikia skelbti ir to
kią mintį, jog nevalia kū
dikio iki 2 ar 3 metų gul
dyti šalia suaugusio žmo
gaus, nes, versdamasis ant 
kito šono, gali jį nugulti."

Iš to 350 metų senumo 
istorino rašto dar ir dabar 
Lietuvoje ypač tinka pa
graudenimas, kad negalima 
kunigų mušti ir gąsdinti, 
nes dar vis būna įvykių, kad 
tarybiniai plėšikai ar per 
uolūs pareigūnai kunigą net 
užmuša. O išeivijoje yra 
daug nelaimingų atsitiki
mų, kad sunkaus svorio 
mieguista poniutė, versda
masi lovoje, nugula savo šu
nį ar katę.

TEISYBĖ KAIP ANT 
DELNO

Vienas Floridoje poilsiau
jantis mūsų tautietis, tele
vizijoje ištisai stebėjęs kon
greso surengtą aukštųjų 
valdžios pareigūnų tardy
mą, mums tarp kitko para
šė tokią savo nuomonę:

"Man atrodo, kad Tardy
mo komitetas visai be rei
kalo sugaišo tiek laiko, 
traukdamas iš vyriausybės 
pareigūnų gerklių informa
cijas, ar prezidentas žinojo 
Iranui ginklų pardavimo ir 
Nikaragvos partizanų rėmi
mo biznį. O aš, net jų ne- 
tardęs, galiu tvirtinti, kad 
jis puikiausiai žinojo visas 
tų įvykių smulkmenas.

Jeigu prez. Reaganas tu
ri tokią fenomenališką at
mintį, kad atsimena net vi
sų čia gyvenančių nežymių 
mūsų senukų auksinių ve
dybų sukaktis, jubiliejinius 
gimtadienius ir adresus ir 
tomis progomis atsiunčia 
sveikinimus, tai kaip jis ga
lėjo nežinoti tokių didelių 
dalykų, kurie dėjosi čia pat 
jo rūmuose? Neįmanoma!

Aš tą savo pastabą nu
siunčiau net mūsų senato
riui, kuris tuose tardymuo
se dalyvavo, tik nesupran
tu, kodėl į tą mano žodį ne
buvo atkreipta jokio dėme
sio. R. K.

PATARIMAI 
JAUNAVEDŽIAMS

Kadangi ir mūsų dorovin
goje bendruomenėje šiais 
laikais garsėja jau daugiau 
skyrybų negu vedybų, tai 
vienas didelio patyrimo ir 
net tris kartus vedęs naš
lys atsiuntė tokius patari
mus jaunoms šeimoms pa-

Nr. 33 — 9

A. G.

GYVENIMO KELIONĖ
"Gyvenimas — tai kaip graži kelionė”, 
Kadais dainavo Aisčio patirtis,
O šiandien — vien pavirtęs į velionį, 
Džiaugies, kad tavo kojos netirtės;

Kad nereikės vėl bėgti, klupti, keltis, 
Griuvėsiuos raustis duonos trupinių, 
Nepasivys tautiečių žodžių šaltis 
Ir velnias, tapęs angelu kilniu.

Džiaugies, kad liksi naktį nenušautas,
O dieną — ne kalėjimo rūsy
Ir su baltais žalios tėvynės autais 
Bus dausose viešnagė nebaisi.

gausinti ir sustiprinti:
• Neišsigąskite, jeigu 

prie altoriaus vienas ar ki
tas apsiverksite, nes vedy
bų momento ašaros yra 
daug saldesnės negu skyry
bų, dėl to lengviau nuryja
mos ir jomis neužspringsta- 
ma.

• Tikroj i jnfiilė yra sava- 
snoriška, tad nereikalaukite 
\jos vienas iš kito prievarta.

• Nesibarkite, jeigu ku
ris nors iš jūsų per vėlai 
grįžta iš tarnybos, iš ba
liaus ar iš kelionės, nes il
gesnis nesimatymas tik 
stiprina vienas kito pasiil
gimą.

• Visada tikėkite vienas 
kito žodžiais, nes tvirtas ti
kėjimas net ir melą paver
čia teisybe.

• Nors moteris yra su
tverta iš vyro molinio šon
kaulio, bet ji, kaip ir tary- 
bininkų nacionalizuota že
mė, vis tiek nėra vyro nuo
savybė. Taigi, kaip ir kol
ūkinėje santvarkoje, nepa- 
vydėkite jos savo artimui.

• Neklausykite meilės 
aistrą seniai užmiršusių sa
vo uošvių per dorų pamo

ŠVIESIOS ATEITIES GARANTIJA

"Nepaneigtina, kad mūsų suvažiavimai, sąskrydžiai, 
kultūros kongresai, mokslo simpoziumai ir tomis progo
mis asmeniškas veikėjų pabendravimas dalyviams sutei
kia tiek daug naujo~3xasios peno, kad jis dar ilgam ga
rantuoja išeivijoje lietuvybės išlaikymą". (Iš mūsų spau
dos).

kymų, nes, jais vadovauda
miesi, niekad neturėsite 
vaikų.

• Svarbiausia, — abu šei
mos parneriai būkite pa
kankamai išmintingi: žino
kite, kad saulė užteka ne dėl 
to, kad tris kartus užgieda 
gaidys.

MUMS RAŠO

KĄ Į TAI ATSAKYTI?
Mano sūnus, geriausiai 

baigęs lituanistinę mokyk
lą ir skaitąs lietuvišką 
spaudą, kuriam ir aš pats 
visada pasakodavau apie di
dingą Lietuvos praeitį, lie
tuvių laisvės kovas ir ne
palaužiamą laisvės meilę, 
net pabrėždamas, kad lietu
vis ir kalėjime gali būti 
laisvos dvasios, — aną die
ną pakišo man po nosimi 
tokią iš laikraščių jo su
rinktų sakinių litaniją:

"Mūsų tautos vergijos 
galo dar nematyti".

"Toks mūsų samprotavi
mas yra tiktai vergijos lie
kana".

(Nukelta į 10 psl.)
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Musmirės stovykloje ir Lietuvoje
šį rašinėlį parašė 

Daina Janutaitė laiky
dama egzaminus vyr. 
skautės laipsniui gauti 
Los Angeles skaučių 
tunte.

Nuvažiavau pirmą kžrtą 
j Lietuvą, kai buvau 12 me
tų. Aš žinojau, kad komu
nistai yra užėmę ją ir kad 
gyvenimas yra visiškai ki
toks, negu kai mano sene
liai gyveno tenais. Mano se
neliai man nemažai buvo 
pasakoję apie jų tėvynę, bet

PRO MĖLYNUS
AKINIUS...

(Atkelta iš 9 psl.)

"Lietuvos tijūnas reika
lauja, kad jo vergai dar in
tensyviau dirbtų".

"Vergų balsas nepasiekia 
ponų ausų”.

"Vergo vaikas — verga- 
valdžio nuosavybė”.

"Raudonieji tironai ilgai 
bando vergų kantrybę".

"Laisvasis pasaulis visai 
nenori girdėti mūsų vergų 
aimanų”.

"Tik vergas gali šitaip 
nusižeminti”.

Ir jis, ironiškai šypsoda
masis, mane paklausė: ar 
tikrai Lietuvos universitete 
delsto vergai profesoriai, 
meną kuria vergai rašyto
jai ir vergai dailininkai ir 
operoje dainuoja vergai dai
nininkai? O jeigu tai ne tie
sa, tai šitaip laisvai varto
jamas vergo žodis ne tiek 
įžeidžia okupantą, kiek pa
žemina patį lietuvį...

