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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Lietuvybė svetur
Perspektyvos tamsios ir 

liūdnos, bet •••
Vytautas Meškauskas

"Darbuokis it amžinai gyvensiąs”

Clevelando miesto valdžia linkėjo Juozui Stempužiui
• w • • •išeinančiam į pensi/ą

Pereitą savaitę citavom 
1970 metų prof. A. Maceinos 
laišką, kuriuo jis protestavo 
prieš kvietimą paskaitininkų 
ir artistų iš Lietuvos. Jis 
pranašavo, kad prasidėjo 
emigrantų dvasios praskydi- 
mo laikotarpis, po kurio liks 
tik susidėti maišelius ir grįž
ti pas savo dabar kviečia
muosius, kaip tai padarė ru
su jaunimas 1941 m. Pran
cūzijoje. Profesorius nebu
vo eilinis emigrantas ir jis 
turbūt visai teisingai buvo 
įsitikinęs, kad sovietai buvo 
jį numatę savo taikiniu, iš
naudodami Lietuvoje palik
tą šeimą. Profesoriaus griež 
tas nusistatymas neiti su 
‘velniu obuoliauti’ buvo visai 
teisingas.

Žinoma, ne kiekvieno emi
granto byla panaši į jo, ta
čiau, bendrai paėmus, reikia 
sutikti su jo prieš 17 metų 
pareikštu pesimizmu, nes is
toriniai žiūrinti iš visų poli
tinių emigracijų nieko gero 
neišėjo, kas gražiai atsispin
di iš profsoriaus laiške duo
damos J. de Meistre citatos: 
‘L’emigration ne peut rien et

SKUODIS
PAGALIAU 
LAISVAS

Rugsėjo 8 d. Chicagą pa
siekė sovietų kalintas inž. 
Vytautas Skuodis su šeima 
— žmona Irena ir dukra 
Daiva.

Nuo Zuericho jį lydėjo 
Balfo pirm. M. Rudienė. 
O’Hare aerodrome Skuo
džius pasitiko apie 100 lie
tuvių.

V. Skuodis, gimęs 1929
m. Chicagoje, yra geologi
jos specialistas ir Vilniaus 
universitete dėstė hidrolo
giją. Už pogrindžio veik
lą buvo atleistas iš univer
siteto ir nuteistas 7 metams 
kalėti ir 5 metus ištrėmimu.

Chicagos dienraštis Chi
cago Tribūne skelbdamas jo 
atvykimą uždėjo antraštę 
„Lietuvis herojus sugrįžo į 
namus”.

Plačiau apie Skuodžių šei
mos sutikimą ir jo susitiki
mą sekmadienį su lietuvių 
visuomene bus kitame nu
meryje. 

ne vaut rien’ (Emigracija nie 
ko negali ir neverta nieko). 
Nusivylimas emigracijos ga
limybėmis gali būti dar di
desnis, jei atsiminsime, kad 
palyginti ilgas gyvenimas 
Vokietijos DP stovyklose 
įkvėpė mintį, kad kitų emi
gracijų patyrimas mūsų ne
liečia. Tos unikalinės sto
vyklos sąlygos, laikydamos 
mus krūvoje, leido tikėtis, 
kad taip bus ir toliau, kad 
sudarysime kažkokią visiem 
mums privalomą pasaulio lie
tuvių bendruomenę, kuriai 
ilgainiui turėtų paklusti ir 
Lietuva. Prie tos idėjos puo
selėjimo daugiausiai kaip tik 
prisidėjo Maceinos bičiuliai, 
apie kuriuos neseniai Akira
čiuose teisingai rašė sociolo
gas Vytautas Kavolis:

‘Jaunesnieji katalikų inte
lektualai kurį laiką buvo 
tapę gyviausiu kūrybinės 
dvasios židiniu (Lietuvoje), 
bet išvystė pavojingą polin
kį į korporatyvinę (ne ‘koope 
ratyvinę’) santvarką, popu
liarią visų fašistinių Europos 
režimų tarpe, turėjusią pa
keisti liberalinės demokrati
jos modelį.’

Iš tos iliuzijos išplaukusi 
tamprios bendruomenės idė
ja neteko įsivaizduoto pag
rindo prasidėjus santykiavi
mui su Lietuva. Dar anks
čiau už Maceiną tuo sielojosi 
jo bičiulis Vytautas Vaitie
kūnas, parašęs tuo reikalu 
50 psl. knygutę ‘Bendravi
mas su Lietuva’, kurią išlei
do Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
deja, nepažymėdami išleidi
mo metų. Ten rašoma, kad 

(Nukelta į 3 psl.)

Pensininkų draugijon išleidžiant Juozą Stempužį (kairėje pirmasis). Šalia jo Clevelando 
meras George Voinovich, Lietuvių namų pirmininkas inž. Romas Bublys, Nationalities Services 
Center pirmininkas adv. Charles Tricharici, mero žmona Janet Voinovich, buvęs meras Ralph 
Perk, prof. dr. Kari Bonutti ir dr. Bronius Kazėnas (pačiame gale). V. Bacevičiaus nuotr.

Besiklausant kalbų Juozo Stempužio išleistuvėse į pensiją.
Iš kairės kun. G. Kijauskas, Cuyahogos apskritiem kontrolierius 
J. Timothy McCormack ir naujasis pensininkas J. Stempužis.

V. Bacevičiaus nuotr.

„Darbuokis it amžinai gy
vensiąs”. Tokiu ir panašiais 
linkėjimais Cuyahogos aps
krities vadovybė, Clevelan
do miesto meras ir bičiuliai 
lietuviai pagerbė Juozą 
Stempužį, kuris, 26 metus 
ištarnavęs apskrities admi
nistracijoje, rugpiūčio 31 iš
ėjo į pensiją.

Paskutiniuosius dvylika 
metų jis buvo apskrities 
prekybos, pramonės, verslo 
ir investicijų asmeninių mo
kesčių departamento direk
torius. Jo tiesioginis virši

ninkas Cuyahogos apskri
ties kontrolierius J. Timo
thy McCormack atsisveiki
nimo pobūvyje pareiškė: 
„Jūs atnešėt savo nauja
jam kraštui optimizmo ir 
prisirišimo jausmą ... šiuo 
pavyzdžiu jūs savo naująją 
tėvynę padarėte geresne 
vieta gyventi mums vi
siems ... Jūs vadovavotės 
tikru pagarbos jausmu ir 
įgimtu džentelmeniškumu 
bendraudamas su žmonė
mis ... Jūsų darbas visada 
pasižymėjo savistovumu ir 

nuodugnumu”.
Atsisveikinimo pobūvį J. 

Stempužiui surengė apskri
ties kontrolieriaus įstaiga, 
talkinama Algio Rukšėno ir 
Lietuvių namų vadovybės. 
Pobūvio programą anglų ir 
lietuvių kalbomis sklandžiai 
vedė apskrities administra
cijos egz. asistentas Algis 
Rukšėnas. Beveik dviejų 
šimtų svečių tarpe buvo 
daug apskrities administra
cijos tarnautojų ir įvairių 
tautybių svečių, su kuriais 
J. Stempužiui teko apie tris
dešimt metų dirbti įvairiose 
o r g a n izacijose. Lietuvių 
vaišėse taip pat dalyvavo 
daug — tai naujojo pensi
ninko bičiuliai, daugelio 
metų draugai, radijo pro
gramos bendradarbiai.

Kun. G. Kijauskas mal
da palaimino vaišes ir 
paprašė Aukščiausiojo su
teikti Juozui Stempužiui 
jėgų toliau sėkmingai dar
buotis. Lietuvių namų ir 
klubo pirm. Romas Bublys 
palinkėjo pensininkui geros 
sveikatos ir geros sėkmės 
ateityje. Sveikinimus at
siuntė LB Ohio apygardos 
pirm. Kazys žiedonis ir 
apylinkės pirm. Vladas čy- 
vas bei iš Cape Cod dr. Da
nielius Degėsys su žmona.

Vaišėse dalyvavo ir pen
sijon išeinančiajam įvairias 
sveikinimo rezoliucijas įtei
kė bei paskelbė „dienas” — 
Clevelando meras George 
Voinovich, buvęs meras 
Ralph Perk, Ohio seimo se
natoriai Ron Suster ir Lee 
Fisher, miesto tarybos var
du Michael Polensek, aps
krities komisijonierių vardu 
Virgil Brown ir jo egz. asis
tentas Algis Rukšėnas.

Ypatingai šiltų žodžiu ir 
Lietuvos laukų simboliais 
— ramunėle ir kviečio var
pomis — J. Stempužį pa
sveikino visuomeninėje vei
kloje kylanti naujoji Ne
ringos tunto tuntininkė 
sktn. Julija Taorienė.

Į pobūvį taip pat buvo at
vykę pačios įtakingiausios 
miesto organizacijos The 
Greater Cleveland Round- 
table prezidentas Richard 
Pogue (J. Stempužis yra 
šios organizacijos patikėti
nių tarybos narys) ir Cleve
lando miesto viešosios bib
liotekos direktorių tarybos 
pirmininkas adv. Michael 
Kelly.

(Nukelta į 15 psl.)
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Nepaisant pasmerkimo, demonstracijos vis dėlto buvo istorinės. 
Sunkus bandymai priešakyje. -----------------

Kiek patys sovietai kalti 
dėl rugpiūčio 23 d. demons
tracijų - tur būt niekados ne
sužinosime. Kiekvienu atve
ju jie prisidėjo prie jų pagar
sinimo, paragino į Vilnių nu
važiuoti Maskvoje reziduo
jančius užsienio korespon
dentus pažiūrėti naujo ‘glas- 
nost’ reiškinio. Jau rugpiū
čio 18 d. Tiesa pasiuntė sa
vo korespondentą Balį Vait
kų pas Antaną Terleckį, ku
ris, girdi, kaip pranešė užsie 
nio radio stotys, pasirašė po 
kreipimusi organizuoti de
monstraciją. Tereckas sakė
si kitus - tariamai pasirašiu
sius - pažįstąs, tačiau nei jis, 
nei jo pažįstamieji to kreipi
mosi nepasirašę. Bet, žino
ma, Tiesa ir Komjaunimo 
Tiesa tą korespondenciją 
persispausdino ir skaitytojai 
iš jos sužinojo, kad tokios 
demonstracijos iš tikro ren
giamos.

Korespondentas iš savo 
pusės pridėjo:

‘Iš Vašingtono perduotos 
naujienos kūrėjai su baustų 
už antitarybinę veiklą žmo
nių vardais ir pavardėmis 
elgiasi kaip nori. Gal anks
čiau tai ir pasiteisindavo, 
bet DABAR MŪSŲ SALY
JE LAIKAI KITOKIE ...’

Antradienį, rugpiūčio 25 d 
Komjaunimo Tiesa paskelbė 
sovietinės ELTOs praneši
mą, kad DEMONSTRACI
JOS NEPAVYKO. Girdi, 
vidudienį prie Adomo Mic
kevičiaus paminklo atėjo bū
relis ekstremistiškai nusi
teikusių vienminčių. Susi
rinko dar du, trys šimtai 
smalsuolių - diena graži, ko
dėl nesustoti, jei pro šalį ėjai.

Atskirame straipsnelyje 
‘Kas jie?’, puolami iniciato
riai. Nijolė Sadūnaitė, 49 
metų moteris, svarbiausiu 
savo gyvenimo tikslu pasi
rinkusi ‘atvirą antitarybiš- 
kumo ir nacionalistinių idėjų 
skleidimą, prisidengusi reli
gingumo skraiste. Mikoliš
kių vargonininkas Alfonsas 
Bumbulis seniai esąs žino
mas kaip religinis ekstremis 
tas. Ir 27 metų Kiauklių baž

Komjaunimo Tiesa išspausdino šią nuotrauką su parašu: ”Rugpiučio 23 d. prie A. Mickevi
čiaus paminklo. Dešinėje — N. Sadūnaitė”.

nyčios zakrastijonas Rober
tas Grigas išaugęs ekstre
mistų šeimoje. Jie, kaip ir 
dar paminėti - tauragiškis 
Leonas Laurinskas, šiaulie
tis Jonas Petkevičius, vilnie
tis Jonas Pratusevičius bei 
kiti neišvardinti - nėra nie
kada dirbę visuomenei nau
dingo darbo, nieko nenuvei
kė nei materialinės gamy
bos, nei kultūrinio ar dvasi
nio gyvenimo srityse. Duo
ną jie gauną iš užsienio na
cionalistinių centrų, finan
suojamų CŽV (ČIA). Tai, 
girdi, erkės ant sveiko mūsų 
visuomenės kūno.

Rugpiūčio 26 d. Komjau
nimo Tiesa paskelbė tokį 
Adelės Sviderskienės, Šir
vintų rajono Balaslaviškio 
vidurinės mokyklos mokyto
jos, pasisakymą:

‘Labai pasipiktinau, suži
nojusi apie mėginimą Vilniu
je išprovokuoti antivisuome
ninį sambrūdį. Jis nepavy
ko - kitaip ir negalėjo būti. 
Bet mane stebina štai kas: iš 
kur galėjo rastis žmonių, ku
rie ėmėsi tokio beprasmiško 
reikalo - organizavo provo
kaciją? Norisi paklausti: ne
jaugi iš tikrųjų dar tikite, 
jog lietuvių tautos sąmonę 
gali paveikti kaž kokia atska 
lūnų garupelė, kad istorijos 
ratą galima pasukti atgal?’

‘Jau 35 metus mokau ir 
auklėju vaikus, dėstau jiems 
istoriją. Niekada nepatikė
siu, kad bent vienas iš mano 
auklėtinių galėtų taip pasi

elgti ... Mūsų gyvenimas 
gražus, prasmingas. Nenuos 
tabu, kad užjūryje tai daug 
ką siutina ...’

Toks pasisakymas reika
lingas, kad parodyti liaudies 
pasipiktinimą su valdžios ži
nia įvykusia demonstracijai 
Įdomu, kad pasisakytoja yra 
istorijos mokytoja, 35 metus 
savo mokiniams nutylėjusi 
Stalino-Hitlerio susitarimą. 
Jei ji būtų padori - apgailes
tautų suklaidinimą. Vietoj 
to - ji piktinasi tais, kurie no
ri padarytą nusikaltimą pa
minėti.

•••

Apie tai rašydamas lon- 
doniškis The Economist pa
stebi, kad - nepaisant oficia
laus pasmerkimo - demons
tracijos buvo iš tikro naujie
na, ‘another FIRST’ ‘glas- 
nost’ gadynėje. Iki šiol dis
kusijos net sovietų istorikų 
tarpe buvo apribotos žiauru
mais, įvykdytais varant kai
miečius į kolchozus. Galima 
buvo pakritikuoti Stalino ne
pasiruošimą karui ir tik prie 
uždarų durų galima buvo pa- 
kalkuliuoti kiek visa tai kaš
tavo gyvybių. Paminint kai 
kurių Sovietijos dalių pasi
piktinimą Stalino-Hitlerio 
sandėriu - kad ir tiktai tam, 
kad jį atmetus - sovietų spau 
da pirmą kartą savo gyveni
me palietė jautrų Stalino 
užsienio politikos klausimą.

•••

Sovietų ir dabartinį veid
mainiškumą parodo ir jauno 
vokiečio Rust palyginti skau 
dus nubaudimas - 4 metai 
sunkaus darbo stovyklos. 
Faktinai Gorbačiovas jį ture 
tų apdovanoti medaliu, nes 
jo nusileidimas Maskvoje da 
vė akstiną padaryti kariuo
menės ‘čistką’l Iš kitos pu
sės sovietams rūpėjo paro
dyti, kad visokie šposai turi 
savo ribas. Rust, šalia pa
žeidimo sovietų sienų ir ori
nio trafiko taisyklių nesilai
kymo, buvo nubaustas ir už 
piktybinį chuliganizmą. Gir
di, nusileisdamas aikštėje jis 
galėjo ką nors sužeisti. Chu
liganizmas labai parankus

■ Iš kitos pusės
Puikią, kaip visados, iliustraciją mūsą jau plačiau 

cituotam, pranašingam prof. A. Maceinos laiškui visai 
neprašytas davė dail. V. K. Jonynas. Rugpiūčio 21 d. so
vietinė spauda labai pagarbioje vietoje pranešė, kad jį 
priėmė Lietuvos kompartijos pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius. Kaip žinia, dail. V. K. Jonynas sėkmingai 
dekoravo bažnyčias ir koplyčias šiame krašte, Washing- 
tone ir net Vatikane, tose tarptautiniai svarbiose vieto
se, kaip sakoma, apipavidalindamas mūsų tautai padaryta 
skriaudą ir jos viltis. Tokio uždarbio progom praėjus dai
lininko žvilgsnis gfįžo į Lietuvą, kur jis buvo gražiai pri
imtas ir net veltui gavo purvo vonių terapiją Druskinin
kuose. žingsnis po žingsnio, kelionė po kelionės, jis tapo 
Lietuvos TSR nusipelnusiu meno veikėju.

Rugpiūčio 20 d. priėmime Griškevičius tarp kitko 
pasakė:

”mūsų respublikos gyventojai pagrįstai didžiuojasi 
tuo, ką pasiekė Tarybų Lietuva, ir jie įsitikinę, 
kad per persitvarkymą, per demokratizavimą šalis 
pasieks naujas ekonominės-socialinės ir dvasinės 
pažangos aukštumas ...”
”... Ta proga buvo pažymėta, kad atsiveria geros 
perspektyvos dalyvauti šiame darbe užsienyje gy
venantiems tautiečiams, kurie gali įnešti savo in
dėlį tiek per 'Tėviškės’ draugiją, tiek per Lietu
vos kultūros fondą.”

Jonyno kalba buvo sutraukta tik į vieną pastraipą: 
”... V. K. Jonynas nuoširdžiai padėkojo už su

teiktą galimybę dar kartą susipažinti su realiu 
Tarybų Lietuvos gyvenimu, kūrybingai padirbėti 
gimtajame krašte ir pareiškė viltį, kad ir tautie
čiai užsienyje dalyvaus mūsų kultūros palikimo 
išsaugojimo, vertybių grąžinimo Tėvynei darbe”.

A. Maceina tai išpranašavo prieš 17 metų daug pro- 
zaiškiau. Girdi, prasidėjo emigrantam,paskutinis jų dva
sios praskydimo tarpsnis, po kurio belieka tik susidėti 
savo maišelius ir grįžti... (vm)

valdžiai elgesys, leidžiantis 
nubausti už bet ką.

•••

Gorbačiovo laukia sunkes
ni, už istorinio fakto iškėlimą 
ar užsieniečių chuliganzimą, 
bandymai. Kol kas buvo tik 
drąsiau ir laisviau kalbama. 
Didesnių pakeitimų nepada
ryta, bet tam artėja laikai. 
Jau kitais metais įmonėms 
nebebus pavedama pagamin 
ti tiek ir tiek, tokių ir tokių 
gaminių. Toks smulkus pla
nas bus laikomas tik linijom, 
kurių maždaug reikėtų lai
kytis. Praktiškai įmonės, 
nors ir toliau turės išpildyti 
joms pavestus valstybės už
davinius, turės teisę dalį sa
vo gamybos laisvai parduoti 
ne iš anksto nustatytomis 
kainomis, bet laisvu susita
rimu. Tai pat ir darbininko 
atlyginimas bus siejamas su 
jo darbo našumu.

O reformuoti bandė ir 
Chruščiovas, ir - žymiai at
sargiau - Kosyginas, bet jie 
nesugebėjo pakeisti įsišak
nijusios sistemos. Gorbačio
vui būtų lengviau, jei jis ga
lėtų iš viso panaikinti tą ne
vykusią sistemą. Dabar jis 
sistemą palieka savo vietoje, 
tačiau įsako jai domėtis toli
mesnės ateities planavimu, 
nesikišant į kasdienes smulk
menas.

Ar tai įmanoma praktiko
je, parodys tik ateitis. V. Vo 
kietija ir Japonija atsikėlė iš 
karo griuvėsių be jokio vals
tybinio plano, tik nevaržant 
jų kūrybinių jėgų. Gorba
čiovas, o juo labiau jo sėbrai, 
bijo tai padaryti, nes gali ne
tekti savo privilegijuotos 
padėties.

PIRMAS ŠIRDIES 
PERSODINIMAS 

LIETUVOJE
Vilniuje leidžiamame Va

karinės naujienos laikrašty
je, rugsėjo 5 d. laidoje, bu
vo aprašytas tos savaitės 
svarbus mediciniškas įvy
kis, būtent, pirmas širdies 
persodinimas Lietuvoje.

Laikraštis rašo, kad gy
dytojų grupei vadovavo gy
dytojas Algimantas Mar
cinkevičius, kuris tokiai 
operacijai rengėsi du de
šimtmečius.

Rugsėjo pirmą dieną į 
vieną Vilniaus ligoninę pa
teko žmogus su sunkia sme
genų trauma, nesuderinama 
su gyvenimu. Sekančią nak
tį tuo pačiu laiku buvo pa
darytos dvi operacijos: do
noro širdies paėmimas ir 
jos prsodinimas pacientui. 
Operacija atlikta sėkmin
gai, ligonis taisosi. Ligonis 
46 metų amžiaus, A. Pen- 
kauskas, prieš operaciją ke
turis metus sunkiai sirgo, 
jo širdies raumuo buvo sun
kiai pakenktas ir širdies 
darbas sutrikęs. Ligonį iš
gelbėti galėjo tik širdies 
persodinimas.

Pagal laikraštį, leidimą 
tokioms operacijoms Tary
bų Sąjungos sveikatos ap
saugos ministerija yra da
vusi tik Maskvai ir Vilniui, 
ši operacija Lietuvoje yra 
pirmoji, tuo tarpu visame 
pasaulyje tokių širdies per
sodinimų yra padaryta jau 
apie 5 tūkstančiai. (rd)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Pragydo kaip...

Pasakėčioje - lapei užteko 
tik pasaldžialiežuvauti, ste
bintis varnos balso nuosta
bumu, kad toji, užsimiršusi 
turinti sūrį snape, pragystų 
visu balsu. Išvadoje - varna 
liko su savo ‘daina’, o lapė ... 
su varnos sūriu.

Panašiai atsitiko ir ‘išeivi
jos kultūrininkams’, okuo- 
puotoje Lietuvoje užgirdus 
esant galintiems kalbėti tau
tos ir išeivijos reikalais.

‘Mano sąžinė gryna’ apys
kaitoje (Drauge) Mykolas 
Drunga - ‘išeivijos kultūri
ninkas’ prie ‘apskritojo sta
lo’ pavergtame krašte - gana 
plačiai ‘išsišakojo ne tiek at
remdamas, kiek kaltinda
mas kitus, aiškindamas ir 
pamokindamas.

Jo argumentacija neatlai
ko net savo pačios svorio, o 
‘asmeninių sąskaitų’ ele
mento įvedimas tiktai išryš
kina autoriaus tuštų ambi
cingumą, matant save ne tik 
kaip didelį, autoritetingą vei 
kėją-visuomenininką (čia gal 
būtų verta išsiaiškinti Ir ‘tar 
nautojo’ sąvoką), bet ir kaip 
tiltą užkliudymui kitų. Dide
liam veikėjui nereikia aiškin 
ti savo veiklos - darbai kal
ba už jį. Nereikia aiškinti ir 
kokia jo giminė, nes tada jis 
giminę kelia. O vadovaujan
tis tik savo sąžinės grynu
mu - yra senas posakis, kad 
gerais norais kelias ir į pra
garą grįstas yra ...

Paaiškinimas komunizmo 
siekių - šiuo atveju rodo ir 
subrendimo stoką, nes vie
toje priėmus atsakomybę už 
savo veiksmus ypač ‘su
prantant’ padėtį - yra bando
ma kaltinti kiti, drįsę į vie
šumą iškelti tai, kas buvo 
slapta jų padaryta kitų sąs
kaitom (Tyla tuo labiau nė
ra pateisinama, kad visi da
lyviai yra raštingi ...)

Iliustracijai autoriui re
miantis ryšių su Lietuva 
ankstyvesniais pavyzdžiais - 
dar labiau gaila, kad nebuvo 
iš to pasimokinta. O gi ir 
jiems nėra jokia paslaptis, 
kad ne visi lankęsi paverg
toje Tėvynėje - gal ir nemen- 
kesni kultūrininkai - griebė
si už jiems siūlomos ‘mor
kos’ ...

Vadovaujančių postų pa
reigose esą asmenys nebėra 

žmonės sau. Jie neša atsa
komybę prieš savo organi
zaciją, jos narius - gi šiuo at
veju prieš visus išeivijos lie
tuvius (jau nekalbant apie 
esančius pavergtoje tėvynė
je ...). Impulsyvus (?’.), ne
apgalvotas ‘atstovavimas’ ar 
‘derybos’ nėra, ir negali bū
ti, pateisinama.

Kada pavergtoje Lietuvo
je tautos išlaikymui ir lais
vės atgavimui mūsų broliai 
ir sesės rizikuoja savo gyvy
be, galima tremtimi ir žiau
riausiomis kančiomis, čia ne
gali būti pateisinama tyla, 
‘atsargumas’, ‘išmintis’ ar 
grynai ambicinis ‘būtinumas’ 
asmeniniam, politikavimam. 
Lygiai taip pat vadovaujan
tys Veiksniai negali likti ty
lūs, autoritetui ir veiksmin
gumui slystant iš jų rankų.

Nė vienas mūsų laisvame 
pasaulyje neturime morali
nės teisės tylėti, kai nenu- 
perkomos aukomis iš Tėvy
nės šaukiama - KALBĖKI
TE UŽ MUS! NE TRUPI
NIŲ, BET LAISVES LIE
TUVAI!

_______ (g)

Lietuvybė svetur...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bendravimo idėja buvo iš
kelta bičiulių kontroliuoja
muose Tėviškės Žiburiuose 
ir buvo faktinai svarstoma 
visų srovių, tačiau V. Vaitie
kūnas negalėjo susilaikyti 
nepalyginęs:

‘Ir nebūk tu, žmogau, prie 
taringas! 1917 m. Rusijos lie 
tuvių seime kairieji intelek
tualai vietoj Lietuvos nepri
klausomybės kietai piršo ap
sisprendimo teisę, kuri nebū 
tinai implikuoja apsisprendi
mą už nepriklausomybę. Sei 
mo daugumai pasisakius už 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimą, kairiųjų intelek 
tualų grupės, traukdamos 
internacionalą, iš seimo išėjo 
ir jo darbą sukliudė.’

Ta prasme Maceinos laiš
kas labai įdomus. Jame 
skundžiamasi NE DĖL KAI
RIŲJŲ NESOLIDARUMO, 
BET DĖL SAVO PATIES 
BIČIULIŲ NESUSIGAU
DYMO!4

Iš tikro prie iliuzijos apie 
išeivijos uždavinius ir parei-

Rugsėjo 1 d. iš Lietuvos 
telefonu pranešta, kad rug
pjūčio 28 d. vilnietė: Nijolė 
Sadūnaitė, Robertas Grigas 
ir kun. Rokas Puzonas (iš 
Kauklių) buvo suimti ir iš
vežti į Baltarusijos miškus.

27-mečiui Robertui Gri
gui šeštadienį, antrą valan
dą ryto, buvo iškasta duo
bė viename Baltarusijos 
miške kur jis buvo atvežtas 
saugumo lengva mašina. 
Ten jam buvo liepta sukal
bėti paskutinę maldą, nes 
dabar būsiąs sušaudytas už 
demonstracijos organizavi
mą ir anti-soviętinę veiklą. 
Jo suėmimo metu, penkta
dienį, 11 vai. naktį, Grigas 
buvo saugumiečių smarkiai 
sumuštas — jam išmušti 
keli dantys ir sumušti aki
niai. Po grąsinimo jį sušau
dyti, jį kelias valandas au
tomobiliu vežiojo po nepa
žįstamas vietas. Kitą rytą, 
šeštadienį, rugpjūčio 29 d. 
jam pavyko iš stovinčio au
tomobilio pabėgti. Jis susi
vokė esąs netoli Latvijos 
sienos, Joniškio mieste, kur 
bažnyčioje jis rado pir
mą prieglobstį. Iš ten jis 
galėjo grįžti namo, kai pa
sirodė, kad jo pagrobėjai 
dingo, šis įvykis, kurį lietu
vių demokratinė opozicija 
pavadino pažįstamu stalini
niu metodu, panašus į len
ko kunigo Popieluškos pa
grobimo ir nužudymo aplin
kybes.

Nijolė Sadūnaitė rugpjū
čio 28 d. 17 vai. vak. taip 

gas subyrėjimo prisidėjo ne 
nuo kokios pasaulėžiūros at
sisakymas, bet pats gyveni
mas. Pavyzdžiui, ar galima 
tikėtis, kad Vasario 16 gim
nazijos mokiniai ekskursi
jom nevažiuotų pažiūrėti sa
vo tėvų žemės? Ar galima 
įsivaizduoti, kad - kaip 
lietuvybė svetur vainikas - 
už 600,000 dolerių įsteigta li- 
tuanistikęs katedra Chica
goje galėtų dirbti mokslinį 
darbą toje srityje visai be 
kontaktų su Lietuva? Ar 
neragina jėzuitų Laiškų Lie
tuviams redaktorius kun. J. 
Vaišnys laikytis Lietuvos ra
šybos su jos pakeitimais?

Atsisakius nuo tų iliuzijų, 
turint galvoje visas susidėju 
sias aplinkybes ir iškilusias 
asmenybes, paskutinioji išei 
vijos banga, aplamai imant, 
pasirodė gerai. Kažin ar be 
mūsų emigrantinės veiklos 
būtų įmanomos paskutinės 
demonstracijos Vilniuje. Ir 
labai galimas daiktas, kad - 
Sovietijoje pajudėjus iš vie
tos tautiniam klausimui - 
mes dar galėsime pasitar
nauti kraštui. Tai, žinoma, 
yra susiję su pavojais, ku
riuos reikėtų turėti galvoje. 
Paskutinis V. Vaitiekūno sa
kinys jo aukščiau minėtoje 
knygutė ir toliau galioja: ‘tė
vai nuo bolševikų bėgo, vai
kai virto bolševikų agentais

(Bus daugiau) 

pat buvo pagrobta ir išvež
ta į Baltarusijos miškus. 
Jos pagrobimas įvyko jai 
lengva mašina važiuojant iš 
Vilniaus į Kauną. Nijolei 
Sadūnaitei buvo liepta per
sėsti į kitą automobilį, ku
ris buvo be numerio. Ji spė
jo atpažinti du saugumie
čius: Semjonovą (greičiau
sia slapyvardė), ir š. m. ba
landžio 1 d. jis suėmime 
dalyvavusį eilinį saugumie
tį. Nijolė buvo 30 valandų 
sulaikyta. Ji buvo tardo
ma sąryšyje su rugpjūčio 
23 d. demonstracija Vilniu
je. Tardymo metu jai buvo 
pasakyta, kad ji normaliai 
turėtų būti sušaudyta už 
demonstracijos organizavi
mą. Pažymėtina, kad tardy
mas vyko ne KGB patalpo
se, bet automobilyje beva
žinėjant po Lietuvą ir Bal
tarusiją.

Taip pat buvo pagrobtas

Ar tikrai bus paleisti 
religiniai kaliniai?

Associated Press agentū
ros žiniomis, vyriausias so
vietų Religinių reikalų įga
liotinis Konstantinas Khar- 
chevas iš Maskvos tvirtino 
JAV senatoriui Richard Lu- 
ger, kad visi už tikėjimą 
įkalinti kaliniai bus iki š. m. 
lapkričio mėn. paleisti.

Kharchevas šį tvirtinimą 
padarė susitikime senato
riaus įstaigoj Washingtone, 
kur jiedu kalbėjosi rūpi
mais klausimais.

„Religija yra vienas kar
tus puslapis sovietų istori
joj”, sakė Kharchevas. 
”Mes pripažįstam, kad pa
darėme klaidų praeityje 
mūsų santykiuose su religi
ja. Daug pasikeitimų dabar 
vyksta, kad praeitis nepasi
kartotų”.

Šen Lugar įteikė sąrašą 
pageidavimų, įskaitant ir 
amnestiją, kad būtų paleisti 
daugiau nei 200 krikščionių 
kalinių, kurie yra įkalinti 
už savo įsitikinimus. Kesto- 
no kolegijos žiniomis, 289 
žmonių yra įkalinti Sovietų 
Sąjungoj už savo religinius 
įsitikinimus (prieš du me
tus buvo daugiau nei 450, 
bet skaičius sumažėjo po 
Gorbačiovo amnestijų). At
rodo, komentuoja Kestonas, 
kad Kharchevas mano, jog 
visi sąžinės kaliniai bus am
nestuoti 70 m. spalio revo
liucijos sukakties proga. 
Pagal numatytos lapkričio 
mėn. amnestijos sąlygas, 
tik apie 30 sąžinės kalinių, 
kurie yra kalinami už reli
ginius įsitikinimus, bus am
nestuoti : gulage dar liks 
bent 200 religinių kalinių.

Lugar taip pat apeliavo, 
kad uždarytos bažnyčios bū
tų atidarytos, kad būtų su
stabdyti išpuoliai prieš re
ligiją, kad būtų leista emi
gruoti tiek krikščionims 
tiek žydams, ir kad būtų 

ir suimtas kun. Rokas Pu
zonas. Viename Baltarusi
jos miške jis buvo išstum
tas iš automobilio ir vėliau 
pėsčiomis grįžo namo.