Tėvas

BAISUS BEDIEVIŲ 
ŠMEIŽTAS

Kažkokie mūsų bedieviai 
dar ir dabar skleidžia viso
kius piktus gandus apie 
Lietuvos a p s i krikštinimo 
minėjimą Ryme. Vieni pa
sakoja, kad mes ten lenkiš
kai poteriavome, kiti prie
kaištauja, kad popiežiui±u- 
vo parodyti ne tie mūsų vei
kėjai, kuriuos reikėjo, o dar 
kiti, kad mūsų choras bu
vo užkimęs nuo vyno. Bet 
baisiausias melas, kad iš
kilmių dienomis Italijos va
gys kai kuriems mūsų mal
dininkams ištuštino kiše
nes, kitiems esą pavogė fo
to aparatus, vienai moterė
lei net šv. Petro bažnyčio
je greta lonkose sėdėjusi 
vagilka nupjovė nuo saitų 
rankinuką, o vieną tautie
tį Vatikano alebardininkai 
net skaudžiai primušė buo
žėmis.

Tai bjauri neteisybė. Pa
vyzdžiui, man ne tik niekas 
nieko nepavogė, bet parve
žiau savo kaimynėms Ryme 
pripirkusi tokių dalykų, kad 
už juos dabar beveik dykai 
atsiėjo kelionė.

Magdalena Riaubienė,
Čikaga. 

Vilnių iš Len- 
šaltas, tamsus 
be sustojimo, 

pirmąją dieną

iš visų kitų žinių aš lau
kiau pamatyti mano senelių 
ir knygų pasakų šalį. To ne
radau, ypatingai tą pirmą 
dieną.

Aš su mamyte atvykome 
traukiniu į 
kijos. Buvo 
rytas. Lijo 
Viskas tą 
man buvo pilkai nuspalvo- 
ta: pilka traukinių stotis, 
pilkas dangus. Kur tik pa
žiūrėjau, mačiau apsiniau
kusiais veidais jaunus ka
reivius.

Mudviejų nelaukė gimi
nės su gėlėmis, nes nežino
jo kurio laiku atsirasiva. 
Aš, 12-metė mergaitė, bu
vau mažai temiegojusi, pa
vargusi .. . nelabai man pa
tiko tas, ką mačiau. Kur tie 
kaimai, pilys ir gražūs Lie
tuvos miškai ? Kur tos ilgom 
gelsvom kasom lietuvaitės? 
Tik atsimenu tamsiaplau
kius. Kur ta Lietuva, apie 
kurią man seneliai pasako
jo? Jinai buvo kitokia nei 
buvau įsivaizdavusi.

Nuvažiavome į mamytės 
krikšto mamos butą, viena
me Vilniaus naujųjų rajo
nų. Pavargusi greit užmi
gau. Miegant mano ”culture 
shock” pradėjo nykti. Pa
budau, atmerkiau akis. Į 
mane žiūrėjo gelsvais plau
kais šešiolikmetis vaikinas 
ir dvi jaunesnės mergytės. 
Tie buvo mano mamytės 
krikšto motinos anūkai. Aš 
ir ją vadinau močiute. Tuč
tuojau jie mane prakalbi
no ... norėjau pasislėpti. 
Dar buvo sunku tikėti, jog 
tikrai esu Lietuvoje. Tą pir
mą dieną dažnai prašyda
vau, kad pakartotų saki
nius antrą ir trečią kartą. 
Visi taip greitai kalbėjo, 
kad mažai suprasdavau, kai 
pirmą sykį perlėkdavo žo
džiai per ausis. Laimei, 
greit pripratau prie greitos 
kalbos ir susidraugavau su 
"močiutės” anūkais: Rūte
le, Giedrute, Mindaugėliu, 
Egle, Elegijum ir Audinga.

Jei prieš tą pirmą kelio
nę į Lietuvą nebūčiau su 
skautėmis s t o v yklavusi, 
abejoju, kad būčiau supra
tusi svarbumą šios kelionės 
mano lietuvybei ir kilmei. 
Nežinau, ar būčiau domėju
sis istorinėmis vietovėmis 
ir žmonėmis be tų žinių, ku
rias gavau stovyklaujant. 
Tikriausiai būčiau nuvažia
vusi amerikoniuke ir nega
lėjusi suvirškinti — su
prasti šios kelionės įspū
džius.

Aiškiai prisimenu, kai 
pamačiau Trakų pilį. Buvo 
ypač įdomu, nes vienoj 
paukštyčių stovykloj mano 
skiltis pasivadino tuo pilies 
vardu. Prieš tą stovyklą ne
buvau girdėjusi apie tą pilį. 
Kai nuvažiavau aplankyti 
Trakus, jau žinojau apie tą 
vietą ir kad jinai buvo Lie
tuvos sostinė senais laikais.

Lietuvių skautų organi
zacija jaunimui, gyvenan

čiam San Francisco apylin
kėj, yra ypatingai svarbi, 
liečiant mūsų lietuviškumo 
ugdymą.. Turime mažai 
jaunimo, visi gyvena toli 
nuo vienas kito, neturim pa
rapijos ar salės ir maža ben
draamžių. Su šitais sunku
mais lituanistinė mokykla 
sunkiai įsikūrė ir neišsilai
kė. štai, neturėjus progos 
išmokti Lietuvos istorijos, 
papročių, liaudies meno ir 
dainų, skaučių ir skautų 
stovykla mane supažindino 
su nauja ir platesne realy
be. Aišku, dėkoju tėvams ir 
seneliams, kad išmokė skai
tyti ir rašyti lietuviškai... 
tai pradžia mano lietuvišku
mo ugdymo. Lietuvių skau
tų organizacija mano lietu
vybei davė galimybę augti 
stipresniu, gilesniu būdu. •

Grįžtam į Lietuvą... Nu
važiavau į kaimą Dzūkijoj 
su ”močiutės” dviem anū
kais ir jų tėveliu. Audinga 
ir Elegijus nusivedė mane 
grynauti miške, žinojau, 
kad yra daug įvairių grybų, 
pavyzdžiui, baravykai ir 
musmirės. Kitoj stovykloj 
mūsų skiltis vadinosi "Mus
mirės”, tai grybaujant ap
sidžiaugiau pamačiusi tik
ras musmires, baravykus ir 
nemažai kitokių grybų. Ele
gijus net man parodė ir 
šungrybį.

Po grybavimo tą vakarą 
aš su Audinga ir Elegijum 
sėdėjom ant rąsto laukuose 
kalbėdamiesi. Lietuvoj jau
nimą domina viskas, kas 
liečia Ameriką. Pasakojau 
apie mano lietuvius drau
gus ir stovyklas. Tie nuste
bo sužinoję, kad yra tiek 
daug lietuvių Amerikoje ir 
kad veikia įvairios lietuvių 
organizacijos užsienyje. Be
kalbant užsinorėjom padai
nuoti ir galėjom visi tas pa
čias dainas dainuoti, nes 
stovykloj buvau išmokusi 
daug dainų. Svarbiausia: 
aš, — ta "amerikietė” — 
mano draugams pagiedo
jau Lietuvos himną, Lietu
va, tėvynė mūsų ... Mano 
draugai niekada nebuvo gir
dėję šio himno, jie žinojo 
tik tarybinės Lietuvos him
ną. Lietuvos himną irgi bu
vau išmokusi skautų sto
vykloje.

čia mano rašytos ištrau
kos iš tos pirmos kelionės į 
Lietuvą. Kiekiveną dieną 
daug dalykų pamačiau, su
žinojau ir pergyvenau. Vie
ni man buvo visiškai nauji,

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.

Jaunieji Algirdas ir Livija Bobeliai

DAR VIENA LIETUVIŲ 
JAUNAVEDŽIŲ PORA

Montrealyje, Kanadoje, 
šių metų liepos 31 dieną, 
Aušros Vartų bažnyčioje 
pusituokė Algirdas Bobelis 
su Livija Stankevičiūte.

Algirdas Bobelis yra dak
taro Kazio ir Dalės Bobelių 
sūnus, o Livija — Liudo ir 

apie kitus buvau tik girdė
jusi. Pamačiau tas pilis, 
miškus ir sužinojau, kad 
Lietuva ne tik pasaka. Va
žiuojant iš Lietuvos tas pil
kumas nebuvo toks niūrus, 
kaip kad atvykome. Lau
kiau sekančios kelionės į 
Lietuvą, vėl susitikti su gi
minėmis ir draugais ir gi
liau susipažinti su mano tė
vyne Lietuva.

‘Arpber H^idays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

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

Gruodžio 26 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

Valerijos Stankevičių duk
ra. Abu jaunieji yra baigę 
aukštuosius mokslus.

Vestuvių jauki ir šeimy
niška puota vyko Le Shan- 
grila viešbučio patalpose. 
Čia smagiai linksminosi ir 
jauniesiems laimės linkėjo 
gražus būrys jaunosios ir 
jaunojo draugų. Ypatingai 
prasmingą žodį tarė jauno
jo močiutė Alena Devenie- 
nė. Į vestuves buvo gausiai 
suvažiavę abiejų šeimų gi
minės ir draugai tiek iš Ka
nados tiek iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Povestuvinei kelionei jau
nieji išvyko į Havajų salas 
ir Tol. Rytus. Grįžę žada 
kurtis .Floridoje. (r)

Skaitykit ir platinkit 
T R _V A 

DIRVĄ
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CHICAGOS LIETUVIAI

JUODOJO KASPINO 
DEMONSTRACIJOS

Chicagos lietuviai, paska
tinti LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos ir Ame
rikos lietuvių tarybos, š. m. 
rugpiūčio 23 d. 12 vai. gau
siai dalyvavo Chicagos did
miesčio centre prie George 
Washingtono paminklo, so
lidarizuodami Vilniuje ruoš
toms demonstracijoms.

Chicagoje Juodojo, kaspi
no demonstracijas ruošė 
Pavergtų tautų taryba, 
šiais metais pirmininkauja
ma lietuvių atstovo K. Ok- 
so. Susirinko tūkstantinė 
minia, kurią arti pusės su
darė lietuviai. Vėliavos, pla
katai, Šukiai darė reikiamą 
įspūdį ir atkreipė praeivių 
dėmesį, nors didmiesčio cen
tre sekmadieniais yra tuš
čia ir ramu. Programai va
dovavo jauna latvaitė’ La- 
risa Salenieks apibudinusi 
šios dienos demonstracijų 
paskirtį. Sugiedojus Ame
rikos himną ir sukalbėjus 
invokaciją, trumpai kalbė
jo tarybos pirm. K. Oksas, 
Jaunųjų amerikiečių už 
laisvę atstovas, Amerikie
čių tautybių tarybos atsto
vas, Ukrainiečių kongreso 
atstovas, Gudų komiteto at
stovė, Solidarumo komiteto 
pirm., Kubos tarybos pirm., 
Nikaragvos kovotojų lais
vės skyriaus pirm., Čeko- 
slovakų tarybos atstovas, 
Lietuvių tarybos informaci
jos direktorius ir Lenkijos 
laisvės komiteto atstovas.

Po šių ilgesnių ar trum
pesnių kalbų, trūkusių va
landą laiko, prie paminklo 
padėta gėlių, prisimenant 
komunistinių okupantų nu
žudytus ar nukankintus 
žmones ir protesto ženklan 
sudeginta komunistinė rau
dona vėliava.

Demonstracija buvo tvar
kinga, rami ir pakankamai 
gausi. Visų demonstrantų 
arti pusės sudarė lietuviai. 
Visi demonstrantai ant ran
kovių turėjo juodus kaspi
nus. Solidarizuodami Vil
niuje vykusioms demons
tracijoms, Chicagos lietu
viai pasirodė vieningi. Gal 
padėjo spaudoje paskelbti 
veiksniu atsišaukimai ir

Dalis demonstrantų Chicagoje prie Washingtono paminklo 
solidarizuojant vykusioms demonstracijoms Vilniuje, Rygoje, 
Taline.

Antanas Juodvalkis

vietinių padalinių ragini
mai. Padėka priklauso LB 
vidurio vakarų apygardos 
valdybai, parūpinusiai au
tobusus ir sudariusiai sąly
gas pasiekti demonstracijos 
vietą.

Mūsų demonstracijų at
žvilgiu didžioji spauda ir 
TV buvo labai santūri, bet 
Vilniaus, Rygos ir Talino 
demonstracijas aprašė pla
čiai ir aiškioje vietoje. Pav. 
Chicagos Tribūne paskelbė: 
Anti-Soviet protests flare 
in Baltic statės ir pridėjo 
ž e m ėl apiuką. Straipsnyje 
apžvelgiama Molotovo-Rib- 
bentropo 1939 m. pasirašyta 
sutartis, įgalinusi Vokietiją 
pradėti II-jį pasaulinį ka
rą, o komunistinei Rusijai 
okupuoti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Pirmą kartą taip 
plačiai komentuotos demon
stracijos, pabrėžiant, kad 
tai galima buvo padaryti tik 
vykdant Gorbačiovo "glas- 
nost” politiką.

MUZIKO STASIO 
ŠIMKAUS PRISIMINIMAS

Lietuviškų radijo laidų 
MARGUČIO vedėjas Petras 
Petrutis šių metų rudeninį 
koncertą skiria muziko Sta
sio Šimkaus šimtą j am gim
tadieniui paminėti. Koncer
tas įvyks š. m. spalio 4 d. 
(sekmadienį), 4 vai. p. p. 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

Numatoma plati ir įdomi 
programa. Apie muziko Sta
sio Šimkaus gyvenimą ir 
kūrybą bei plačią ir šakotą 
muzikinę-visuomeninę veik
lą kalbės operų libretų kūrė
jas ir vertėjas, poetas Sta
sys Santvaras ir muzikos 
istorikė Loreta Venclaus- 
kienė. Koncertinę dalį at
liks operos solistai: Algir
das Brazis, Audronė Gai- 
žiūnienė, Roma Mastienė ir 
Algis Valiūnas. Prie piani
no muzikas Manigirdas Mo- 
tekaitis. Taipgi dalyvaus ir 
Dainavos ansamblis, diri
guojamas Emilijos Pakštai- 
tės-Sakadolskienės.

Muziko Stasio Šimkaus 
gimtadienis buvo plačiai ir 
paminėtas ok. Lietuvoje, 
skiriant didelį dėmesį jo kū-

DIRVA

Dalis demonstrantų Chicagoje prie Washingtono paminklo 
solidarizuojant vykusioms demonstracijoms Vilniuje, Rygoje, 
Taline.

rybai. Muzikas Stasys Šim
kus net du kartus lankėsi 
Amerikoje ir paliko savo 
pėdsakus. Gražu, kad Mar
gučio vedėjas ėmėsi inicia
tyvos Stasį Šimkų paminėti.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus iš anksto įsigyti 
Gifts International Vazne- 
lių parduotuvėje (2501 W. 
71st St.) ar Margučio raš
tinėje (2615 W. 71 st St.).

* * *
• Margučio skelbtam dai

nų konkursui yra gauta 12 
dainų. Vertinimo komisija 
sudaryta iš Floridoje gyve
nančių muzikų: Petro Ar- 
mono, Danutės Liaugminie- 
nės ir Algio Šimkaus. At
rinkti konkurso laimėtojus, 
komisija posėdžiaus rugpiū
čio 29 d. muziko Algio ir 
Irenos Šimkų namuose. Po
sėdyje dalyvauti žada ir 
pats Margučio vedėjas — 
konkurso skelbėjas Petras 
Petrutis, šiuo metu porą 
savaičių poilsiaująs Jazbu
čių šeimoje.