Visi trys yra laisvi, jų 
sveikatos stovis geras. Mi
nėtieji spėja, kad jų pagro
bimas, kuris visiškai nesi
derina su oficialiai paskelb
ta demokratizacijos linija, 
buvo darytas dėl to, kadan
gi po Vilniaus demonstraci
jos tarp jų buvo telefonu 
pasikalbėta, kad reikėtų 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d. 
nuvykti į Šiluvą. Atrodo, 
kad tuo pagrobimu norėta 
tuos tris asmenis izoliuoti 
nuo dalyvavimo Šiluvos ei
senoje. Kiti šaltiniai iš Lie
tuvos pranešė, kad keliai į 
Šiluvą sekmadienį buvo ka
reivių užblokuoti, niekas ne
galėjo be specialaus leidimo 
patekti į Šiluvą. (elta) 

mažiau varžymų leidžiant 
religinio turinio literatūrą.

„Daugelį Jūsų minimų 
problemų mes stengiamės 
pataisyti”, Kharchevas sa
kė, primindamas, kad įsta
tymų pakeitimai reikalauja 
tam tikro laiko. „Naujas 
galvojimas turi pakeisti se
ną galvojimą”.

Anot Lugas, Kharchevas 
teigė, kad sovietai šį mėne
sį atidarys 12 katalikų baž
nyčių ir kad bus leista šiais 
metais atspausti 100,000 
Šv. Rašto egzempliorių.

Kitame interviu su Asso
ciated Press korespondentu, 
Kharchevas aiškino, kad 
praeity sovietų pareigūnai 
„nukrypo” nuo Lenino ideo
logijos ir „nemandagiai” el
gėsi su Bažnyčia, bet dabar 
su Gorbačiovo pasikeitimais 
jai bus leidžiama ”gyventi 
laisvai”.

Kharchevas šiuos pokal
bius turėjo su šen. Luger ir 
spauda jam atvykus į Wa- 
shingtoną iš Chautauąuos, 
kur dalyvavo Amerikos-So- 
vietų viešam dialoge. Vik
toras Nakas ir Gintė Damu- 
šytė iš Lietuvių Informaci
jos Centro, asmeniškai kal
bėjo su Kharchevu Chau- 
tauųuoj. Jis buvo užklaus
tas apie J. E. vysk. Julijono 
Steponavičiaus neteisėtą 26 
m. ištrėmimą iš Vilniaus 
arkivyskupijos. Kharchevas 
dėstė, kad vysk. Stepanavi- 
čiaus ištrėmimo klausimas 
ne jo rankose, o Vatikano. 
Jie pridūrė, kad ne Vatika
nas jį ištrėmė, o sovietai. 
Užklaustas ar gavo 102 
JAV kongresmenų laišką 
dėl Steponavičiaus, Khar
chevas su pajuoka pasakė, 
„koks aš privilegijuotas” ir 
atsakė, kad to laiško nega
vo. Jam buvo pristatyta ko-



Nr. 34 — 4 DIRVA 1987 m. rugsėjo 17 d.

■ laiškai Dirvai
MANO SĄŽINĖ *NERAMI

Į mano pusiau humoristi
nį straipsnį ”Kas komunis
tas ir kas ne” labai ilgu 
straipsniu „Drauge” atsilie
pė M. D. žinomas, kaip aps
kritojo stalo riteris. Labai 
storom raidėm pareikšda
mas, kad jo sąžinė rami, ži
noma, kad rami. Kai kurie 
žmonės iš viso sąžinės ne
turi. O dar teko užtikti, kad 
Stalinas ar Chingishanas 
sąžinės neramumu skųstų
si? Tas nelemtas apskritas 
stalas sukėlė nemažai kal
bų. Reikia atiduoti pagarbą 
Lietuvos KGB agentams, 
kad jie pasistengė tą aps
kritą stalą sukalti, žinant 
medžiagų trūkumus sovieti- 
joje, reikėjo nemažai pa
stangų lentas sužvejoti. Gal 
per blatą. O gal jos iš tų 
medžių, kurias mūsų tau
tiečiai Sibire kirto didžiojo 
brolio atostogauti pakviesti.

Savo ilgame straipsnyje 
jis nepaaiškina ar sunku 
buvo įtikinti KGB, kad jis 
atstovauja lietuvišką išei
viją ar bent dalį. Chicagoje 
jis gerai pažįstamas, kaip 
didelis plepernė. Jo liežuvis 
nevisados sinhronizuotas su 
smegenimis. Bostone žino
mas, kaip seno lietuviško 
laikraščio ”Keleivio” duob
kasys. Čia KGB patiko. Jei
gu būtų ilgiau užsibuvęs 
”Drauge”, kažin kaip su 
”Draugu” būtų atsitikę. 
Ten, redaktoriaus kėdėje sė
dėdamas, pasižymėjo ilgais 
reizgalingais straipsniais. 
Skaityk iš pradžios ar iš 
galo. Tas pat.

Savo straipsnyje M. D. 
dievagojasi, kad jis ne ko
munistas. čia tai KGB iš 
džiaugsmo trina rankas. 
”Matote. Ne komunistas, o 
galvoja ir kalba kaip mes”. 
Lietuvoje, vykdant ”rinki- 
mus” į liaudies seimą, kan
didatus išstatė komunistų 
partija ir bepartyvių blo
kas. Ar tik M. D. nepri
klauso šiam paslaptingam 
bepartyvių blokui?

Bolševikinio stiliaus įta
ka jaučiama straipsnyje 
(9) kada jis sako: ”Jeigu 
vietoje to būtume kalbėję 
apie šunis, ar tas reikštų, 
kad būtume kalbėję šunų 
vardu?” čia tikra bolševi
kinio stiliaus insinuacija 
atkreipta į Dr. L. Kriauče- 
liūną. Mat jis yra veterino- 
rius. O aš tau, berneli, pa
sakysiu. Joks šuo nekanda 
rankos, kuri jį maitino. Tu, 
i š m o kslintas lietuviškoje 
mokykloje. Mokytojai dėjo 
visas pastangas, kad išaug
tum geras lietuvis. Visi ta
ve labai vertino.. Manė, kad 
tu vunderkindas. O tu pa
sirodei labai blogas šuo. O 
dabar gal reikėtų pakalbė
ti apie kiaulę. Bet aš nesė
dėjau prie apskrito stalo.

Laikausi ankstyvesnės sa
vo nuomonės neminėti M. 
D. pavardės, kad nesuterš
ti jo tėvo gero atminimo.

O aš buvau labai geros 
nuomonės apie šį individą. 
Senais laikais ir esu prisi
dėjęs prie jo vunderkindo 
mito. Ir todėl šiandien mano 
sąžinė nerami.

Vladas Vijeikis

NEPANEIGĖ „GIMTOJO 
KRAŠTO” ŽODŽIUS

Rugsėjo 3 d. Dirvoje bu
vo atspausdintas straipsnis 
”Kodėl nerado reikalo pa
informuoti lietuvių visuo
menės, apie vestus pasitari
mus ok. Lietuvoje”. Ten net 
trijose vietose klausiama ar 
teisingai M. Drungos žo
džiai atpasakoti „Gimtaja
me Krašte” ar iškraipyti. 
Aš noriu patikslinti, kad jie 
nėra iškraipyti, paties M. 
Drungos pasisakymu.

St. Petersburge Lietuvių 
klube buvo suruošta M. 
Drungos paskaita, pirm. A. 
Karniaus globojama. Susi
rinko virš 100 asmenų. Pir
miausiai M. Drunga kalbėjo 
apie save, kiek jis yra pa
rašęs prieš komunistinių 
straipsnių, kad jis net Mas
kvos buvo puolamas ir 
jiems buvęs labai įdomus 
žmogus. Toliau kalbėjo apie 
kelionę Lietuvoje, kad jį į 
tą pokalbį įtraukęs Mockū- 
nas, jis tik gelbėjęs padėtį 
ir kad jis tuo laiku nebuvęs 
PLB vicepirmininku. Kele
tą kartų kartojo, kad jis 
yra už bendradarbiavimą su 
Lietuvą. Palietė ir Dirvos 
pirmuosius būk tai puolan
čius jį straipsnius; teigda
mas, kad jie yra anonimi
niai ir į juos nekreipęs daug 
dėmesio, tik vieną Meškaus
ką, atpažįstąs ir kaltino 
Dirvą ir Meškauską, ko
dėl jam nepranešę, o bū
tų su Meškausku išsiaiš
kinęs ir nebūtų tų straips
nių. Sakė, kad Dirva ir Meš
kauskas sulaužė spaudos 
mandagumo etiketę.

Baigus jam kalbėti, buvo 
iškelti šie įdomesni klausi
mai. Dr. Šidlauskas pareiš
kė: Kad mes Vokietijoje DP 
stovyklose nuo rusų enka
vedistų bėgom ir niekas su 
jais nesikalbėjom, bet po 
tiek metų kai komunistai 
prisiaugino ir išdresiravo 
lietuvius enkavedistais, mes 
patys puolam į jų glėbį.

Buvo paklausimas: ”Ar 
tiesa ką Gimtasis Kraštas 
rašo ar iškraipyta?” M. 
Drunga nepaneigė, kad ne
tiesa ar iškraipyta tik pa
sakė, kad ne viskas parašy
ta kas buvo kalbama, būtų 
buvę ne 2 su puse, bet 6 
puslapiai.

Klausta kaip su knygo
mis? Nes vos tik įvažiavus 
į Sovietiją, pirmas klausi
mas ką turi iš literatūros ir 
viską atima, o čia visur pil
na Sovietinių leidinių. Rau
donųjų klube galima gauti 
ir veltui, neva pasiskaityti, 
bet niekas negrąžina ir ne
klausia kas esi, o taip pat ir

KARTAIS GALI IR TAIP 
ATSITIKTI?

Vlado Vijeikio straipsne
lis apie laiškus rugpiūčio 13 
d. Dirvoje vertas pagarbos.

Norėčiau pranešti, apie 
mūsų valstijos paštininkus, 
kurie dar sunkiau alfabeto 
labi rintuose grabaliojasi. 
Nutariau juos patikrinti. 
Išsiunčiau — du sau adre
suotus laiškelius. Buvau už
lipinęs ant vieno 10 centų 
JAV pašto ženkliuką ir 10 
kapeikų ženklą Sovietų Są
jungos. Ant antro užlipinau 
7 centų JAV pašto ženkliu
ką ir 15 kapeikų Sovietų

St. Petersburg klubas buvo 
užvertęs visą stalą komu
nistinės propogandos anglų 
ir lietuvių kalboje ”Folk 
Fair” amerikiečių ir lietu
vių lankytojams.

Į tai vaikiškai atsakė, kad 
vežti ten reikia, nors ir ati
ma, bet kartais nekrato ir 
nepastebi.

Toliau kalbėjo, kad rei
kia gelbėti Kazį Palčauską 
ir pravirko, tik nežinia ar 
tai gailėdamasis K. Palčaus- 
ko, ar suvaidino.

Tuo ir baigėsi, nes A. 
Kamiene pradėjo sakyti, 
kad jiems reikia eiti į vaikų 
spaustuvę ir reiksią dirbti 
per visą naktį.

J. Taoras 
St. Petersburg

Aukos gautos 1987 m.
birželio ir liepos mėnesiais:
5,000 dol. XX, Chicago, IL (iš 

viso 11,000 dol,).
2,500 dol. Rytas ir Aušra 

Babickai, Richmond Heights, OH 
(iš viso 5,000 dol.).

500 dol. Vladas Brilingas, 
Bathurst, Australija; Jonas ir Dan
guolė Navickai. Burbank, C A (iš 
viso 1,000 dol.).

250 dol. Tadas ir Česlovą Alekso- 
niai, Braintree, MA (iš viso 1,000 
dol.); Vaidotas ir Rimvydą Baipšiai, 
Costa Mėsa, CA (iš viso 500 dol.); 
Mike Petokas, Upland, CA (iš viso 
550 dol.); Charles ir Julia 
Petrauskai. Costa Mėsa, C A (iš viso 
500 dol.).

200 dol. George Paulikas, Palos 
Verdes Estates, CA (iš viso 300 
dol.).

150 dol. Rimvydas ir Dalia Ja
kai, Norristotvn, PA (iš viso 590 
dol.).

100 dol. A. a. Vlado Civinsko 
atminimui — Liudas ir Elena Dovy
dėnai, Lenox, MA (iš viso 150 dol.).

50 dol. A. a. Kazio Binkio atmi
nimui — Juozas ir Edith Blažiai, 
Holliston, MA (iš viso 360 dol.).

25 dol. Anthony ir Helen Yakai- 
tis, Franklin Square, NY (iš viso 
310 dol.).

Sąjungos pašto ženklą. 
(Juos įsigijau lankantis 
Lieetuvoj). Iš atsiųstų vo
kų kopijų, pastebėsit, kad 
ant vieno buvo tik 10-J-10 
užklijuota. Trūkumas dvie
jų centų ar kapeikų?

Laiškelis pasiekė mane, 
be jokių atspaudų ir priera
šų, kad esu nevalytas pilie
tis. Taigi matot gerbiamie
ji — šiame pasauly visko 
atsitinka. Gal JAV ne tik 
nedraudžiama, bet nori 
pagelbėti benkrutuojančlai 
Sovietų Sąjungai.

Ko gero mano turintieji 
ženkliukai, turės vertės — 
praeities istorijoj? Tikiuo
si atrasit vietos ir išspaus- 
dinsit Dirvoje šitą įvykį.

P. S. Nepasirašau, nes bi
jau galiu gauti, tarpragėn 
kuolu iš kokio ”mišugino”. 
Kartu nededu savo adreso, 
nes „bungaliuke” yra daug 
langų. Taigi noriu juos tu
rėti sveikus.

XY

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 1RONEES COMPANY 
Front & Venango Sts. 
(3601 N. Front St.) 

Philadlephia, Pa. 19134 
(33-35)

FOOD SERVICE MGR.
FULL TIME

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

For intervievv.

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Pagal pasižadėjimus gauta:
3,000 dol. Dr. Jonas ir Dana Bitė

nai, Huntington, NY (įmokėta 
3,000 dol.)

1,000 dol. Vacys ir Asta Kleizos, 
Chicago, IL (įmokėta 2,600 dol.).

PLB valdyba ir PLB Fondo va
dovybė labai dėkinga visiems auko
tojams už PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROS įsteigimą. PLB Fondo 
vadovybė savo darbą tęsia toliau ir 
prašo Jūsų aukų bei testamentinių 
palikimų PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROS ateities darbams ir 
papildomoms studijoms. Dabar 
gaunami pinigai bus laikomi spe
cialiame Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros 
plėtimui, kitų lietuvių profesorių 
atsikvietimui specialioms paskai
toms, lituanistikos seminarų bei 
leidinių ruošimui ir panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir Ka
nadoje, ID No. 36-3097269. Prašom 
čekius rašyti ir siųsti: Lithuanian 
World Community Foundation, 
5620 S. Claremont Avenue, Chi
cago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

DETROIT
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Pagrindinis Tautos šven

tės minėjimas įvyko rugsė
jo 6 d. 12:15 vai. p. p. Die
vo Apvaizdos parapijos sa
lėje. Jonas Urbonas, LB vi
cepirm., pasveikino atvyku
sius į minėjimą ir pakvie
tė sugiedoti Lietuvos him
ną. Po himno tylos minute 
prisiminti mirusieji. Invo- 
kaciją sukalbėjo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius. Jonas Urbonas prista
tė Lietuvos garbės konsulą 
atvykusį iš Chicagos ir pa
kvietė tarti žodį. Vaclovas 
Kleiza savo žodyje apibūdi
no Tautos šventės reikšmę 
ir jos svarbumą su Lietuvos 
istorija, o didesnę dalį sky
rė aptardamas gen. konsu
lo darbus ir pareigas. Po 
paskaitos Aleksas Mitrius 
pianinu paskambino porą 
dalykėlių. Jaunuolis publi
kos buvo įvertintas ir tas 
rodė iš ilgų plojimų. Užbai
gai visi sugiedojo Lietuva 
brangi...

LB Detroito apylinkės 
pirmininkė Nijolė Zehvin- 
der padėkojo visiems prie 
šios šventės pravedimo pri- 
sid ėjusiems.

Minėjimas užbaigtas vai
šėmis.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

LKV S-gos ”Ramovė” De
troito skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko rugpiūčio 
30 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkimą pra
dėjo ir jį pravedė skyriaus 
pirmininkas Vytautas Kut
kus, sekretoriavo Romas 
Macionis. Atsistojimu ir ty
los minute buvo pagerbti 
mirę skyriaus nariai — mjr. 
Kazimieras Daugvydas ir 
Itn. Viktoras Perminąs.