* * *
Tenka priminti, kad lie

tuviškos Margučio laidos 
šiemet švenčia 55-rių metų 
sukaktį. Tai pačios seniau
sios lietuviškos radijo lai
dos Amerikoje, įsteigtos 
muziko Antano Vanagaičio 
1932 m. Tame laikotarpyje 
Margutis pergyveno džiaug
smingų, liūdnų ir net tra
giškų dienų, o jo lietuviškas 
balsas vis tebeskamba Chi
cagos lietuviams. Šiai su
kakčiai paminėti yra suda
rytas komitetas, pirminin
kaujamas pasiaukojančios 
v i s u o menininkės Irenos 
Kriaučeliūnienės. Kiti ko
miteto nariai, tiksliau na
rės: Dalia Dundzilienė, So
fija Džiugienė, Antanas 
Krutulis, Genė Rimkienė ir 
Dalia šlenienė.

šiai sukakčiai paminėti 
ruošiamas pokylis spalio 24 
d. 6:30 vai. vak., Jaunimo 
centro didž. salėje. Progra
moje numatyta laimėtojams 
premijų įteikimas ir premi
juotų dainų atlikimas. Taip
gi bus atliktas Violetos Ka- 
rosaitės specialiai sukurtas 
šokis — "Tango 1932".

Vietas ar 10 asmenų sta
lus, prašome rezervuotis 
pas D. Dundzilienę, telef. 1 
925-3682 ar G. Rimkienę, 
telef. 246-1938.

Mūsų gausus dalyvavi
mas parems Margučio išsi
laikymą finansiškai, o taip 
pat ir pajus moralinę para
mą. Margučio talka įvai
riems renginiams ar minė
jimams yra nepamainoma.

TAUTOS FONDO 
VAKARIENĖ

Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas š. m. rugsėjo 12 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
ruošia Tautos Fondo tradi
cinę vakarienę.

Tautos Fondas yra Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto iždininkas.

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiuskit ju adresus.
Jie gaus keletą numeriu VELTUI!

------------------ A T K I R F T I-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

Pavardė ir vardas........................................... ......................

Adresas .......................................................... .......................

Pavardė ir vardas ..................................................................

Adresas ..................................................................................
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Fondas talkina VLIKui vi
suose Lietuvos laisvinimo 
darbuose, juos finansuoda
mas.

Maloniai kviečiami visi 
lietuviai šioje vakarienėje 
dalyvauti. Savo dalyvavimu 
paremsite moraliai ir mate
rialiai Tautos Fondo atlie
kamą darbą.

Vakarienės metu meninę 
programą atliks jaunosios 
kartos muzikai Rima ir Da
rius Polikaičiai, o vėliau bus 
vertinga loterija.

Apie dalyvavimą prašo
me pranešti iki rugsėjo 8 
dienos tel. 737-0928 arba 
424-2904. Vakarienė $15.00 
asmeniui.

FORELADY
EXPER1ENCED FORELADY. MT. 
VERMON AREA. $400.00 A WEEK. 
A1R CONDIT1ONED FACTORY. ALL 
UNION BENEFITS. CALL:914-664- 
0995 DA1LY 7-5 P. M.________ (3 133)



Nr. 33 — 12 DIRVA 1987 m. rugsėjo 3 d.

NUVAINIKUOJAMI GALINGIEJI SOVIETINIAI

Buvęs Sov. Sąjungos ko
munistų partijos generali
nis sekretorius ir ilgametis 
diktatorius Leonidas Brež
nevas parašė atsiminimus 
apie savo karo meto žygdar
bius ir už juos gavo valsty
binę literatūros premiją, ir 
net lietuvis poetas Eduar
das Mieželaitis turbūt iš rei
kalo pateisinti savo tada ei
tas pareigas sugiedojo ta 
proga saldžią giesmelę 
anam didvyriui ir jo kūri
niui. Tokias diktatoriaus 
pareigas trumpai ėjęs Kon
stantinas Černenka, taip pat 
buvo laikomas karo metu la
bai nusipelniusiu.

O štai dabar laikraštis 
”Literaturnaja gazeta” iš
sispausdino pasikalbėjimą 
su istoriku Juriu Poliakar 
vu, kuris nuvertino tą ilgus 
metus už tikrą laikytą ofi
cialų mitą. Tas istorikas sa
ko, kad karo metu anie du 
niekaip didvyriškai nepasi
reiškė. Istorikui nuvertinti 
tokius didžiuosius gal bus 
davęs drąsos ir Gorbačio
vas, kuris savo kalbose yra 
dabar kritikavęs buvusią 
Brežnevo veiklą. Ligi šiol 
niekas nedrįso apie juos tei
sybės sakyti.

Poliakovas pasikalbėjime 
plačiau sustoja ties Malaja 
Zemlia mūšiu, kuris ilgai 
buvo laikomas nereikšmin
gu. Po Chruščiovo iškilęs 
Brežnevas savo atsimini
muose suteikė tam mūšiui 
reikšmės. Ten sovietinės pa
jėgos užkirtusios kelią vo
kiečių daliniams 1943 m. 
prasiveržti iš Juodosios jū
ros, ir šitaip buvusi nulem
ta karo pergalė, tai buvęs 
tikras posūkis sovietų nau
dai. Brežnevas tik rašė apie 
tą mūšį, ligi tol nereikšmin
gu laikytą, o didelę reikšmę 
jam priskyrė, lygindami 
jau su Stalingradu ir Lenin
grado gynimu jo pataikū
nai. Pagaliau net ir daina 
ta tema buvo parašyta ir 
dažnai Maskvos radijo kar
tojama.

Poliakovas sako, kad apie 
tą mūšį prirašyta monogra
fijų, mokslinių ir populia
rių straipsnių, net daugia

* 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

DIDVYRIAI
tomių knygų, žinoma, vis 
neužmirštant Brežnevo di
delio vaidmens. Bet jis ten 
ėjo tik politinio komisaro 
pareigas, o tokių buvo tūks
tančiai.

Černenkos vaidmuo kare 
irgi buvęs menkas. Jis buvo 
sargybinis Kinijos pasieny
je, rytiniame Kazachstane. 
1984 m. buvo susuktas do

Sveikatos apsauga Sovietijoje
Eidamas į ligoninę, sovie

tinis pilietis pasiima, sako, 
pluoštą rublinių banknotų, 
nes ten reikės už viską duo
ti smulkių kyšių. Pats ligo
nis, jeigu pajėgus, ar jo ar
timieji turės apie lovą grin
dis valyti. Be kita ko, reikia 
nusinešti savo paklodes ir 
rankšluosčius. Kai kas net 
bando įsigyti medicininius 
instrumentus, kurie reika
lingi operacijai daryti. Ky
šis reikalingas, jeigu nori 
ligoninėje pasirinkti patiki
mą gydytoją.

Ligoninėms daug ko trūk
sta, chirurgams net ir ada
tų ir t.t. specialių siūlų, 
švirkštų. Chirurgai prieš 
operacijas patys turi pasi
aštrinti skalpelius.

Apie Maskvos ligoninių 
padėtį 1980 m. rašė Anato- 
lis Agranovskis,, kurio pa
sisakymas tik dabar tega
lėjo patekti į laikraštį. Jis 
matė prie ligoninės vartų 
eilėje stovinčius būrius 
žmonių su krepšiais ir ry
šuliais. Ne gėles jie nešė 
sergantiems artimiesiems, 
bet sriubą, vaisius, mėsiš
kus ar žuvies patiekalus, 
taukus ar dešras, nes di
džioji dalis ligoninės maisto 
suverčiama į atliekas. Va
karais ar naktimis staleliai 
apkraunami iš namų atneš
tuoju maistu. Gydytojai 
kovoja su tokia praktika, 
nes kai šilta, tai musės už
plūsta ir burbia ne tik apie 
tuos jas viliojančius val
gius ar jų liekanas, bet ir 
apie ligonių žaizdas.