Išklausius visus praneši
mus, Kazimiero Sragausko 
pasiūlymu pareikšta padė
ka visai valdybai.

Ramovėnai su savano
riais, birutietėmis ir šau
liais lapkričio 22 d. paminės 
Lietuvos kariuomenės šven
tę ir 1988 m. sausio 17 d. 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo sukaktį.

Į skyriaus valdybą išrink
ti: Vytautas Kutkus, My
kolas Abarius, Bronius Va
liukėnas, Romas Macionis ir 
Balys Telvčėnas.

Į revizijos komisiją — 
Stasys šimoliūnas, Vincas 
Tamošiūnas ir Matas Bau- 
kys.

Paskirta Detroito lietu
vių apsigynimo fondui 100 
dol. Susirinkime dalyvavo 
14 narių ir 10 svečių.

Po susirinkimo Detroito 
skyriaus birutietės pavaiši
no skyriaus narius ir sve
čius.

• LB Detroito apylinkės 
valdyba lapkričio 8 d. ren
gia rašytojui Vytautui 
Alantui pagerbimą ir supa
žindinimą su jo nauja kny
ga. A. Grinius
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Alės Rūtos viešnagė Lietuvoje BALYS AUGINĄS

Kazimieras B arenas

Jau daug metų, kai svetur 
gyvenantieji lietuviai važi
nėja į Lietuvą, dabar jau ma
siškai, būriais, paprastai tik 
penketui dienelių. Tiesa, 
daugiau privelegijuoti ar te
nykštės ‘Tėviškės’ draugijos 
iškviesti gali pabūti ir ilgiau.

Kai ne visi gali ar nori leis 
tis į tokias keliones, turbūt 
retas iš tų, niekad savo kraš
to nebepamatysiančių, ne
trokšta sužinoti, kaipgi tiem 
važiuojantiems sekasi, su 
kokiomis kliūtimis ir nepri-

KALBOS 
kampelis

KREIPTIS I KĄ, PRIE 
KO, AR PAS KĄ

Kasdieninėj mūsų kalboj 
girdime pasakant: as krei
piuosi j daktarą, aš krei
piuosi prie daktaro ir aš 
kreipiuosi pas daktarą. Tai
gi yra trys atvejai: į, pas ir 
prie. Turime rašyti:

Kreiptis ne prie ko, bet j 
ką. Taigi kreiptis ne prie 
daktaro, bet j daktarą. Pvz., 
aš einu pas daktarą, nuėjęs 
aš kreipiuosi j daktarą. Jis 
ruošiasi prie egzaminų (tu
ri būti). Jis ruošiasi egza
minams. Nuvežė Petrą prie 
daktaro = pas daktarą. Tu
riu prie tavęs prašymą = 
turiu į tave prašymą.

Dėl tarmių įtakos įvai
ruoja prielinksnių pas, prie 
vartojimas. Tarmėse, kur 
reiškia judėjimą, kreipimą
si į asmenį, užuot vartoję 
prielinksnį pas, vartoja prie 
pvz., bernelis žino kelią prie 
gražios mergelės, t. b. pas 
gražią mergelę.

Dažnai prielinksnį prie 
vartojame ten, kur jo ne
reikia. Pvz., prie progos ap
lankysiu jus. šį sakinį rašo
me be prielinksnio prie; ku
ria nors proga, pasitaikius 
progai aplankysiu jus. Ir 
prie geriausių norų negalė
siu paskolinti tau pinigų = 
ir labai norėdamas negalė
siu paskolinti tau pinigų. 
Jonas, būdamas prie geros 
sveikatos, gali atlikti šį dar
bą = Jonas, būdamas ge
ros sveikatos, gali atlikti šį 
darbą. Taip pat nevartotini 
iš svetimų kalbų padaryti 
vertiniai. Pvz. jo kalba bu
vo arčiau reikalo (svet. ver
tinys) — artimesnė reika
lui.

Nevartotina: meilė prie 
vyno, meilė prie kortų ir 
kit. — vartoti: meilė kam 
— meilė vynui, kortoms, 
meilė moterims. Nevartoti
na prie ko aš čia = kuo aš 
čia dėtas.

A. Tamulynas 

tekliais susiduriama, ką ten 
ekskursantai pamato, kaip 
su savo artimaisiais susitin
ka ir išsiskiria. Net ir važiuo 
jantieji norėtų žinoti, kaip 
kitiems sekėsi.

Viskas, atrodo, įdomu. Ta 
čiau, kaip laikraščiuose pa
rašoma ir pokalbiuose prasi
tariama, grįžta keliautojai 
dažniausiai užrištomis bur
nomis, arba trumpai drūtai 
savo įspūdžius tarp pažįsta
mų aptaria. Vieniems vis
kas šimtaprocentiškai gera, 
gražu, kitiems - bloga, nė 
trupinio šviesesnio. Labiau
siai vengiama pasisakyti 
spaudoje. Retas ir tų pasisa
kančiųjų pateikia platesnį 
vaizdą.

Prieš keletą metų, ilgai 
svyravusi ir svarsčiusi, toms 
penkioms dienelėms buvo 
nuvažiavusi rašytoja Alė Rū 
ta. Grįžusi ji tuoj paskelbė 
šiek tiek savo kelionės įspū
džių ir kaip tik tokių, dėl 
kurių Lietuvos spaudoje bu
vo užsipulta. Dabar štai Ni
dos Knygų Klubas Londone 
išleido stambią jos šitų kelio
nės įspūdžių knygą, pavadin 
tą ‘Tarp ilgesio ir meilės. Ke 
lionės į Lietuvą įspūdžiai’. 
(359 psl.; viršelis Rasos E. 
Arbaitės, kaina 7 svarai /
10.50 dol., nariams 5 svarai /
7.50 dol., kietais viršeliais
1.50 sv. /2.50 dol. brangiau.)

Baigdama ją - į priekaiš
tus, kad rašytojai, kultūri
ninkai pasivažinėję tyli nė žo 
džio nepasisakydami - ji štai 
ką parašė: ‘Suskaičiuokite, 
smalsuoliai, kiek žodžių šia
me mano kelionės įspūdžių 
aprašyme!’ Daug jų, žinoma, 
kaip ir matytų ašarų, kurias 
išliejo ten, Lietuvoje, 35 me
tus nematyti giminės ir bu
vę draugai, o ir pati autorė - 
daugiausia ne ten, kaip sako
si ji, o jau rašydama ką ma
tė, patyrė, išgyveno per tą 
trumpą laiką.

Esu vienas iš tų, kuriems, 
atrodo, nebeteks ruoštis į 
tokią kelionę. Bet vis pagal
vodavau: jeigu ir nuvažiuo
čiau, kaipgi visur suspėčiau 
apibėgti? Iškišęs liežuvį, už
dusęs turėčiau bėgioti.

Mano tokį įsitikinimą dau
giau nei šimtaprocentiškai 
savo knygoje patvirtino Alė 
Rūta. Ji buvo susitikusi 
apie 100 žmonių, giminių ir 
buvusių bičiulių. Buvę pa
žįstami taip ir liko neaplan
kyti. Nebuvo laiko ir išsikal
bėti. Dažnais atvejais susi
tikimų metu teko pasitenkin 
ti vien pratartomis gal net 
banalybėmis. Kur tu, žmo
gau, atsiversi paskubomis, 
ypač kad daugiausia vis su
kiesi būryje. O jei su vienu 
atskiru - tai pasikalbėjimas 
tetrunka gal keletą, o gal ke
liolika trumpų minučių, nes 

su tuo nespėji pradėti - o jau 
laukia kitas. Tokią nežmo
niško skubėjimo padėtį pui
kiai nušvietė savo knygoje 
Alė Rūta ir, jos įspūdžius 
paskaičiusiam, kvaršina gal
vą mintis: ar visais atvejais 
šitaip būna, kad nuvažiavu
sieji pamato tik ašaras ir 
brangius, senai bematytus, 
jau pasikeitusius veidus? 
Trupiniais gal suspėja ap
graibomis sužinoti šį tą ir 
apie tų sutiktųjų likimus.

Be abejo, kitokia padėtis 
yra tų, kurie maži išsiskyrė 
su savo tėvų kraštu ar sve
tur gimė ir augo. Jie ten ne
buvo palikę reikšmingos sa
vo gyvenimo dalies. Dešimt 
mečiu anksčiau buvo nuva
žiavę ir mūsų autorės sūnus 
ir duktė. Ir jie parsivežė 
krūvas įspūdžių, susitikę su 
giminėmis. Daug kas jiems 
ten patiko, o labiausiai - ska
nios žemuogės! Jie gal ir aša 
rų nematė, užtat Rūtos se
suo ir parašiusi: ‘... kad taip 
tu pati atvažiuotum! Vaikai 
lieka vaikais ...’.

O Alė Rūta Lietuvoje au
go, mokėsi ir dirbo. Ir toli 
gražu nebe visus sutiko ku
riuos paliko. Tėvai jau mirę, 
o kai kurie giminės ir drau
gai buvo Sibire metų metais 
kankinti.

Be leidimo, tegu ir bijoda
ma, pasuko ji ir į tėviškę, 
bet, žinoma, neberado jos to
kios, kokią paliko ir atsime
na. žodžiu, nusivylimas po 
nusivylimo ir liūdesys lydi 
ten jos žingsnius. Visiškai 
suprantamas jos prisipažini
mas, kad grįžusi atgal ilgai 
išbuvo pusiau ligonė. Juk ži
nomi atsitikimai, kai iš to
kios jaudinančios ir vargi
nančios kelionės grįžę tautie
čiai miršta ar nebepagydo
mai suserga. Sunkios tos ke 
lionės ir jaudinantys susiti
kimai vyresnio amžiaus žmo
nėms.

Knyga, galima sakyti, yra 
detali ataskaita su įžangi
nėmis mintimis, dėl ko buvo 
trauktasi iš savo krašto, 
kaip dabar svetur skiriasi lie 
tuvių nuomonės dėl tokio 
masinio važinėjimo į Lietuvą 
(ir nuo jos, išvažiuojančios ir 
grįžusios, nusuko nosis kai 
kurie bičiuliai ir pažįstami, 
smerkią tokias keliones).

Tačiau ilgesys nugalėjo 
ir Alė Rūta išsiruošė, nors 
baimės šešėlis vis nesitrau
kė į šalį. Baimei būta šiokio 
tokio pagrindo. Mat kadaise 
žuvusio partizano kišenėje 
buvo rastas jos adresas JAV 
-se ir iš to sukurta fantastinė 
istorija, kad ji bus padėjusi 
kovotojams ginklais! Be to, 
dar ir giminaitis spaudoje 
pakaltino jos tėvus, kad bus 
pakenkę jo tėvams. Iš tikro 
rašytoja - drąsi moteris, kad

ŠIRDIS IŠ KAPŲ
FRAGMENTAS

ESU aš Vytauto laikų karys, kurs nuoga krūtine 
Apgyniau Lietuvą nuo plūstančių plėšikų.
Totoriai, rusai ir kryžiuočiai lenkėsi manęs, 
Ir lenką klastininką tramdžiau narsumu----------

Tai aš su Vytauto pulkais 
Juodojoj jūroj žirgą girdžiau ... Prie Žalgirio tamsių 

miškų 
Sutriuškinau1 nenaudėlį kryžioką. Ir mano žygio dainos 
Plasnodavo žuvėdromis ant Galvės ežero bangų, 
Ir ąžuolai šakas nulenkdavo lig žemės, kaip audroj 
Nuo mano seno rago aido----------

--------—Ak, laužai, kuorų ugnys 
Ir naktys kibirkštingos------ Ir ta žalios jaunystės

srūvanti 
Sula širdy------ Lyg pienės tų sudegusių dienų —
Regiu ir vėl sugrįžtančias plaštakėm----------

Tai mūs pulkai prie Smolensko ir Kijevu laukų 
Totorių ordas tramdė. Ir sulaukėjusias gaujas mongolų 
Sulaikėm kumštimi plika----------

---------- Tačiau kritau aš čia,
O, mielas kraujo broli, kaip negarbingo priešo 
Pasalūniška auka------ Ir išdavikas juokėsi, bailiai

drebėdamas, 
Nutildęs mano drąsą----------

Kur dingo tie laikai, kai taurūs riteriai 
Akis į akį susitikdavo kovoj? Dabar po mano kraštą 
Klastingi budeliai, bailia širdim plėšikai vaikšto, 
Ir, tarsi vagys, godžiai puola derlių mūsų žemės, 
Ir tuština aruodus ir darbščių vyčių namus------

Kasnaktį šviečia vis liepsnų gaisrai,
Ir surakintos geležim
Keliauja mano brolių voros rytuosna----------

Kas matė! Pult beginklį, žemę ariantį artoją, 
Žudyti kūdikį ir motiną, ir bailią mergužėlę, 
Ir seniui šimtamečiui neleisti atsigult
Į protėvių kalnelį?

širdis nerimsta kapuose,
Ir ankšta mano dvasiai kauburiuos Pilėnų — 
Kasnakt balnoju eiklų žirgą ir žvelgiu
Į raustančias gaisrų pašvaistes ant dangaus.

Ir tu sakyk, manosios žemės broli — 
Ar jau ne laikas mums išskrist vyčiais, 
Su degančiom krivūlėm, kol Praamžiaus soduos 
Dar nepalaidota visa tauta?----------

vis dėlto susiruošė keliauti, 
nors tos pasakos apie gink
lus niekas jai nebepriminė, o 
su giminaičiu gražiuoju išsi
aiškino.

Tiems, kurie ligi šiol nie
kada nebuvo išsileidę į to
kią kelionę, bet vis žada ka
da nors apsilankyti tėvynė
je, įdomūs bus knygos pusla
piai, kaip supirkinėjamos do
vanos, kaip susidaro jų nebe 
pakeliami nešuliai ir kokios 
bėdos ištinka, kai reikia vis
ką parodyti muitininkams ir 
paskui vėl susikrauti ar ban
dyti su tais nesukalbamais 
tikrintojais ginčytis, kai jie 
ko nors nepraleidžia. Paskui 
tų dovanų dalijimas, susitiki 
mas su giminėmis dolerinėje 
parduotuvėje.

Įdomiai ir gana detaliai 
autorė aprašė savo kelionę, 
kol pasiekė Vilnių ir paskui 

namus JAV-se. Alė Rūta - 
nemaža sukūrusi prozininkė 
ir poetė, tai su ja ne kiekvie
nas galėtų susilyginti tais 
aprašymais, kuriuose ir poe
zija tarpais švysteli, net 
ištisi eilėraščiai. Nuvažiuo
jant pakeliui buvo poroj vie
tų sustota, o Helsinkyje ir 
ilgiau pabūta. Tad gal nėra 
ko nė stebėtis, kad po Ame
rikos ir dabar čia pat pažinto 
buržuazinės Suomijos sosta- 
miesčio, tarybinis Leningra
das jau padarė blogą įspūdį. 
Tas nusivylimu nudažytas 
įspūdis autorę lydėjo visas 
tas penkias dienas ir Lietu
voje. Čia namai miestuose 
apsilupę, čia naujos trobos - 
molio ir cemento krėstiniai 
namukai, ‘plūktinės bakū
žės’, kaip ji aptaria savo

(Nukelta į 6 psl.)
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Alės Rūtos 
viešnagė...

(Atkelta iš 5 psl.) 
brolio trobą ir kitus pasta
tus. Laukuose nei banguo
jančių javų, nei galvijų ban
dų rašytojai pakeliui neteko 
matyti, ir ji pasigedo daug 
ko: atsimenamos praeities 
su ūkininkų sodybomis ir so
dais ir gėlių darželiais, ir 
šviesios dabarties, apie ku
rią tenykštė spauda mėgsta 
rašyti.

Žinoma, nusivylimo tiek 
nesusilaukia tie, į Lietuvą 
nuvažiavę svečiai, kurie ne
paliko joje praeities. O Alei 
Rūtai ir praeitis kiekvieną 
žingsnį lydi, ir ji gal žymiai 
jautresnė dėl pasikeitimų ir 
trūkumų negu kai kurie kiti 
keliautojai. Štai ‘Tėviškės 
Žiburiai’ (Nr. 29) išsispaus
dino K. Milerio įspūdžius, 
kaip jis iš Vilniaus važiavo į 
Klaipėdą. Kas jam krito į 
akis - tai, kad nebėra dvarų 
raudonais stogais, sodybų, 
šulinio svirčių ir gandraliz
džių! O matė ir basiganan- 
čių juodmargių karvių ban
dą, o už Kauno fortų ir tvar
kingai apdirbtus laukus.

Lietuvoje pradedami su
sitikimai, kurie vis daugiau
sia susiję praeities atsimini
mais, ir rašytoja nepašykšti 
atverti tos praeities tiek 
apie savo šeimos narius ir gi
mines, tiek ir apie senus bi
čiulius, su kuriais kartu mo
kėsi, dirbo ar šiaip bendravo 
Skaitydamas tų žmonių cha
rakteristikas tarpais tary
tum užsimiršti, kad čia ne 
romanas, kad vaizduojami 
gyvų, realių žmonių likimai. 
Tiesa, ne visi tie sutiktieji 
atsiveria. Kai kurie beveik 
nieko nešneka, nors yra tu
rėję labai sudėtingus ir sun
kius gyvenimo dešimtme
čius, o rašytoja iš jų laikyse
nos, iš veido išraiškos, iš kai 
kurių prasitarimų sukuria iš 
jų gyvus žmones.

Tų charakteristikų nema
ža, kaip ir sutiktų žmonių. 
Juk ir keliavo rašytoja ne 
viena, vadinasi, ir lėktuve 
susidūrė su būriu įvairiausių 
charakterių. Leningrado 
gatvėje net lietuvį kareivėlį 
sutiko, o Vilniuje į jų privatų 
pasižmonėjimą restorane bu 
vo įsimaišęs nepageidauja
mas triukšmingas jaunas 
žmogus. Šen ir ten bėgioju
si, Vilniuje trumpam ir į Ra
šytojų sąjungos rūmus buvo 
užsukusi ir ten susitikusi ke
letą pareigūnų. Giminės čia 
vienur, čia kitur, o taip pat 
būrys buvusių mokslo drau
gų priėmimus suruošė. Tai
gi, gali sakyti, visa armija 
sutiktųjų ir visa galerija jų 
portretų.

Knyga tiršta. Daug susi
tikimų, įspūdžių, detalių. 
Kas buvo matyta, girdėta 
toje kelionėje, visa pateko į 
jos puslapius. Tikrai doku
mentinė knyga, nuspalvinta 
autorės nuomonėmis ir nuo
taikomis. Tą detalų doku- 
mentiškųmą liudytų baigia
muose puslapiuose sužymėti

BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

J, CASPERO IŠRINKIMO 
REIKALU

Bostono lietuviai dirba 
visu atsidėjimu, kad lietu
vis Juozas Casperas būtų iš
rinktas Bostono miesto ta
rybos nariu. Tuo tikslu 
daug kas dalyvauja jo rin
kiminėje kampanijoje, iška
binant jo plakatus prie savo 
ir savo bičiulių namų, pla
tinant lipinukus ant auto
mobilių, palydint kandidatą 
i rinkiminius susirinkimus 
ir padedant ten sudaryti 
reikalingai palankią nuotai
ką. Neužmirštami ir pinigi
niai reikalai, kurie sudaro 
kiekvienos rinkiminės kam
panijos pagrindą.

Rugpiūčio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
buvo suorganizuotas vaka
ras sukelti lėšoms, reikalin
gos Juozo Caspero rinkimi
nės kampanijos bent daliai 
išlaidų padengti. Įėjimas į 
tą vakarą buvo 50 dol. as
meniui. Dideliam visų 
džiaugsmui prisirinko be
veik pilnutėlė didžiulė salė 
vietos ir apylinkės lietuvių. 
Po įvadinių komiteto pirmi
ninko Česlovo Kiliulio min
čių parengime kalbėjo'inž. 
Aleksandras Chaplikas, dr. 
Algirdas Budreckis ir pats 
kandidatas Juozas Caspe
ras. Meninę programą pa
rengime atliko Bostono lie
tuvių vyrų sekstetas, ku
riam akompanavo Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira. 
Programą pravedė Asta Ka- 
rosienė. Parengimas davė 
4,480 dolerių pelno. Jame 
s t a m blausiais aukotojais 
buvo Virgilijus Martinonis 
iš Gloucester ir Gintaras ir 

Valė Čepai iš Quincy, skyrę 
po 1,000 dolerių, šalia to vi
sa eilė asmenų aukojo po 
100 dol. Iš viso lietuvių ko
mitetas Juozo Caspero iš
linkimo reikalams yra jau 
sudaręs 10,735 dol., o yra 
pasiryžęs sudaryti bent 
20,000 dolerių.

Juozo Caspero išrinkimui 
yra labai reikšmingi pirmi
niai rinkimai, kurie vyks 
rugsėjo 22 d.

TAUTOS ŠVENTĖ PER 
RADIJĄ

Visoms tautinėms šven
tėms, įvairioms sukaktims 
ir sverbesniems įvykiams 
Laisvės Varpas skiria spe
cialias programas. Kai ku
rioms tų programų atsiran
da mecenatai, kurie sutinka 

įrašai ir linkėjimai jai vieš
nagės metu įteiktose dova
nose, laiškų ištraukos, net iš 
plokštelės čia perkeltos poe
zijos kūrinių nuotrupos. Alei 
Rūtai tikrai niekas negalės 
prikišti, kad iš kelionės grį
žusi tylėjo. O jei Lietuvos 
spaudoje ji vėl bus užsipul
ta, tai nebent už kėlimą nei
giamybių.

DIRVA

padengti tų programų per
davimo išlaidas. Bet pro
gramas tenka paruošti pa
čiam Laisvės Varpo vedėjui 
Petrui Viščiniui, kuris toje 
srityje turi didelį patyrimą.

Rugsėjo 6 d. Laisvės Var
po laidoje buvo plačiai pa
minėta Tautos šventė, ku
ria laikoma rugsėjo 8-oji, 
kaip Vytauto Didžiojo vai
nikavimo diena. Tos progra
mos dalies mecenatu buvo 
ALT S-gos Bostono skyrius, 
vadovaujamas Juozo Kapo
čiaus. šventei skirta pro
grama truko pusė valandos. 
Joje aktualią, turiningą, ge
rai paruoštą kalbą apie Tau
tos šventės prasmę ir pa
skirtį dabartinėje lietuvių 
tautos sunkioje būklėje, o 
taip pat mūsų uždavinius 
pasakė ALT S-gos pirminin
kas Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas iš Chicagos. Kodėl Rug
sėjo 8-oji, o ne kuri nors 
kita diena parinkta Tautos 

šventei, įdomios mintys iš 
juostos perduotos mirusio 
istoriko Simo Sužiedėlio. Ri
šant praeitį su dabartimi ir 
ateities vizija, įjungta iš
trauka iš Balio Sruogos vei
kalo „Milžino paunksmė”. 
Tai Švitrigailos įspūdinga 
priesaika prie Vytauto Di
džiojo karsto Trakuose. Vi
sa žodinė programa perpin
ta muzika: Juozo Naujelio 
„Lietuva brangi”, Vlado Ja- 
kubėno „Laisvųjų daina”, 
Kazio Viktoro Banaičio 
„žygis į Vilnių”. Atlikėjais 
buvo ansamblis „Lietuva”, 
sol. Algis Grigas su simfo
niniu orkestru, Bostono vy
rų choras, vestas komp. Ju
liaus Gaidelio. Visa tai su 
atitinkamais programos ve
dėjo įtarpais ir paaiškini
mais sudarė nenutraukiamą 
visumą, iškėlusią Tautos 
šventę, kaip dvasinės stip
rybės šaltinį.
KONCERTAS IR VAJAUS 

DOVANŲ 
PASKIRSTYMAS

Tradiciniai Laisvės Var
po rudens koncertai išsiski
ria iš kitų renginių ne tik

Bostono lietuvių vyrų sekstetas dainuoja Juozui Casperui 
skirtame parengime. Iš kairės: akompaniatorė Daiva Matuliony
tė-de Sa Pereira, Norbertas Lingertaitis, Helmutas Lingertai- 
tis, Bronius Banaitis, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus ir Vy
tautas Eikinas.
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Juozas Casperas, kandidatas į Bostono miesto tarybą, kalba 
lietuvių parengime.

tų koncertų aukštesnio ly
gio programa, bet dar tuo, 
kad po jų programos atliki
mo traukimo keliu paskir
stomos vykdyto Laisvės 
Varpo išlaikymui piniginio 
vajaus dalyviams dovanos. 
Šiemet toks koncertas įvyks 
rugsėjo mėn. 20 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos tre
čio aukšto salėje. Koncerto 
programą atliks Los Ange
les vyrų kvartetas ir pianis
tė Raimonda Apeikyrė, o pi
niginio vajaus dalyviams 
bus įteiktos šios keturios 
dovanos: 1. So. Bostono 
Savings Banko paaukota 
$100.00 taupos sąskaita, 2. 
Fitzmaurice Motor Sales sa
vininko Juozo Kairio paau
kotas $100.00 pinigais, 3. 
Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo iš Brocktono paauko
tas $100.00 pinigais, 4. Jad
vygos Tumavičienės atmini
mui paaukoti $25.00 pini
gais.

Rengiamiems koncertams 
Laisvės Varpo veikloje ten
ka reikšminga vieta. Į juos 
gausiai renkasi Bostono ir 
apylinkės lietuviai, norėda
mi paremti Laisvės Varpo 
atliekamą darbą radijo pro
gramomis ir išgirsti bei pa
matyti vis naujus, dar ne
girdėtus ir nematytus mū
sų menininkus. Šio rudens 
koncertas bus jau 57-tas iš 
eilės toks kultūrinis Laisvės 
Varpo renginys.

Dar vienu požiūriu yra 
būdingi Laisvės Varpo ren

giniai. Jie visuomet prade
dami punktualiai. Tai visi 
žino ir renkasi, nevėluoda
mi. Lygiai taip bus ir šį 
kartą.

Kaip įsijungimas į vyk
domus piniginius vajus, 
taip lygiai koncertų lanky
tojų skaičius rodo, kas ir 
kiek vertina bei remia Lais
vės Varpo atliekamą dar
bą. O tai turi didelės reikš
mės jo tolimesnei veiklai. 
Juk kiekvienas darbas yra 
daug lengvesnis, kai jo atli
kėjai jaučia, kad visuomenė 
jį brangina ir laiko reika
lingu. O tų atlikėjų skaičius 
ne didėja, bet mažėja, šiuo 
požiūriu Laisvės Varpas ne
sudaro išimties. Jo steigėją 
ir ligšiolinį vedėją jau sle
gia 75-rių metų našta, o pa
vaduotojų neatsiranda, nors 
jų ieškoma be pertraukos 
jau apie 15 metų..

PHYSICAL 
THERAPIST 
Staff therapist full time 
Opening. yirginia license or 
eligible. 76 bed rural ho
spital with yaried cose load 
including orthopedic and 
home health services. Che- 
sapeake Bay sailing and 
fishing in the "Land of Plė
šant Living". Salary com- 
mensurate with experience 
and outstanding benefits 
package. Contact: Person
nel Office, Rappahannock 
General Hospital, Harris 
Drive, Kilmarnock, VA 
22482 (804) 435-8000.

DIETARY SUPERVISOR 
DIETARY

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

RN/LPN
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: D1RECTOR OF NURSING 
201-239-9300 

E. O. E.
(32-35)

SECURITY OFFICERS
Active or retired NY law enforcement 
officers wanted for P/T or F/T secu- 
rity positions irt lower Manhattan 
financel area. Good starting pay & 
benefits. Call today 212-714-7392. 
Ask for Mr. McKinley. (24-26)

JEWELRY
MOLD CUTTER/CASTERS

Experienced/Full & Part time Jewelry 
manufacturer seeks Mold Cutter / 
Casters. Experience preferred, būt 
willing to train right individual.

• Blue Cross /Blue Shield
• Major Medical
• Life Insurance
• Pension Plan
• 2 Weeks paid Vacation /Hol.
• Brand New A/C Factory
• Free Employee Parking

FOR 1NTERVIEW CALL SALLY:

201-865-2400
Equal Opportunity Employer M /F
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Tegyvuoja Redaktorius Vladas Vijeikis

Aną dieną, Dirvos redak
torius, man sako: (telefo
nu) "Rašyk, Vladai, rašyk. 
Po to kai pradėjau tavo 
straipsnius spausdinti, Chi
cagoje nupirko penkis Dir
vos egzempliorius daugiau.

"žinoma, malonu išgirsti, 
kai redaktorius tave taip 
vertina. Tik nutylėjau, kad 
tuos penkis egzempliorius 
aš pats nupirkau. Reikia gi 
pažįstamiems ir giminėms 
padalinti. Tegul žino, kad 
su rašytoju pažintį turi. Ir 
ne su bet kokiu, kuris savo 
kūrybą kur nors klozete su
krovęs turi, bet toks kurį 
spausdina. Ranka rašytų la
pų niekas neskaito. Kas ki
ta kai popieriuje juodomis 
raidėmis spaustuvės maši
nų įmušta. Paminklai sudy
la, arba kokie niekadėjai, 
valdžioms pasikeitus, nu
griauna, o žodis ne. Po tūks
tančių metų atranda užra
šus jaučio odoje ir papiru
se surašytus ir mokslinin
kai suka galvas kaip čia 
perskaityti. Laimei, mano 
bus labai aiškūs. Viskas iš
dėstyta gražiausiai, jeigu 
redaktorius kur nors savo 
snapo neįkišo, ir nesugadi
no minties ir stiliaus, šioje 
srityje redaktoriai yra labai 
pagarsėję. Geriausiai išsi
laiko rašmenys akmenyje 
įmušti. Ar nereikėtų Dirvą 
akmenyje įamžinti?

žinoma, redaktorius yra 
didelė asmenybė (šitos eilu
tės jis neišbrauks). Jis gali 
tavo straipsnį taip subrau
kyti, kad ir pats neatpa
žinsi. Redaktoriai papras
tai yra labai geri diploma
tai. Per tai jie ir į tą darbą 
pakliuvo. Taigi redaktorius 

niekad nesakys: . "Tavo 
straipsnis labai kvailai pa
rašytas. Ar tu tik nebūsi iš 
vaikų darželio pašalintas ? 
O gal į pradžios mokyklą 
nebuvai užėjęs? Gal tik ša-( 
lia praėjai?" O ne. Jis švel
niai pasakys: "Jūsų straips
nis taip pažengęs į priekį, 
kad mes tiesiog nežinome 
kaip su juo apsieiti. Mums 
rodosi, kad straipsniai pa
liečia tokias mūsų tautiečių 
jausmines stygas, kad at
spausdinus gali sukelti tik
rą revoliuciją. Jeigu norite, 
grąžinsiu jums. Palaikyki
te kokį pusšimtį metų”. 
Straipsnio autorius skai
čiuoja penkiasdešimt ir jo 
septyni asdešimt. Teks 
straipsnį į grabą pasiimti. 
Jeigu tilps tie visi popieriai, 
kuriuos redaktoriai atmetė.

Aplamai gerbiu redakto
rius. Jie, kaip tie riteriai 
turi saugoti mūsų visuome
nę nuo visokių piktybių. Jie 
turi budriai stovėti mūsų 
menkiau nuvokiančių tau
tiečių sargyboje, kad ko
kios niekingos mintys ne
prasiskverbtų ir nesudrum
stų mūsų ramybės. Taip pat 
reikia saugoti, kad tauta 
visiškai neužmigtų. Reikia 
ją žadinti. Bet ne perdaug, 
kad ji su pagaliais neimtų 
į Washingtoną žygiuoti. 
Sunkiausia: ką dėti į laik
raštį, o ką į krepšį, šioje 
srityje žmona gali nemažai 
padėti. Reaganas jau senai 
tais patarimais naudojasi.

Kaip ten bebūtų (suma 
sumarum), aš užjaučiu re
daktorius. Yra individų, 
kurie žūt būt nori savo min
tis laikraštyje atspaustas 
pamatyti. Kiti net primokė

tų. Ir jam, nabagėliui, rei
kia atskirti, ką spausdinti, 
o ką ne. Tokios padėties net 
savo priešui nelinkėčiau. 
Kai kurie rašytojai sutinka 
su savo likimu. "Braukyk, 
tu velnio vaike”. Bet kiti 
labai juodomis raidėmis pa
rašo: "Prašau netaisyti nei 
vienos raidės". O straips
nis, kaip senas automobilis. 
Neverta taisyti. Reikia nau
jo. Kai kurie grąsina re
daktoriui ką nors blogo pa
daryti. Kai kurie pykteli: 
"Jeigu taip, tai aš nutrau, 
kiu savo prenumeratą”. Čia 
jau ne moralinės, bet finan
sinės represijos, į kurias 
sunku atsakyti.

Didžiausia kvailystė kri
tikuoti redaktorių. Matysi 
savo straipsnį, kaip savo 
ausis, nebent jos didelės, 
kaip asilo.

Pabaigai turiu pasakyti, 
Redaktorių (iš didžiosios 
raidės) aš gerbiu. Jis gali 
taip pakreipti mūsų mintis, 
kad ir mes patys nežinosi
me apie ką mes galvojame. 
Pagarba redaktoriui (jeigu 
atspausi šį straipsnį).