Kova, žinoma, nesėkmin
ga, nes jau pora dešimtme
čių, kai pagal biudžetą ligo

kumentinis filmas, kuriame 
ten pat tarnavęs karys pa
sakoja apie Černenkos dali
nio žygdarbį — jis nuo už
sienio ginkluotų vagių ap
gynęs galvijų bandą. Vagys 
buvę ginkluoti, ir susirėmi
mo metu vienas karys žuvo, 
o kitas sužeistas. Bet ir ta 
istorija esanti išpūsta.

nio maistui tegali būti išlei
džiama tik 60 kapeikų per 
dieną. Naujajam sveikatos 
ministrui dabar po ilgų ir 
kietų derybų su ligoninių 
administratoriais pasisekė 
bent tiek, kad bus pradėti 
įrengti kioskai, kuriuose li
goniai galės nusipirkti vais
vandenių ir šio to užkąsti.

Kita bėda —- vaistai. Gy
dymas nemokamas, bet už 
vaistus reikia mokėti. Ta
čiau mažesnėse vietovėse ir 
gauti jų sunku. Tik didžiuo
siuose miestuose jų pakan
ka, nes apie vaistines su
kiojasi piliečiai, kurie turi 
ne tik vietinės gamybos, 
bet ir užsieninių vaistų, 
nors jie p rieinami ne vi
siems — kainos brangios.

Pagal oficialią statistiką 
sveikatos apsaugos padėtis 
Sov. Sąjungoje yra pavyz
dinga. Atrodo, kad kai ku
rie turtingieji kraštai Va
karuose turėtų pavydėti 
Kraštas turi 1.200.000 kva
lifikuotų gydytojų, ir kiek
vienam tūkstančiui gyven
tojui tenka 13 ligoninės lo
vų. Bet iš tiesų ministerijos 
komisijos tikrinimai vertė 
pasidaryti išvadą, kad de
šimt procentų gydytojų yra 
nekvalifikuoti, keturiasde
šimt procentų medicinos 
mokyklas baigusių nepajė- 
gia~suprasti Rentgeno nuo
traukų ir kardiogramų. Ir 
ligoninės yra pergrūstos — 
ligoniai guldomi darbinin
kų bendrabučiuose ir priva
čiuose butuose. ”Literatur- 
na gazeta” rašė, kad mote
rys, eidamos gimdyti, vi
saip kombinuoja, kad tik 
kur nors kitur, kad tik ne 
Maskvos gimdymo namuo
se. Centrinėje Azijoje dau
gumas ligoninių neturi ka
nalizacijos ir vandens tie
kimo. Pramonė nepagamina 
pakankamai antibiotikų. Vi
sų bėdų pagrindinė priežas
tis ta, kad vis trūksta pini
gų. Brežnevo laikais sveika
tos apsaugos biudžetas po 
truputį vis dar buvo maži
namas. Dabartinis sveika
tos ministras išsikovojo, 
kad lėšos bus pradėtos di
dinti — iki šio amžiaus pa
baigos padvigubėšiančios.

Ministras kelia mintį, 
kad ir labdarybė ga
lėtų būti geras dalykas. 
Girdi, pilietis gali ateiti ir 
pakloti saują rublių, jeigu 

mato, kad jo rajono ligo- 
minė blogai verčiasi. Prak
tiškai kol kas dar ne gera
širdžiai piliečiai pradeda tai 
vykdyti, bet atitinkamos 
institucijos. Sovietinis tai
kos fondas sveikatos minis
terijai pervedė 38 mil. rub-
lių. Lenino gimtadienį mi- ris buvo paguldyta Maskvos 
nint visur būna organizuo- ligoninėn, kurioje gydomi 

užsieniečiai. Po šešeto sa-jamos neapmokamos talkos. 
Iš to fondo pervesta 208 
mil. rublių.

Gydymas ligi šiol buvo 
griežtoje valstybės žinioje. 
Privati praktika buvo lai
koma nusikaltimu, gydyto
jai dėl to baudžiami. Bet 
Maskvoje garsus akių chi
rurgijos specitalistas prof. 
Sviatloslevas Fiodorovas po 
ilgų tampymųsi išsikovojo, 
kad jo klinika verstųsi ko
merciškai. Kadangi jis toks 
garsus, tai pacientai plau
kia iš užsienio ir atgabena 
nemažai branginamos sveti
mos valiutos. Bet, matyt, 
dar sunku priprasti prie 
tokių privatininkų, nes 
”Trud” laikraštyje jau pa
sirodė apgavystes aiškinan
čios įstaigos aukšto parei
gūno laiškas, kuriame tvir
tinama, kad akių mikrochi
rurgijos klinikos gydytojai 
ima po pusantro, po du tūk
stančius rublių kyšių už 
operaciją. Kad turėtų dau
giau pacientų, tą "nusikal
tėlių” grupė Uljanovske net 
kitą kliniką atidariusi. (33-35)

A. A.

DUKRELEI ELENUTEI

amžinybėn iškeliavus, reiškiame giliausią 

užuojautą mūsų mielam bičiuli VINCUI 

APANIUI ir širdingai dalinamės jo skausmu.

Izabelė Jonaitienė
Mega Barniškaitė ,
Jonas Gudėnas
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai

Baikime gal atsitikimu, 
ką kartais padaro nekvali
fikuoti gydytojai. Ameri
kiečio žurnalisto žmona tu
rėjo gimdyti ir ruošėsi tą 
veiksmą atlikti Helsinkyje, 
bet sėdančią į traukinį su
ėmė ją skausmai, ir mote

vaičių ji nuvažiavo į Helsin
kį pasitikrinti po gimdymo. 
Ten buvo paklausta, kaip 
besijaučianti po operacijos. 
Kokios? Ji tik gimdė, ne 
operuojama buvo. Paaiškė
jo, kad anoje Maskvos ligo
ninėje jai išpjovė gimdą! 
Niekais nuėjo visos pastan
gos išsiaiškinti su maskviš
ke ligonine, kaip tokia klai
da galėjo įvykti.

(kb)

• P. Gimys, Anglijoje, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 33 
dol. Ačiū.

• Gražina Kenter, Dan- 
bury, Conn., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

• Vaclovas Džigas, Oma- 
ha, Neb., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

STITCHER
Person w/sewing exp. to do mending 
& minor alteration to work clothes 
in Dorchester, Mass.

617-282-5730
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DETROITO LIETUVIAI
■mmmmmbhbh Antanas Grinius

DETROITO TAUTININKŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 23 d. gražioje 
Onos ir česio sodyboje su
sirinkus ALT S-gos Detroi
to skyriaus nariams su šei
momis, bei kviestiesiems 
svečiams ir pavalgius ska
nius pietus, vyko skyriaus 
narių metinis susirinkimas, 
kurį pravedė pirmininkas 
Albertas Misiūnas, sekreto
riavo Edvardas Milkus.

Atsistojimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti mirę 
skyriaus nariai — poetė 
Marija Sims-černeckytė ir 
istorikas Jonas Švoba. Al
bertas Misiūnas jų atmini
mui paskaitė pedagogo Va
cio Kavaliūno mintis.

Visų esančių velionies J. 
Švobos žmonai Joanai pa
reiškė užuojautą, o Eugeni
ja Bulotienė jai prisegė gė
lę su tautinių spalvų kaspi
nėliu.

Skyriaus vicepirm. V. Ta
mošiūnas pateikė keletą ži
nių iš a. a. Jono Švobos bio
grafijos.

Skyriaus pirmininkas Al
bertas Misiūnas darydamas 
pranešimą pabrėžė, kad 
ALT S-gos, Detroito sky
rius yra gyva mūsų lietu
viško telkinio, visuomeni
nės veiklos ląstelė, kuri 
reiškiasi per Detroito Lie
tuvių Organizacijų centrą, 
talkininkaujančio Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir per 
Tautos Fondą, remia Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto veiklą. Išlei
dus Jono Švobos veikalą 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva”, skyrius aktyviai 
talkininkavo ALT S-gos 
centro valdybai, ruošiančiai 
šio veikalo pristatymą vi
suomenei ...