P. S. Iki šiol dar nepasi
sekė sužinoti, kas daro 
sprendimus redaktoriams 
kurie neturi žmonų.

EXPERIENCED OPERATOR
NEEDED FULL GARMENT OPER
ATOR. APPLY IN PERSON TO: I & C 
CONTRACT1NG, 7224 16th AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y. 11204, or CALL: 
718-234-0286. (33-39)

RESTAURANT HELP
Marriott Family Corp. accejbting ap- 
plications for cooks, waiter /waitresses, 
and other positions available. Excel- 
lent salary and benefits. Apply in 
person to:
HOWARD JOHNSONS RESTAURANT

Rt. 30 & 100 Exton, Pa. 19341 
E.O.E.

(34-40)

PADeKa
A. A.

SIMAS VELBASIS
Mirė 1987 m. liepos 19 d. Kūnas, pagal jo valią, 

sudegintas. Pelenai palaidoti Chicagos Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame St. Petersburgo kolonijos lie
tuviams taip gausiai dalyvavusiems, palydint a. a. Simą 
į amžinybę. Ypatinga padėka kun. V. Zakarui, OFM 
lankiusiam ligonį namuose, rožinio sukalbėjimą šerme
ninėje, atlaikymą laidotuvių mišių Pranciškonų kop
lyčioje ir jautrų pamokslą.

Gili padėka atsisveikinimui vadovavusiam A. Kar- 
niui ir asmenims organizacijų vardu tarusiems atsisvei
kinimo žodį.

Labai dėkojame už gausias aukas Tautos fondui, 
Lietuvių fondui, šv. Mišioms, man asmeniškai ir užuo
jautos pareiškimus spaudoje, laiškais bei žodžiu.

Esame dėkingi K. Gimžauskui, St. Vaškiui ir A. 
Mironui parašiusiems nekrologus spaudoje.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Liūdesyje likusieji,
ŽMONA IR POSŪNIS

G. MORKŪNAS SU ŠEIMA

Palikusiam žemiškus takus ir iškeliavu
siam amžinai sutikti Viešpatį

A* t A.

Dipl. teisininkui ANTANUI GARMUI, 
sielvarte likusiai velionies žmonai VERONIKAI 
GARMIENEI, sesers vaikams: DONATUI su 
šeima ir MINDAUGUI NASVYČIAMS, seseriai 
ir svainiui ŠETIKAMS su šeima ir visiems ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia.

D. ir A. Augūnai
B. ir A. Jucenai
R. ir J. Mildažiai
A. ir A. Pilipavičiai

Juno įsiės, Fl.

A. Požerienė
A. ir A. Stepanauskai
A. ir V. Tomkai

(3) Dalila Mackialienė

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė

— Na, ir kur galėjo dingti raktas nuo ma- 
žesniojo kambario? Sueikite per vieną. Rytoj 
atsiras. Tvarkytojos įsimeta į kišenę ir užmiršę 
išsineša. O tu čia, likęs be rakto, nors per langą 
lipk, — padėjo raktą prie Prano alkūnės.

— Tai amatais verstis pačiam ir neteko? 
Be reikalo sugaištas laikas. Dabar, žinoma, ge
riau. Vartaisi sau auksiniame smėlyje, lyg mi
lijonierius. O sakyk, gal iš to smėlio būtų ga
lima kokį auksinuką nusilydint? Gal neišeitų 
toks jau tobulai apskritas, bet vis būtų šis tas, 
— juokais trynė rankas Pranas.

— Gal geriau būtų buvę, jeigu būčiau likęs 
amatininku: būčiau gyvenęs Kaune ar bent 
apskrities mieste. Toli nuo visko gyvendamas, 
suprastėjau. Paskui apsivedžiau. Teisybė, gra
žiai sugyvenom. Negaliu skųstis. Ji buvo duktė 
to ūkininko, kurio seklyčioje buvo mokykla. 
Tada labai trūko patalpų mokyklom. Tai taip 
ir supratom vienas su kitu. Vietoje darbas, ūkis, 
maistas. Ji buvo vienturtė. Jos motina irgi 
anksti mirė, kaip ir mano. Našlaitiška dalia 
suartino. Turėjom mergaitę. Buvo vardu Si
gutė. — Lyg rymodamas ant atsiminimų, pri
gesusiomis akimis, klaidžiojo po praeitį Vik
toras.

— O dabar vienas? — atsargiai užklausė 
Pranas. — Liko ten?

— Liko. Bet ne ten, kur pats galvoji, žuvo 
karo metu, žuvo abi. Bet tai ilga ir skaudi 
istorija. Gal kada kitą kartą. — Ir įsikniaubė 
į laikraštį.

Pranas, pasisiūbavęs nuo vienos kojos, ant 
kitos, atbulas pasitraukė iki durų ir, jas petim 
prastūmęs, išėjo.

Abidvi moterys stoviniavo lauke prie auto
mobilio.

— Jau galvojom, kad užmigai. Ar gavai 
kambarį? Dulkės baigia akis išgraužti, o jis 
ten pasakėles porina, — priekaištavo Milė.

— Gavau du kambarius, kurie sujungti 
durimis. Iki išsirinkau, tai užėmė kelias mi
nutes.

— Tokiam užkampy niekas net sustoti ne
nori, tai tuščių kambarių begalės, — be susto
jimo niurzgėjo Milė.

— Bus gerai, mama. Ar čia svarbu kam
bariai? Kad tik lova švariai paklota. O visa ki
ta — susitvarkysime. Nusiprausim, persireng- 
sim ir važiuosim vakarieniauti. Mačiau gražų 
restoraną, čia visai netoli. Gal gausim žuvies, 
o gal net lobsterį, — linksmai kalbėjo Paulina, 
motinai taikant raktą į duris.

Pranas, atsidaręs bagažinę, krovė lauk la
gaminus, ryšulius.

— Ar iš pragaro čia tiek tų daiktų! Važia

vome tik porai savaičių, o išsivežė visus namus. 
Ale ir protas tų moterų, — nepatenkintas nešė 
lagaminus iki durų ir grįžo paimti kitų.

Moterys skubėjo tvarkytis: prausėsi, ren
gėsi. Milė buvo visur labai greita, tik Paulinai 
trukdė jos deformuota koja, ir ji visą laiką nau
dojosi lazdele, kad išlaikytų lygsvarą.

Ji neprisiminė, kas atsitiko jos kojai, kodėl 
ji kreiva ir labai randuota. Motina tvirtino, kad 
ji gimusi su iškreipta koja. "Gimdymas vyko 
mažoje provincijos miestelio ligoninėje, ir me
dicinos pagalba buvo labai menka. Daktarai ne
turėjo priemonių sutvarkyti deformuotą nau
jagimio koją, nes viskas buvo nukreipta sužeis
tiems kariams. Artėjo frontas. Visi buvo pa
metę galvas ..."

Pasakodavo Paulinai motina.
Paulinos sapnuose dažnai blaškėsi skaus

mas, ir atsiminimuose sustodavo akimirka ant 
kažko jau lyg apčiuopiamo, ryškėjančio. Bet ir 
vėl, lyg vėjo sukeltas dulkių debesėlis, išsiblaš
kydavo ir likdavo tik tuštuma, kurią gaubdavo 
didelės ugnies pašvaistės. Ji nepajėgė surišti 
sapnų su tikrove, nes motina numodavo ranka 
ir atsakydavo: "Nustok kalbėti apie sapnus. 
Jie neturi nieko bendro su gyvenimu, tai tik 
palaidos mintys."

Taip ir maišėsi sapnai ir išblyškę prisimi
nimai, nusinešdami didesnę pusę gyvenimo.

Paulina užaugo nepažinusi šokių svaigulio, 
nei siautėjimo užsidėjus pačiūžas, kai jaunuo
liai, kaip drugeliai pievoje, gaudė vieni kitus; 
ar ant slidžių, spalvotiems šalikams plevėsuo
jant, skraidė baltose pakalnių ir laukų platybė
se. Ji buvo viena ir vieniša.

(Nukelta į 8 psl.)
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Hamiltonas ruošiasi pasitikti 
išeivijos lietuvius

Jurgis Janušaitis

Didieji lietuviškosios iš
eivijos įvykiai sekančiais 
metais vyks Kanadoje. Gal 
ir gerai, kad darbštiesiems 
ir gražiai sutariantiems Ka
nados lietuviams atitenka 
suruošti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, Pa
saulio kultūros kongresą ir 
Laisvojo pasaulio lietuvių 
aštuntąją tautinių šokių 
šventę. Visi trys įvykiai la
bai svarbūs. Jie pavergta- 
jai tėvynei ir gyvajai lietu
viškajai išeivijai laisvaja
me pasaulyje dar kartą liu
dys išeivijos pajėgumą, gy
vastingumą ir tautinės gy
vybės, savosios kultūros 
puoselėjimo ir ugdymo rū
pestį. Neabejojama, tų ren
ginių programos bus kruop
ščiai paruoštos, išmąstytos 
ir tikslas bus atsiektas.

Tad ne vien Hamiltonas, 
bet visa Kanada sujudo dar
ban, kad užtikrinus tų įvy
kių sėkmingą suruošimą.

Vienas tų renginių bū
siąs didžiausias, sutrauk
siąs mases lietuvių ir apie 
porą tūkstančių lietuviško
jo jaunimo.- Tai Aštuntoji 
tautinių šokių šventė, į ku
rią ruošiasi suskristi iš lais
vojo pasaulio kraštų nema
žas skaičius šokėjų, šventė 
įvyks 1988 m. liepos mėn. 
3 d. Šventei pradėta ruoštis 
jau beveik prieš porą metų. 
Tautinių šokių institutas 
paruošė dalį šventės reper
tuaro, o šventės meno vado
vai jį papildė, gražiai išlei
do trijose knygose ir išsiun
tinėjo užsiregistravusioms 

šventėje dalyvauti grupėm, 
šokėjų grupės turės in

tensyviai padirbėti, kad ge
rai išmoktų repertuaro šo
kius, gerai pasiruoštų pa
čiai šventei.

Ankstyvesnėse šventėse 
meninis vadovas ar vadovė 
būdavo tik vienas asmuo, 
šioje šventėje matome net 
keturius to paties rango va
dovus, tad lyg ir speciali 
meno komisija. Ją sudaro 
gabūs, patyrę tautinių šo
kių grupių vadovai: Rita 
ir Juozas Karasiejai, Geno
vaitė Breichmanienė ir Liu
das Sagys. Jie neša pilną 
atsakomybę už šventės pa
ruošimą meniškai ir gerai. 
Neabejojama, tą jie atliks 
gerai.

Organizaciniais šventės 
reikalais rūpinasi komite
tas, kuriam vadovauja dr. 
Vaidotas Kvedaras, sutel
kęs ir talkininkų būrį. Su
daryta ir specialios komisi
jos įvairiems uždaviniams 
atlikti.

Komitetas numato tuojau 
po vasaros atostogų stipriai 
pradėti dirbti. Planuojamas 
specialus lėšų telkimo va
jus, jo būdai, ruošiamas 
šventės leidinys ir planuo
jami kiti su švente susiję 
darbai.

Komitetas jau išnuoma
vo Hamiltone, miesto cent
re visai naują Copps koli- 
ziejų, kuriame telpa kelio
lika tūkstančių žiūrovų ir 
turi aikštę šokėjams. Taigi 
patalpų klausimas išspręs
tas gerai. Taip pat išnuomo

tas Convention centras, ku-_ 
riame vyks kiti renginiai ir 
šventės užbaigimo pokylis.

Komitetas i n f o rmuoja, 
kad šventėje užsiregistravo 
dalyvauti 76 tautinių šokių 
grupės, jų tarpe iš Europos 
ir Pietų Amerikos.

Šventės meno vadovai 
yra numatę žiemą ar prieš 
šventę asmeniškai aplan
kyti šokėjų grupes ir išly
ginti, suderinti šokių atli
kimą. Netrukus šokėjų gru
pės gaus ir į magnetefoninę 
juostą įgrotą repertuaro šo
kių muziką ir tas paleng
vins patį darbą.

Nepamatysime, kai nu
skubės desėtkas mėnesių ir 
būsime priartėję prie di
džiųjų įvykių Kanadoje..

Tad iš anksto planuoki- 
kjime sekančių metų atos
togas, kad kuo gausingiau 
galėtume dalyvauti Tauti
nių šokių šventėje, o taip 
pat ir kituose didžiuose Ka
nadoje vykstančiuose rengi
niuose.

Finansinė našta tiesiogi

niai šį kartą tenka Kana
dai. Manvtina, kad Kana
dos valdžia taip pat rengi
nius parems lėšomis. Bet 
neatpalaiduoja ir visos lie
tuviškosios išeivijos. Juk 
tai yra ir mūsų visų ben
dras ir labai svarbus reika
las.

Kai išgirsime kanadiečių 
SOS atsiliepkime galimais 
būdais, darbu ir auka.

Visuomenę ateityje pla

, A. A. 
GENUTEI 

BRUZGULYTEI-McINTYRE 
staiga Anglijoje mirus, Jos sesutę BIRUTĘ 
su vyru VACIU DZENKAUSKUS JAV gi
laus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime.

Florida. 

čiau informuosime apie tų 
įvykių pasiruošimo eigą ir 
apie didingąją Aštuntąją 
tautinių šokių šventę, ku
riai dėmesį ypač skiria mū
sų lietuviškasis jaunimas, 
mėgstąs šį meną, mėgstąs 
didingus pasirodymus, mėg
stąs pašvęsti ir savo liuos- 
laikius, šokdamas grupėse.

Tad ir suglauskime gre
tas vieningam, prasmingam 
darbui.

Vida ir Donatas 
Siliūnai

(Atkelta iš 7 psl.)
Pranas, vos spėjęs nusiplauti rankas ir pa

sikeisti marškinius, skubinosi paskui išeinan
čias moteris. Jis jau buvo alkanas ir bijojo, kad 
moterys, nesulaukusios, nuvažiuos be jo.* Sku
bėti jis labai nemėgo. Sakydavo, kad gyveni
mas prabėgs ir neskubant, bet vis bėgo iš pas
kos beveik tekinas.

”Sea View” restorane visi trys susėdo, ga-' 
vę vietą visai prie lango. Milė sakė, norinti pa
ilsinti akis vandenyno platybėse, bet toje pu
sėje jau viešpatavo tamsa, ir girdėjosi tik ban
gų dūžiai į išmūrytą krantinę. Automobilių 
aikštės pakraščiuose ant cementinių stulpų iš
keltos lempos, lyg milžiniškos žvakės, metė 
oranžines šviesas ant automobilių stogų. Res
torane, kalbančiųjų alasas nuslopino net van
denyno nesibaigiantį ūžesį.

Prasiskirsčius vakarieniautojams, aptilo 
triukšmas ir valgyklą užpildė ramuma, nors pro 
akis dar bėgo pakelės medžiai, telefono stulpai, 
ilgoje visos dienos kelionėje, bet Milė norėjo 
čia sėdėti kuo ilgiau ir bent vaizduotėje pajusti 
garsaus Floridos kurorto naktinį gyvenimą. Iš 
valgyklos jie-išėjo paskutiniai.

•Lauke juos pasitiko spygaujantys balsai, 
atskambą nuo tamsaus palūdimio pusės. Nak
ties šešėliuose slapstėsi šiurpą keliantys siluetai 
ir, visame pasaulyje išgarsėjusiame kurorti
niame mieste, be pasigailėjimo žudėsi, mūšėsi, 
šaudėsi, plėšė vienas kitą. Visa to išmokę iš 
televizijos programų, kur milijonais apmokami 
aktoriai filmų triukais žalojo nestipraus proto 
individus, kurie mėgino visa tai atkurti realy
bėj.

Naujoje vietoje miegas nebuvo toks palai
mingas, kokio buvo tikėtasi po ilgos ir vargi
nančios kelionės. Milė, negalėdama užmigti,, 
praskleidus užuolaidą žiūrėjo, kaip apšviesta
me baseine, nakties dvelkimo sukeltos, žaidžia 
bangelės. Ji vos atsilaikė pagundai šokti į besi- 
siūbuojantį žalsvą vandenį ir suptis kartu su 
bangelėmis, bet nakties tamsa slėpėsi už žibintų 
šviesos ir baugino paslaptingumu ...

Rytas išaušo sudriskęs ir vėjuotas. Oro 
pranešėjo balsas, atvingiuojantis per erdves ža
dėjo šiltą ir saulėtą žiemos dieną. Moterys, įsi- 
rėdžiusios į spalvingą paplūdimio aprangą, ne
šinos margais krepšiais, pėsčios išėjo pajūrin, 
norėdamos išnaudoti kiekvieną saulės spindulį. 
Jis buvo toks brangus. Įrudintas kūnas buvo 
visas šių atostogų tikslas.