1988 m. Floridoje, Day- 
ton Beach įvyks Sąjungos 
seimas, o šių metų rudenį 
ALTo suvažiavimas ir ta 
proga šaukiamas skyrių pir
mininkų ir Tarybos narių 
pasitarimas. Padėkojo val
dybos nariams V. Tamošiū
nui, E. Milkui, R. Macio- 
niui ir A. Vaitiekaičiui už 
gražų bendradarbiavimą, o 
Šadeikams Onai, česiui ir 

Būrelis Detroito tautininkų dalyavusių susirinkime. Iš kai
rės: Juozas Kinčius, žum. Antanas Grinius, Eduardas Milkus 
ir Albinas Bliūdžius. K. Sragausko nuotraukos

jų sūnui Stasiui už leidimą 
pasinaudoti jų gražia sody
ba ir ponioms už parengimą 
skanių pietų. Padarė ir kiti 
valdybos nariai pranešimus. 
V. Tamošiūnas, E. Milkus ir 
A. Vaitiekaitis. Iždininkas 
R. Macionis savo pranešimą 
prisiuntė ir jį paskaitė A. 
Misiūnas.

Kontrolės komisijos pir
mininkas Stasys šimoliūnas 
savo pranešime pasakė, kad 
skyriaus kasos knyga veda
ma gerai, pinigai laikomi 
banke, skyriaus veikla 
sklandi ir jei skyrius eis 
tuo keliu, galės gyvuoti il
gai. Baigęs pranešimą pa
siūlė už gerai atliktus dar
bus skyriaus valdybai pa
reikšti padėką, plojimais 
tas ir buvo padaryta.

Skyriaus pirmininko A. 
Misiūno buvo paskaityti

Susirinkimo prezidiumas: Stasys Šimoliūnas, Vincas Tamo
šiūnas, Albertas Misiūnas — pirm, ir Eduardas Milkus — se
kretorius.

Veiklios skyriaus narės susirinkime Stasė Šimoliūnienė, An
tanina Jonynienė, Eugenija Bulotienė ir Joana Švobienė.

ALT S-gos Detroito skyriaus nauja valdyba ir kontrolės komisija. Iš kairės (sėdi): Al
bertas Misiūnas — pirm., Eugenija Bulotienė — kontrolės komisijos narė, Vincas Tamošiūnas — 
vicepirm. Stovi: Algirdas Vaitiekaitis — valdybos narys, Juozas Kinčius — kontrolės komisijos 
narys, Stasys Šimoliūnas — kontrolės komisijos pirm, ir Eduardas Milkus — valdybos sekreto
rius. Trūksta valdybos ižd. Romo Macionio. K. Sragausko nuotr.

gauti iš centro valdybos 2 
aplinkraščiai.

Skyriaus valdyba sutiko 

pasilikti dar vienai kadenci
jai. Ją sudaro: pirm. Alber
tas Misiūnas, vicepirm. Vin
cas Tamošiūnas, sekr. Ed
vardas Milkus, ižd. Romas 
Macionis ir narys kultūri- 
niems reikalams Algis Vai
tiekaitis.

Kontrolės komisiją suda
ro: Stasys šimoliūnas, Eu
genija Bulotienė ir Juozas 
Kinčius.

Svarstant klausimus ir 
sumanymus pirmininkas A. 
Misiūnas pasakė, kad šian
dien lietuviai susirinkę Vil
niuje demonstruoja ir pra
šo panaikinti Molotovo-Rib- 
bentropo sudarytą paktą, 

kuriuo Lietuva ir kitos Pa
baltijo valstybės buvo ati
duotos Rusijai. Stasys ši
moliūnas pažadėjo tarpinin
kauti, kad jo sūnus Saulius 
Šimoliūnas tuo reikalu pa
rašytų straipsni anglų kal
ba Amerikos laikraščiuose.

Susirinkimas leido sky
riaus valdybai išlaidoms ap
mokėti panaudoti ir dides
nes sumas negu 100 dol. ir 
į suvažiavimus pasiųsti po 
2 atstovus. Po susirinkimo 
Elena Misiūnienė ir Euge
nija Bulotienė, laimėju
siems, išdalino dovanas, o 
sunkiai sergančiam buvu
siam seimo atstovui Alfon

PADĖKA

sulaukusi

ir Goldi- 
pamaldas

A. A.
ONA JARAŠŪNIENĖ

Mūsų mylima motina, senelė ir uošvė išėjo amži
nybėn 1987 metais gegužės mėnesį 6 dieną 
76 metų amžiaus.

Nuoširdi padėka kunigams: Bacevičiui 
kovskiui už maldas koplyčioje, gedulingas 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapus.

Ypatinga padėka p. J. Budrienei suteikusiai me
dicinišką pagalbą ir visoms artimoms velionės drau
gėms pagelbėjusioms ligos metu.

Dėkojame p. J. Nasvyčiui už rūpestingą laidotuvių 
tvarkymą ir asmenims tariusiems atsisveikinimo žodį 
bei karsto nešėjams.

Gilaus sielvarto prislėgti dėkojame draugams ir 
pažįstamiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu bei 
spaudoje. Dėkingi visiems už skirtas velionies atsimini
mui aukas, užprašiusiems Šv. Mišias, atsiuntusiems gė
les ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Taip pat dėkojame ir laidotuvių direktoriams Jakubs 
& Son už malonų patarnavimą.

Nuliūdę:
DUKTĖ, SŪNUS, 

ANŪKAI IR MARTI

JEI JI MS REIKIA l /.DENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 52f-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams. Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės da.LUS.

MARTINS ir GUN’ARS KAULINS Lakeuood. Ohio

sui Gilvydžiui palinkėta 
sveikatos visų dalyvių pa
sirašyta kortele. Susirinki
me su svečiais dalyvavo 37 
asmenys.

NATIONWIDE 
INSURANCE Nat>om»»0e •» on you' aad*

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.
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Made in Japan Vladas Vijeikis

uogauti’. Žmonelė puikiai ži
no, kur jis buvo, bet su padė
ka priima uogas. Amerikie
tiška moterėlė čia pakeltų 
baisų triukšmą. ‘Ką, tik dvi 
uogas? Ką tu per visą vaka
rą veikei?’. Žinoma, vyras 

je girdėjome apie Trojos ark- du-žingsmus paskui vyrą, gį-galėtų pasiteisinti. ‘Brangio- 
lį. Bet japoniškas arklys jau 
senai po Ameriką ir visą pa
saulį laksto ir spardosi. Čia 
jau nebe juokas. Nėra Ame
rikoje produkto, kuris netu
rėtų bent dalies iš Japonijos.

Bet vienos srities japonai 
nesugebėjo užkariauti. Ame
rikiečiai priešinasi, kaip įma
nydami. Ne tiek amerikie
čiai, kiek amerikietės. Turiu

Buvo laikai, kai Japonijoje 
pagamintas produktas buvo 
juokų objektu. Japonijos ga
miniai buvo jau tokios men
kos vertės, kad niekas ne
drįso niekam net ir padova
noti. 0 kas dabar? Istorijo-

mintyje žmonos ir vyro san
tykius. Man rodosi, kad čia 
būtų pats naudingiausias 
importas. Ir muitų proble
mos nebūtų. Ir štai:

Japonė visados eina apie 
du žingsnius paskui vyrą. Ši-

noma, tą ji daro praktiškais 
sumetimais. Tegul automo
bilis tą vyrą pervažiuoja, bet 
ne ją. Ji niekados neprie
kaištauja vyrui, kai jis pas 
geišas (tokios linksmos mer
gaitės) nueina. Ji net labai 
maloniai, su dėkingumu jį 
sutinka, kai jis, grįžęs su ma 
žyčiu krepšeliu, kuriame yra 
dvi uogos, pareiškia: ‘buvau

NUOŠIRDI PADĖKA
mūsų dukroms ir žentams už dovanas ir surengtą 
mums vedybinio gyvenimo 50 metų sukakties pa
gerbimo pobūvį.

Nuoširdžiai dėkojame Dievo Motinos para
pijos klebonui kun. Gediminui Kijauskui, S. J., 
už pamaldas šventovėje, palaiminimą ir prasmin
gai gaivinančius linkėjimų žodžius.

Nuoširdus ačiū atsilankiusiems šventovėje 
pamaldų laiku ir visiems pareiškusiems linkėji
mus žodžiu ir laiškais.

Ona ir Juozas Jankai

ji, patamsyje sunku uogas 
rasti.’ Bet nemanau, kad ir 
tuo jis išsinarpliotų iš tos 
uogų maišaties.

Viena didžiausių japonės 
užduočių - gerai ir tradicin- 
gai paduoti arbata. Čia ame
rikietė sukluptų iš pirmo 
žingsnio. Pripiltų karšto 
vandens, įmestų ‘tea bėgą’ ir 
procedūra baigta. Ne 
Japonijoje! Čia reikia daug 
mokslo ir meniško pajauti
mo, kaip su arbata apsieiti.

Bet svarbiausias japonės 
moters neišpasakytai svar
bus bruožas, kurio amerikie
tės amžinai nesupras - nieka
da neparodyk savcU vyrui, 
kad esi už jį protingesnė. 
Nors ir būtum. Čia japonė 
praneša amerikietes. Japo
nė gudri. Ji žino, kad ji pa
sieks savo. O amerikietė pa
leidžia liežuvį kur nereikia ir 
sugadina viską.

Kas liečia aprėdalus, tai 
neverta net kalbėti. Ameri
kietė taip apdengia savo kū
ną, kad visas kūnas kaip ant

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D., 

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų saleje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

MM /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų saskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

> rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
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.

delno. Japonė su savo kimo- 
nu paslaptingai prisidengia 
ir japonėlis iš proto krausto
si, kaip pamatyti kas po tais 
kimoniniais šilkais paslėpta.

Viso to akivaizdoje štai 
keletas patarimų amerikie
tei, ir lietuvaitei taip pat:

Eik pąskuį_vyrą per du 
žingsnius.

Valgyk uogas ir neburnok.
Pasimokyk kaip išvirti ar

batą.
Nesakyk savo vyrui, kad 

jis durnius.
^Apdenk savo kūną.

Čia yra labai geri patari
mai. Ar manote, kad naudo
sis kas? Važinėja japoniš
kais automobiliais, žiūri japo
nišką televiziją, naudoja ja
poniškus komputerius, bet 
kai prieina prie tikrai nau
dingo ‘Made in Japan’ pro
dukto, tai nusuka nosį į šalį.

Čia kokia nors moteriška 
šoviniste šūktels: ‘Čia tik 
apie moteris. O kaip apie

vyrus?’ Na, ką gi galima 
apie juos pasakyti? Čia jau 
jūsų, moterėlės, darbas.

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

nepamirškite 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

MEM8ER

FSLIC
fafefai SuvmgS & Loan Injuranca Corp

Your Savings Insured to S40.000

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

JAKUBS AND SON
45-

William J. Jakulis Jr. ir

Barbara Jakubs Sek midi
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, develaml, Ohio 44119
Tel. 1216) 531-7770

i

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Laidojimo (staiga
Della E., William J. Sr.,
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• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokslo me
tų pradžia — rugsėjo 12 d. 
9 vai. ryto. Tėvų susitiki
mas ir registracija — rug
sėjo 10 d. 7:30 vai. Dievo 
Motinos parapijos viršuti
nėje salėje. Prašome bent 
vieną iš tėvų būtinai daly
vauti.

• A. A. Antanas Garmus, 
teisininkas, š. m. rugpiūčio 
30 d. mirė nuo širdies smū
gio Juno įsiės, Fla., kur 
buvo nusikėlęs iš Clevelan
do pastoviam gyvenimui. 
Nuliūdime liko žmona Ve
ronika.

Velionis buvo baigęs tei
sės mokslus V. D. Universi
tete Kaune. Priklausė tau
tininkams ir buvo bolševikų 
kalintas.

• Vincas Benokraitis, Cle
veland, Ohio atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

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, Pąinęsville, Ohio.

Registracija ir susipaži
nimo vakaras įvyks rugsė

Rugpiūčio 16 d. Dievo Motinos šventovėje Clevelande įvyko 
kun. Aleksandro Goldikovskio pakėlimo į prelatus šventinimo 
iškilmės, kuriose dalyvavo vysk. Anthony Pilla. Nuotraukoje 
po iškilmingų pamaldų prie laisvės paminklo. Prelatas yra penk
tas iš kairės tarp kun. G. Kijausko, S J ir vysk. Anthony Pilla.

VI. Bacevičiaus nuotr.

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, Sid
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

NATIONW1DE 
K f INSURANCE

I Nationwide IS O<1 yOu' Md*

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.

TAUPOS NAUJOS 
DARBO VALANDOS
Didėjant narių skaičiui ir 

bankinėm operacijom, nuo 
š. m. rugsėjo 8 d. TAUPOS 
kredito kooperatyvo įstai
gos darbo valandos pailgin
tos. Atidaryta kiekvieną 
dieną, išskyrus pirmadie
nius, nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. p. p. Penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos pa
talpose TAUPOS įstaiga 
atidaryta kiekvieną sekma
dienį nuo 11 iki 12 vai. die
nos.

TAUPOJE šiuo metu dir
ba keturi tarnautojai: Vy
tautas A. Staškus, Rima 
Nasvytienė, Nijolė Rukšė- 
nienė ir Aleksas Spirikai- 
tis.

Birželio 10 d. TAUPOS 
kooperatyvas atšventė tri
jų metų sukaktį. Per tą 
trumpą laiką. TAUPA išau
go virš 3.5 milijono dole
rių, įsigijo savo nuosavą pa
statą ir atlieka visus ban
kinius patarnavimus. Taip 
pat tvarko palikimus, tie
sioginiai priima Sočiai Se- 
curity pensijų čekius. Nuo 
rugpiūčio 1 d. TAUPOJE 
jau galima atidaryti čekių 
sąskaitą, čekių patarnavi
mas veltui, o tie kurie lai
kys sąskaitoje 200 dolerių 
ar daugiau uždirbs ir nuo
šimčius.

Paskolos duodamos pato
giausiomis išsimokėjimo są
lygomis. Paskolos duoda
mos namų pirkimui, namų 
pagerinimui (remontams), 
automobilių ar laivų pirki
mui, ir visokiems kitiems 
įvairiems reikalams. Susto
kite TAUPOS įstaigoje dėl

‘C'aupa
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

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

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO-V A L A N D O S :

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

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ

JUBILIEJAUS MINĖJIMO

AKADEMIJA
įvyks 1987 m. rugsėjo 13 d. 4 vai. p. p.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
AUDITORIJOJE.

Programoje :
poetas Kazys Bradūnas

ir
pianistė Laima Šarkaitė

Po programos vaišės. Kviečiame visus 
dalyvauti.

RENGĖJAI: Ateities Klubas, Vyčiai, židinietės 
ir LB Ohio Apygarda.

smulkesnių informacijų.
TAUPOS nariu skaičius 

jau siekia apie 500. Vis dau
giau ir daugiau Clevelando 
ir apylinkių lietuviai įsiti
kina TAUPOS kredito ko- 
operytyvo n a u d ingumu, 
santaupų saugumu, ir grei
tu bei aukštos kokybės pa
tarnavimu. Be to, TAUPO
JE nariai gali atlikti visus 
bankinius reikalus lietu
vių kalba. Kiekvieno tau
pytojo sąskaita yra fede
ralinės valdžios apdrausta 
iki 100,000 dolerių.

TAUPOS kooperatyvui 
vadovauja Vytautas A. 
Staškus.