Susitarė pusryčiauti prie vandenyno esan
čioje kavinėje, įtaisytoj e-besimaudančiųjų pa
togumui. čia galėjai užkąsti, būdamas basas ir 
beveik nuogas. Pajūris — pusnuogių rojus ...

Pranas, papusryčiavęs su moterimis, grįžo 
atgal į „Auksinio Smėlio” užeigą. Jis turėjo ki
tus planus. Be to, jis nemėgo sūraus vėjo, atle
kiančio per vandenynų tolybes ir apnešančio 
druska odą ir plaukus. Jam buvo maloniau plau
kyti baseine ir, gulint ant švarios kėdės, kai
tintis saulėje. Jis nesidomėjo prabanga; asme
niškas patogumas buvo svarbiau. Florida jam 
patiko ir jis galvojo čia atsilankyti kiekvieną 
žiemą. Palyginus su užpustytais namais ten 
šiaurėje, kur net kaštonų pumpurai sušąla į 
ledą, kur draikosi lediniai vėjai ir šiurpu nu
krečia visą kūną ir, lyg susitarę, pradeda gelti

visi sąnariai, šita užeiga jam buvo palaimintas 
kampelis ir jis jau planavo praleisti pensininko 
dienas, kaip šios užeigos šeimininkas. Kitaip — 
čia gyventi reikia daug pinigų, nes kiekvienas 
žingsnis čia turi būti apmokėtas: už saulę, už 
raminantį bangų ūžimą, už lietų, kuris nuskaid
rina namus ir veidus, čia žmonės maudosi net 
ir lietui lyjant.

Saulė išlipusi iš vandenyno dar suposi į 
rūkus, kurie, pajutę šilimą, sklaidėsi, palikda
mi apnuogintą saulę ryto vėsoje drebančių va
sarotojų džiaugsmui.

Daugelis čia atvykdavo dažną savaitgalį: 
pasivartalioti sausame ir šiltame smėlyje, iš
tiesti artričio susuktus sąnarius, išplauti sūriu 
vandeniu reumatinius skausmus ir įkaitinti odą 
iki sutrūkinėjimo, čia — užmiršti viską. Realy
bė pasilieka užpustytuose laukuose ir plikose 
medžių šakose. Atvykus, telieka tik žiūrėti į 
dangaus mėlynę ir prašyti Dievo, kad nebūtų 
lietaus.

Viktoras keldavosi anksti. Dar su rasa, 
kaip jis sakydavo. Nuo akių nubraukęs miglą, 
jis vaikštinėdavo aplinkui, glostė kiekvieną 
naujai pražydusį žiedą, išraudavo ant tako be- 
dygstančią piktžolę, nukirpdavo per aukštai 
pralinkusią atžalą, apiplaudavo baseino pakraš
čius. Viskas spindėjo švara, lyg būtų stiklinė 
vandeniui gerti.

Viktoras mėgo žmones, jis dažnai pasišne- 
kesiavo su lietuviais, atvykusiais iš šiaurės. 
Kurie atvykdavo kasmet, tie buvo lyg draugai. 
Jų laukdavo. Kartais net gyvų gėlių įmerkdavo 
į vazelę jų atvykimo dieną.

(Bus daugiau)
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Kanados skautų stovyklai

25 melai

Nr. 34 — 9

Česlovas Senkevičius

Anoj pusėj ežero, pro ber
žyną pasikėlė milžiniška pil
natis. Ant juodo vandens iš
sitiesė sidabrinis šviesos ki-

DIRVA

pareigose stovyklo-

S. Aldona Baltakienė jubi
liejinės stovyklos viršininkė.

Yčienę, s. V. Sendžiką, s. E. 
Kazakevičių, s. M. Kazakevi
čienę, s. V. Grybienę, s. Pri
mą Saplienę, ilgametį dar
buotoją B. Saplį ir daugelį 
kitų, jaunesnių ir vyresnių 
Romuvos darbuotojų ir ger
bėjų, kuriems išvardinti ne
užtektų vietos laikraščio pus 
lapyje.

Matyte matau juos visus 
kalbantis su draugais ir pa
žįstamais, rūksta anglys, 
dega žarijos. Subėgę jaunes - 
nieji kepa ‘hamburgerius’, Stovyklos virtuvės štabas parade.

limas. Rodos, ir tetrūko mė
nulyje užrašo ‘Romuva’, 
rodos jis buvo stovyklos da
lis - čia viskas taip tiko, kad 
įspūdingiau nebegalėjo būti.

Laužavietėje dainuoja, 
juokiasi. Einu takeliu šalia 
vėliavų aikštės, kur vakar 
šventėm Romuvos sukaktį. 
Rodos, matau suvažiavusius 
svečius - Seserijos VS v.s. 
Stefą Gedgaudienę, Brolijos 
VS v.s. Kazį Matonį, Lietu
viškosios Skautybės Fondo 
ilgametį pirmininką v.s. Čes
lovą Kiliulį, buvusį LSS 
Tarybos Pirmi jos pirm. v.s. 
Sigitą Miknaitį, buv. ‘Skau
tų Aido’ redaktorę v.s. S. Je- 
lionienę, savuosius torontiš
kius pirmūnus ir LSS parei
gūnus v.s. M. Vasiliauskienę 
ps. A. Senkų, v.s. V. Skrins- 
ką, v.s. K. Batūrą, s. F. Moc
kų, ps. dr. J. Yčą, v.s. L.

Idilija po dienos užsiėmimų

Vadovai Romuvos stovykloje. JKlūpo: S. Jelionienė, A. Batakienė ir Č. Senkevičius. Sto
vi iš kairės: A. Šetikas, S. Ilgūnas, Č. Kiliulis, V. Skrinskas, K. Matonis ir S. Gedgaudienė.

S. Ilgūno nuotr.

krauna prieskonius, valgo. 
Kažkas kitaip, kažkas šven
tiško.

Su visais sveikinasi sto
vyklos viršininkė, Kanados 
rajono vadeivė s. Aldona Bal 
takienė, vaikštinėja nuo 
vieno prie kito, kiek leidžia 
laikas, nes vis reikia ruošti 

tą, reikia daryti aną, reikia 
visur būti ir visus matyti, 
reikia planuoti, tartis.

Tas pats yra ir su Rajono 
vadeiva ps. dr. Arūnu Daily- 
de, jei dar ne blogiau. Vis
kas tartum ant jo pečių pa
gal pasirašytas programas ir 
dienotvarkes, nes jis juk sto
vyklos komendantas. Kruop 
štus, pareigingas, nepakei
čiamas tose pareigose, ir tai 
jau antri metai iš eilės. Nors 
ir ne viskas vyksta taip, kaip 
jis norėtų, skautybė jam 
antroji šeima vistiek.

Čia stoviniuoja daug pa
žįstamų sutikęs, kasmetinis 
Romuvos stovyklautojas ir 
brolis Česlovas S. Sutikęs 
savo bendravardį Kiliulį, 
šnekučiuojasi apie Skauty
bės fondą, ateinančią Tauti
nę stovyklą prisimena kas- 
kad-ir kaip buvo. Taipgi nuo - 
latinis stovyklautojas v.s.
S. Ilgūnas iš Rochesterio bė
ginėja čia iš vietos į vietą su 
foto aparatu, fotografuoja 
dūmus ir veidus ...

Siek tiek pasirodęs, vėl 
dingo v.s. kun. Antanas Sau- 
laitis, S J. Tikriausiai lauža
vietėje stato jubiliejinį lau
žą su penkiais sparnais ir gal
voja, kaip geriau kur nors 
įtaisyti 25 žvakutes. Brolis 
Antanas - visų draugas ir tik 
rai savas, paprastas, tartum 
būtų koks eilinis stovyklau
tojas. Toks jis yra, ir toks

M. Vasiliauskienės nuotr. jįs visiems patinka.

ir nematau čia kai

Jauniausieji sveikina vyriausiuosius...
M. Vasiliauskienės nuotr.

Stovi čia būrelis jūrinin
kų: dr. Paulius iš Chicagos, 
atsivežęs 14 vandens mylė
tojų, nuolatinis jūrų skautų 
vadovas Toronte ps. V. Ketu 
rakis ir kiti jaunesni broliai.

Antai, prie didžiųjų vartų, 
registratorė Rita Paulauskai* 
tė, svečių tvarkytoja Rebe- 
ka Jasienė, stovyklos krau
tuvėlės vedėjas ps. V. Augai 
tis.

Mirguliuoja saulė ir sve-

M. Vasiliauskienės nuotr. 

čiai, mirguliuoja burės Fox 
ežere. Tėviškas ps. Juozas 
Gedris žiūri, kad jo vilkiukai 
neapsidrapstytų muštarda, 
neišmėtytų piaustytų svogū
nų. Tai tikras draugininkas 
- visur su vaikais, dieną ir 
naktį.

Neturi daug laiko valgyti 
nė komendanto pavaduoto
jas sk. vytis Gailius Drauge
lis, jau antri metai iš eilės la
bai gerai atliekąs savo parei
gas stovykloje. O jo tėvas, 
skautininkas, padeda salės 
ir virtuvės darbuose, kad tik 
viskas gerai praeitų. Juk tai 
visų bendras reikalas. Trum
pai pasirodė ir ps. Rūta Poš
kienė, pareiginga ir darbšti 
skaučių globėja, nepamaino
ma tose 
je-

Nors 

kurių, žinau kur jie ir ką 
veikia. Romuvos komiteto 
naujasis pirmininkas s. Kas
tytis Batūra be perstojo 
užimtas maitinimo ir ūki
niais reikalais, neturi jokio 
laiko ne tik su svečiais kal
bėtis, bet ir su savo šeimos 
nariais. Jauni skautininkai 
Asta ir Linas Sapliai, atva
žiavę iš Otavos kelias dienas

(Nukelta į 10 psl.)
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Prie laužo ... Groja V. Puodžiūnas. S. Ilgūno nuotr.

Romuvai 25 metai...
(Atkelta iš 9 psl.) 

pastovyklauti, užversti prog 
raminiais darbais ir įvairiais 
trumpais įsipareigojimais. 
Visu reikia pagalbos, visi tu
ri ką nors padaryti.

Visi žino, kad popiet lau
žavietėje vyks Romuvos su
kaktuvinė sueiga, žino, kad 
rytoj Lietuvos krikšto pami
nėjimas. Ruošiami rūbai ka
raliui Mindaugui, karalienei, 
vyskupui ir misijonieriui. Re 
petuojami tekstai ir tikimasi 
įdomesnio sekmadienio. Se
sės D. Garbaliauskienė ir J. 
Neimanienė rūpinasi daino
mis ir giesmėmis, kad tik vis 
kas gražiai išeitų. O ps. L. 
Lelienė užsiėmusi su rūbų 
ruošimu. Kiti anoj pusėj eže 
ro iš akmenų stato altorių, 
kerta aukštą žolę.

•••

Malonu prisiminti šią sto
vyklą, kuriai buvo skirtas už 
tarnautas dėmesys. Per 25 
metus šioje stovyklavietėje 
stovyklavo daugiau kaip 
5000 skautų ir skaučių. Ro
muvos steigimo prisimini
mui sukakties proga išleis
tas laikraštėlis ‘Romuva 25’, 
iliustruotas ir atspausdintas 
ofsetu. Jis buvo nemokamai 
dalinamas iškilmių dienomis 
kai lankėsi daug svečių iš 
įvairių Kanados ir JAV 
vietovių. Taipgi sukaktis at
žymėta paminklinių akmenų 
ar kryžių pastatymu visuose 
rajonuose, kur tik buvo šį 

Jūrų skautės.

kartą įsikūrę stovyklautojai. 
O pats didžiausias statinys, 
suprojektuotas ps. Astos 
Saplienės, pavadintas ‘Šilu
va’. Si vieta - su dideliu trijų 
akmenų kryžiumi, senovės 
lietuvių saule, žvaigždėmis 
ir mėnuliu, šv. Mergelės iš 
atrastos medžio nuolaužos 
padaryta statula - bus nau
dojama pamaldoms ar kito
kiems religiniams susikau
pimams.

Nors stovykloje didžiau
siais akcentais buvo pažymė 
tos brangios sukaktys, užte
ko dar laiko vienetams eiti 
skautiškąsias programas. Šį 
kartą ypač buvo kreipiamas 
dėmesys į gamtos pažinimą. 
Miško radinių parodėlė liudi
jo, kiek daug kruopštumo 
reikėjo parodyti tas ekspozi
cijas kuriant. Didžiausias ir 
daugiausiai darbo pareikala
vęs modelis buvo - stovykla
vietė.

Taipgi turėta ir laužave- 
džių kursai, kuriem vadova
vo Ed. ir Teresė Meilai, atva 
žiavę su savo 19 mėnesių 
Antanuku iš Worcesterio. 
Kursus lankė apie 20 stovyk 
lautojų ir visi gavo lankymo 
pažymėjmus, be abejo - ir 
naudos.

Dr. Paulius, atvykęs iš 
Chicagos, vadovavo jūrų 
skautų programoms. Buria
vimui oras buvo pakankamai 
geras. Ne vienas čikagiškių 
stovyklavo Romuvoje pirmą 
kartą ir išsivežė gražių įspū
džių, nors atsisveikinti buvo 
be galo sunku.

DIRVA

Vasario 16 Gimnazijos metraštis
Tai 74 puslapių knygutė. 

Pilnas jos pavadinimas: 
„Lietuvių Vasario 16 gim
nazijos metraštis 1985/6”. 
Paruošė K. Grodbergas, B. 
Lipienė, O. Šiugždienė, M. 
Šmitienė, A. Šmitas. Virše
lis A. Krivicko.

Turinyje mokslo progra
ma, mokiniai iš užsienio, 
b e n drabutis, laisvalaikiai, 
mokytojai, kronika — pa
rengimai, moksleivių orga
nizacijų veikla, meno savi
veikla, ekskursijos ir kt. 
Tarp raštų yra daug foto
grafijų.

Įžanginį straipsnį parašė 
Tėv. A. Bernatonis, gimna
zijos kuratorijos valdybos 
pirmininkas. Tarp įvairių jo 
minčių yra ir toks gimna
zijos metraščio aptarimas: 
”šiame metraštyje atsispin
di Vasario 16 gimnazijos 
gyvenimas ir visi rūpesčiai 
tarsi saulėtekio rytą maža
me rasos lašelyje”.

Mokinių 1985-86 mokslo 
metais buvo 96. Sutapimu 
lygiai 48 berniukai, tiek pat 
ir mergaičių. Iš V. Vokie
tijos 54 moksleiviai, iš JAV 
29, iš Australijos 7, iš Ar
gentinos 2, iš Uragvajaus, 
Mali, Dominikonų ir Kana
dos po 1.

Metraštyje yra išspaus
dinta pajamų ir išlaidų apy
skaita. Gimnazija išsilaiko 
iš Vokietijos valdžios ski
riamų lėšų ir iš aukų, ku
rias sudeda lietuviai plačiai 
laisvajame pasaulyje įsikū
rę. Paminėti stambesnias 
sumas aukojusieji asme-

Bet ta stovyklinė ašarėlė 
daug kalba apie meilę savai 
lietuviškajai skautybei, ne 
tik apie meilę draugams, 
draugėms. Dėl šito stovyk
lavimas neša nepakeičiamos 
naudos ir - jei kartais vado
vai pasigenda daugiau tvar
kos ar drausmės, jei pasigen 
da labai seniai buvusių tra
dicijų - vien dėl tos ašarėlės 
verta organizuoti stovyklas.

C. Senkevičius

M._ Vasiliauskienės nuotr. naziją, jau vienerius metus

Steponas Kairys, Vasario 16 
gimnazijos auklėtinis, dabar 
Vokietijos Goettingen univer
siteto studentas, Amerikos pa
žinimo kelionėje.

nys ir sąjunginiai lietuvių 
vienetai. Yra gausios dides
nės sumos iš Br. Magdu- 
šausko ir K. Algenio pali
kimų.

Rėmėjų būrelių esama 34. 
Daugiausiai gimnazijai pa
ramos suteikė Vokietijoje
R. Hermano vadovaujamas 
būrelis. Po jo aukų sumos 
didumu eina J. Petrausko,
S. Vaškienės ir J. Vembrės 
būreliai iš JAV ir S. Da
liaus iš Kanados — visi su
dėję tūkstantines su vir
šum.

Atskirų aukotojų grupėj 
iš JAV pirmauja Balfas, ne
atsilieka ir Los Angeles vi
suomenė J. Jakubėnienės 
surinkta suma.

Stambias sumas gimnazi
jai yra davusios įvairios 
Kanados lietuvių organiza
cijos, kaip tai kredito ko
operatyvas Parama, Lietu
vių bendruomenės padali
niai ir kai kurie fondai. Di
džiausia, 10,907 dol. sumą 
iš Kanados gimnazija gavo
L. Tamošausko surinktų 
aukų.