Direktorių taryba yra 
renkama narių, šiuo metu 
direktorių taryboj yra: Egi
dijus Marcinkevičius, dr. 
Vytautas Maurutis, Dana

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI)

PATARNAVIMAI

Ramonienė, Algis Rukšė
nas, Vytautas A. Staškus, 
Balis Steponis ir Vincas 
Urbaitis. Teisinis patarėjas 
— Algis širvaitis, investici
joms — Zenonas Obelenis, 
egzekutyvinė sekretorė — 
Rita Staškutė. Paskolų ir 
Kontrolės komitetai atlieka 
ypatingai svarbias funkci
jas. Paskolų komitetas — 
Richard Hallal ir Dana Ra
monienė tikrina ir tvirtina 
paskolų prašymus ir admi
nistruoja paskolų dokumen
taciją. Kontrolės komitetas: 
Jonas Kazlauskas ir Alfa 
Juodikis prižiūri veiklą ir 
atskaitomybę. Statė of Ohio 
ir NCUA inspektoriai tikri
na ir prižiūri visą TAUPOS 
veiklą. (vs)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• RUGSĖJO 13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužipė Beachland Park prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 31 -D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

1988 M.
• BALANDŽIO 30 D., šeš

tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

DIETARY SUPERVISOR 
DIETARY

Supervisor fui! 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)



DIRVA
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• DIRVA ateinančią sa
vaitę dėl Darbo Dienos 
šventės neišeis. Sekantis 
numeris išeis rugsėjo 17 d.
mniiimnmmniiiuiiiiuinniianniMiiiHi

• LSB Vyriausieji Skau
tininkai — Seserijos vs Ste
fa Gedgaudienė ir Brolijos 
vs Kazys Matonis rugpiūčio 
29 d., dalyvavo kaip garbės 
svečiai Latvių skautų ir 
skaučių jubiliejinės stovyk
los iškilmių akte, minint 70 
metų sukaktį. Stovykla įvy
ko prie Muskegan, Mich.

Vakare prie laužo gražiai

pasirodė viešnios skautės iš 
Clevelando ps. Virginija 
Juodišiūtė ir sesutės Lilė ir 
Nida Gelažy'tės.

• Inž. K. Pocius, Vilties 
Draugijos pirmininkas, at
siuntė Dirvai 700 dol. gautą 
pelną ruošiant jo sodyboje 
Beverly Shores, Ind. Dirvai 
paremti gegužinę. Ačiū.

• Juozas Kapočius, Lie
tuvių Enciklopedijos leidė
jas su šeima persikėlė gy- 
ventį į Cotuit.JVTass. Jis pa 
siekiamas šiuo adresu: P.
O. Box 752, Cotuit, Mass. 
02635. Tel^ęU) 428-6991.

A. A.

ANTANUI GARMUI
mirus, jo žmoną VERONIKĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

V. A. Butkai
Š. J. Garlai
J. Juozaitis
E. V. G. Mazoliauskaz
P. Mikšys
V. Sakas
J. Šalkauskienė
A. L. Staškūnai
D. R. Valodkai

Gerb. Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

A A.

STEPUI MACKEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, žmoną ALDONĄ, bro

lį fil. ANDRIŲ su šeima ir visus gimines bei

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Giedre ir Jonas 
Stankūnai 

Aldona ir Klaus 
P i n t s c h

ALT S-gos Cicero skyriaus senoji ir naujoji valdyba. Iš kairės į dešinę: Kęstutis Biskis — 
naujos valdybos vicepirmininkas ir sekretorius, Jūratė Variakojienė — buvusios valdybos se
kretorė, Zigmas Sefleris — naujos valdybos iždininkas, Sigutė Žemaitienė — buvusios valdybos 
iždininkė, Jonas Variakojis — naujos valdybos pirmininkas ir Gediminas Biskis — buvusios 
valdybos pirmininkas.

ALT S-GOS CICERO 
SKYRIAUS VEIKLA

ALT S-gos Cicero sky
rius š. m. gegužės 31 d. tu
rėjo savo metinį susirinki- 
mą-gegužinę p. p. Dr. Mei
lutės ir Kęstučio Biskių re- 
ziedncijoje, Downers Grove, 
III. Buvo aptarti einamieji 
reikalai ir ateities veikla. 
Dalyvavo nemažas skaičius 
narių ir svečių. ALT S-gos 
Chicagos skyrių atstovavo 
to skyriaus pirmininkas 
Stasys Biedis. Centro val
dybą atstovavo jos vicepir
mininkas, Petras Buchas.

Cicero skyriaus valdyba, 
kurią sudarė pirmininkas 
Gediminas Biskis, sekretorė 
Jūratė Variakojienė ir iždi
ninkė Sigutė Žemaitienė, at
sistatydino iš pareigų, ne
žiūrint visų narių pageida
vimo jiems tęsti darbą dar 
vienus metus. Buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas — Jonas 
Variakojis. vicepirmininkas 
ir sekretorius — Kęstutis 
Biskis, iždininkas — Zig
mas šefleris. Nors savo 
skaičiumi Cicero skyrius 
yra negausus, bet visi na-

riai yra tautiškai nusiteikę 
ir aktyvūs lietuvių visuome
niniam darbe.

Sąjungos nariai ir svečiai 
smagiai praleido popietę

gražiame p. p. Dr. M. ir K. 
Biskių rezidencijos sode ir 
džiaugėsi šeimininkų sve
tingumu ir vaišingumu.

(jv)

• Madisono lietuviai, ve
dą pasipriešinimą prieš Ma
disono su Vilniumi ”suse- 
serinimą”, reikalingi finan
sinės talkos, nes šis projek
tas dar nepalaidotas ir nau
ja delegacija atvyko iš ok. 
Lietuvos.

Aukas prašoma siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Ameri- 
can Council, 5506 Manito- 
wish Way, Madison, Wisc. 
53704.

• "Šventaragio” skautų 
stovykla iš Atlanto rajono 
atsiuntė sveikinimus su vi
sų stovyklautojų parašais. 
Stovyklos viršininkas — s. 
Mykolas Banevičius, Sese
rijos viršininkė ps. Birutė 
Banaitienė, Brolijos virši
ninkas s. Bronius Naras ir 
Akademikų viršininkė ps. 
fil. Jūratė Aukštikalnienė.

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKSTANČIO 1987 M. RUGSĖJO 5-7 DIENOMIS 

PONŲ KURAIČIŲ VASARVIETĖJE "GINTARAS”, 
UNION PIER, MICH. TELEF. (616) 469-3298.

DARBOTVARKE
Rugsėjo 5 d. — šeštadienis

3:30 vąl. p. p. registracija
4:00 vai. p. p. iškilmingas posėdis, suvažiavimo 

atidarymas:
1. pirmininkės žodis
2. mirusiųjų pagerbimas
3. paskaita
4. suvažiavimo prezidiumo sudarymas.

5:30 vai. p. p. vakarienė.
7:00 vai. p. p. Pirmas darbo posėdis:

1. komisijų sudarymas: registracijos, 
nominacijų, spaudos ir nutarimų

2. valdybos pranešimai
a) pirmininkės
b) iždininko

3. revizijos komisijos pranešimas
4. garbės teismo pranešimas
5. žurnalo Naujoji Viltis pranešimas
6. pro j. korp. knygos redakcinės kolegi

jos pranešimas
7. diskusijos dėl pranešimų.

Rugsėjo 6 d. — sekmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai

10:00 vai. ryto pamaldos.
11:00 vai. ryto Antras darbo posėdis

1. korp. padalinių pranešimai
2. diskusijos dėl bendros korp. veiklos
3. rinkimai: vyr. valdybos, revizijos ko

misijos, garbės teismo, tarybos
4. nutarimų komisijos pranešimas
5. pasiūlymai bei sumanymai
6. suvažiavimo uždarymas.

12:30 vai. pietūs.
Pastaba: jei posėdis iki pietų neužsibaig
tų, tai būtų tęsiamas tuoj po pietų.

5:15 vai. p. p. vėliavos nuleidimas
5:30 vai. p. p vakarienė
7:00 vai. p. p. vakaronė — alutis.

Rugsėjo 7 d. — pirmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai, laisvalaikis, pokalbiai 

12:30 vai. pietūs.
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