Ir nuostabu: Kanados lie
tuviai tiek daug dolerių pa
siuntė gimnazijai, bet met
raščio aprašytais mokslo 
metais tik vienas mokslei
vis tebuvo iš Kanados!

Iš JAV į gimnaziją mo
kytis buvo atvykusių žy
miai daugiau mergaičių ne
gu berniukų. Pavyzdžiui, 
11b klasės bendro 13-kos 
mokinių skaičiaus vienuo
lika buvo mergaitės iš įvai
rių JAV miestų.

Kokią naudą ir kiek jos 
gimnazija teikia, protar
piais išeivijos spaudon įsi
verždavo ginčelių. Rugpjū
čio mėnesį Los Angeles 
mieste susipažinau su vienu 
gimnaziją baigusiu jaunuo
liu — Steponu Kairiu. Jo 
tėvai 1959 m. iš Lietuvos 
atvyko į V. Vokietiją gy
venti repatriantų teise. Ste
pas gimė Vokietijoje. 1986 
m. baigęs Vasario 16 gim-
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studijavo chemiją Goettin
gen universitete. Tai pavyz
dys, jog lietuvių gimnaziją 
baigusiems yra atviras ke
lias į aukštojo mokslo insti
tucijas.

Studentas S. Kairys šią 
vasarą panorėjo pažint 
Ameriką — jos gamtą ir 
žmonių gyvenimo būdą, o 
tuo pačiu keliavimu susi
tikti su gimnazijos laikų 
draugais ir draugėmis, 
Amerikoje g y v enančiais. 
Keletą dienų jis praleido su 
Vasario 16 gimnaziją lan
kiusiomis Nida Gedgaudai
te, Viltim Janulaite, Dalia 
Navickaite bei su Los An
geles jaunais vyrais ir mer
ginoms — lietuviais.

Jis buvo įdomus bendra
keleivis važiuojant į San 
Francisco ir atgal į Los An
geles. San Francisco mieste 
jis irgi susižinojo su pažįs
tamais iš gimnazijos laikų.

Rugpjūčio 24 d. išvykda
mas iš Los Angeles sakėsi 
pakeliui į New Yorką aplan
kysiąs Grand Canyon, Ari
zonoje ir pabūsiąs Cleve
land, Ohio. Keliauja auto
busais, specialiai Vokietijo
je papiginta kaina nusipirk
tais bilietais.

Pagalvojau, daug ar ma
žai yra gimnazijos išauklė
tų abiturientų taip mokan
čių lietuvių kalbą ir plačiai 
susipažinusių su pasaulio 
problemomis, kaip Steponas 
Kairys, tai dėl Vasario 16 
gimnazijos teigiamos reikš
mės negalėtų kilti abejonių.

Kazys Januta

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
V. Ramonis,

Richmond Hts..................3.00
R. Gulbinas, Palos Park 13.00
J. Miežaitis,

Ormond Beach............. 8.00
D. Verbyla, Euclid.........3.00
A. Antanėlis, Omaha .... 3.00 
Dr. D. Degėsys,

Gatės Mills .................15.00
B. Blynas, Cleveland .... 5.00 
M. Baliutavičius, Valencia 8.00 
A. Šimėnas, Dorchester .. 3.00 
A. Skridulis,

Daytona Beach ..........13.00
' K. Giedraitis, Livonia .. 8.00 
L. Dubauskas, Clarendon 3.00 
A. Kazis, Hot Springs ....20.00 
G. Stančius, Mt. Vernon 15.00 
J. Bironas, Livonia.........3.00
J. Naujokaitis, Cleveland 6.00 
G. Raudonis, Palos Hills 3.00 
J. Undraitis, Chicago .... 5.00 
J. Saikus, Cleveland .... 8.00 
Korp! Neo-Lithuania

Vyr. Valdyba............. 200.00
S. Lungys, St. Petersburg 3.00 
G. Valiukėnas, Chicago ,.. 3.00 
P. Račiukaitis, Baltimore 8.00 
J. Račkauskas, Cleveland 8.00 
R. Vodopalas,

Highland Hts.................. 8.00
A. Malėta, Chicago......... 6.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

BOB'SBIGBOYRESTAURANT 
Full-Part time positlons ovali for hord 
worklns. energetlc people. Excellent 
benefits & competltlve waoes depend- 
ing on exper. Positlons ovali:

CASHIER - HOST - HOSTESS 
WAITER/WAITRESS 

BAR Attendant & UTILITY PERSON 
Apply in person, at Bob's Big Boy In 
Villanova, Lancaster Avė & 320, or Call 

215-527-7489, Div. of Marriott.
EOE. M/F/H
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Savaitė saulėtoje Dainavoje
Bronius Juodelis

Per dvidešimt metų Dai
nava daug mokytojų sutiko 
ir išlydėjo iš studijų ir poil
sio savaičių. Stovyklų skai
čius rodo gražiausios jaunys
tės ir subrendimo amžių. 
Per tą laikotarpį išaugo nau
jos lituanistinių mokytojų 
kartos, švietimo rezervu lie
kant senesniem veteranams.

Per dvidešimt vienerius 
metus keitėsi mokytojų stu
dijų savaitės lankytojų vei
dai. Keitėsi ir pati Dainava. 
Mažas pušynėlis šiandien 
jau aukštų, lieknų, reto gro
žio pušų miškas. Kalne išau
go penki kryžiai, kenčiančiai 
tėvynei prisiminti. Prie vė
liavų aikštės į dangų kilo 
liepsnose paskendusio Romo 
Kalantos paminklas ir šauks 
mas ‘Laisvės Lietuvai!’. Tas 
šauksmas skambėjo visais 
mokytojų studijų savaičių 
darbais.

Pavargo Spyglio upelio 
lieptas nuo trankių jaunimo 
kojų, tik vis dar nepavargo 
ilgamečio mokytojų studijų 
savaičių vadovo J. Masilio- 
nio rankos ir kojos, beorga- 
nizuojant, bepravedant šias 
savaites.

— Pranešimas numeris 
pirmas! — salėje skamba 
skardus jo balsas.

— Visi dalyviai privalo 

CAREER GUIRE
EXCITING CAREERS. GROWING OPPORTUNITIES.
HIGH STARTING SALARIES.
You’ll find them in Cuyahoga Community College’s CAREER GUIDE, 
the tool you need to put yourself on-track towards tomorrow’s 

hottest jobs!

THIS FALL, 
GET THE EDGE!

REGISTERNOW!
Classes s tart September 28th.

lankyti paskaitas, o visas vir
tuvės personalo jaunimas 
privalo būti lietuvių kalbos 
pamokose, dainų ir tautinių 
šokių repeticijose.

Stovyklavo 75-ki dalyviai, 
daugumoje lituanistinių mo
kyklų mokytojai, jų tarpe 
net penkiolika iš jaunosios 
kartos. Jaunimo šiais metais 
gausiai susirinko iš Cleve
lando, Chicagos, Detroito, 
Philadelphijos ir arti gyve
nanti visa Udrių giminė.

B. Krokio ir jo asistento J. 
Jonaičio jau treti metai ve
dami lietuviškai nekalban
tiems kursai sutraukė de
šimt lankytojų iš įvairių 
Amerikos kampų, su tolima 
viešnia Roxane iš Argenti
nos, lietuvių kalbą gerai pra
mokusia iš savo bobutės.

— Mano grupė labai ta
lentinga, — gyrėsi vadovas 
B. Krokys. — Turime net 
du profesionalus pantomi- 
mikus.

— O mano visi paskaiti
ninkai su lituanistinės mo
kyklos praktikos talentais! 
— neapsidavė vadovas J. Ma 
silionis, ne taip lengvai su
rinkęs artimus bendradar
bius, su lietuvių kalbos to
bulinto ju kun. J. Vaišniu 
priešakyje.

Vaikų darželyje desėtkas 

• PROJECTED EMPLOYMENT LEVELS

• ECONOMIC AND SOCLAL FACTORS 
AFFECTING JOB GROWTH

• AVERAGE STARTING SALARIES

AVAILABLE DEGREE PROGRAMS AT 
CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE

IT’S FREE... 
AND IT’S YOURS!
We’ll send you a copy today, along 
with a schedule of Fall classes...
then register for the programs that 
can give you The Edge.

Call the 24-Hour Hotline now

861-8578

mažųjų šoko ratelius aplink 
savo ilgametę instruktorę 
Rūtą Juškienę, kuri - paliku
si tarnybos investavimus 
banke, kaip viceprezidentė - 
čia investavo lietuvybę mū
sų mažiesiems.

Vakarinėse programose 
ratelius šoko, talentus rodė, 
žaidimus su istorijos, žody
no, dainų, mįslių ir sporto 
varžybomis žaidė visi sto
vyklos dalyviai, sumaniai 
vadovaujant Vijai Bublytei 
su talkininkėmis Rama, Ai
da, Rūta, Aušra ir Elyte. Va- 
karines programas lydėjo 
susipažinimo, gimtadienių ir 
užbaigtuvių vaišės.

Pradėjus dieną rytine 
mankšta kūnui ir šv. mišio- 
mis dvasiai, virtuvės valgyk 
loję laukė skanūs ir gausūs 
pusryčiai su javainiais, bly
nais, kiaušiniene, kava, vai
sių sultimis ir kepsniais, sriu 
bomis, saldumynais, vaisiais 
ir kalnais kitų gėrybių per 
pietus, pavakarius ir vaka
rienę.

— Klausyk, mieloji, — dė
kojo virtuvės labai rūpestin
gai vedėjai Aldonai Soliūnie- 
nei su šauniais talkininkais, 
badmetį primenąs Apolina
ras Bagdonas, — jei taip kas 
dien maitinsi, nebetilpsime į 
autobusą grįžtant į Chicagą.

Dalis mokytojų, dalyvavusių studijų savaitėje Dainavoje.
V. Kučo nuotr.

Antrojo reikės!
— Lankyk ir kulinarijos 

pamokas, S. Stasienės veda
mas — šypsojosi stovyklos 
kapelionas kun. J. Duoba, — 
tada atrodysi kaip tikras že
maičių bajoras!

Dienos Dainavoje skubėjo 
lyg rudenį gervės į pietus. 
Mokslo metų artėjimą rodė 
nužydėję Dainavos pievų gė
lės ir naują entuziazmą at
nešusi ši mokytojų studijų 
savaitė, kad toliau sėkmin
gai tęstus lituanistinis švie 
timas. Šias nuotaikas stipri 
no V. Kučo pademonstruo
tos dabartinės Lietuvos vaiz 
dų skaidrės ekrane ir mažo
sios Irmos, prieš pusmetį iš 
Kauno atvykusios į Cleve- 
landą naujam gyvenimui, 
kalba. Prisiminimuose, kaip 
ekrane, lėkė ir čia praleistos 
mokytojų studijų savaitės.

Kad lituanistinė mokykla 
be svyravimo gyvuotų išei
vijoje, mes vėl sugrįšime čia 
kitą vasarą. Gal ir ne visi, 
bet kol į atsirandančias vie
tas stos entuziastingi priau
gančios kartos atstovai šalia 
nepavargstančių mamų ar 
močiučių, mūsų vilties spar
nai nebus pakirpti!

PHILADELPHIA

LIETUVOS KRIKŠTO 600
METŲ JUBILIEJAUS 

MINĖJIMAS
Lietuvos krikšto 600 me

tų sukaktį Philadelphijos ir 
ir viso Delaware slėnio lie
tuviai minės lapkričio 1 die

ną šv. Petro ir Povilo ka
tedroj, Philadelphijoj 2:15 
vai. p. p. Iškilmės prasidės 
su religiniu koncertu, kurį 
atliks solistė Ona Pliuško- 
nienė, smuikininkė Brigita 
Pumpolytė - Kasinskienė ir 
ir jungtinis choras, vado
vaujamas Vyto Maciūno. 
Po koncerto seks procesija, 
o 3 vai. p. p. prasidės šv. 
Mišios. Kardinolas Krol su
tiko būti pagrindiniu iš
kilmių vadovu. Sutikimai 
dalyvauti yra gauti ir iš tri
jų vietinių vyskupų, taip 
pat dalyvaus vyskupas Pau
lius Baltakis.

Po iškilmių katedroje, 
5:30 vai. vak. Fisher Tudor 
House restorane įvyks ban
ketas. Banketo ruošimui va
dovauja Roma Krušinskie- 
nė, talkininkaujant Renatai 
Baraitei, Dianai Drumstas 
ir Hedy Sarcewicz.

Norintieji gauti bilietus į 
šį banketą, prašomi skam
binti Romai Krušinskienei 
tel. (215) 355-3030. (jd)

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

617-282-5730
(33-35)

FORELADY ’
EXPER1ENCED FORELADY. MT. 
VERMON AREA. $400.00 A WEEK. 
AIR CONDITIONED FACTORY. ALL 
UNION BENEFITS. CALL:914-664- 
0995 DAILY 7-5 P. M. (3133)

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

NURSING CENTER 
536 RIDGE ROAD 

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

(31-38)

M L F „ , ~
Hietubo£ jFonbaS

Mažosios Lietuvos Fondas įsteigtas: 1. rinkti, leisti ir 
skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos istoriją, 
kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pasauliui, kad 
Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas — lietuviškas 
kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkite į Mažosios Lietuvos Fondą 
aukomis: 1. RĖMĖJAIS — iki $99.- auka; NARIAIS — $100.- 
ar didesne auka; MECENATAIS — $1,000.- ar didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS — $3,000.- ir didesne auka.

Mažosios Lietuvos Fondo valdyba
Taip, noriu” įsijungti ir pridedu čekį sumoje.................................

V
Cuyahoga Community 

College

Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas Valstija Zip Code

AUKAS SIŲSTI: Foundation of Lithuania Minor, c/o R. Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Dovvners Grove, III., 60516.
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Mylimai dukrai

ELLEN M. TALBOTT

mirus, tėvą VINCĄ APANIŲ ir šeimą nuo

širdžiai užjaučiame.

Nastutė ir Balys Gaidžiūnai

Aldona ir Stasys Mauručiai

Joana Račilienė

Angelė ir Vytautas Staškai

Irena ir Česlovas šatkai

Irena Vinclovienė

LIETUVIŠKUMO SIAURINUSIAS

A. A.

Teisininkui ANTANUI GARMUI

mirus, žmonai VERONIKAI, giminėms ir ar

timiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą.

Juozas Andriušis
Paulina Banienė
Stasys Balčiūnas
Apolonija Pažerienė
Albina ir Vytas Tonikai
Vanda ir Antanas Urbonai 
Halina žitkienė
Rimgailė Zotovienė

A. A.

LAIMAI LELIENEI

mirus, vyrui VYČIUI, dukrom AUŠRAI ir 

NIDAI, jos tėvams ADELEI ir VYTAUTUI 

STAŠKEVIČIAMS ir sesutei DANUTEI 

LIAUBIENEI su vyru skausmo valandoje 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Kazimieras 
Raliai 

Genė ir Juozas 
č y v a i

Mielai
A. t A.

LAIMUTEI
STAŠKEVIČIŪTEI-LELIENEI 

staiga ir netikėtai mirus, jos vyrui VYČIUI, 
dukroms AUŠRAI ir NIDAI, tėvams, sese
riai DANUTEI ir kitiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Janina Liaubienė
Aldona ir Michael Daley 
Julie ir Algis Liauba

Užjūrinės išeivijos keturi 
dešimtmečiai, vis dėlto, jau 
yra šis tas! Kaip per tą laiką 
bebūtų pakrypęs kiekvieno 
mūsų privatus gyvenimas, 
išeivijai - kaip visumai, kaip 
tautos atplaišai su nepajudi
namais valstybinės bei tau
tinės laisvės troškimo princi 
pais - teko apsikasti lietuvy
bės išsilaikymo apkasuose, 
iš kurių svaidomos granatos 
nebe visada sprogsta ar pa
taiko į taikinius. Pasijutome 
tartum būtume apsupti kaž
kokio nematomo priešo, su 
kuriuo, kaip tokiu, ir kovoti 
nebelengva. O dar blogiau, 
kai iš visų pusių kviečiama 
mesti pasenusius ginklus, iš
lipti iš apkasų, paduoti ran
ką vienam, paduoti ranką ki
tam ir nueiti, kur neša galin
gosios - okupuotoje tėvynėje 
vienokios, kapitalizmo labi
rintuose kitokios - gyvenimo 
srovės.

Auga jau trečioji išeivijos 
karta, perdaug nebesigili
nanti į senelių laikyseną. 
Jiems sunku ir įsivaizduoti, 
kad tie senieji žmonės savo 
vaikų labui aukojo laiką, lė
šas, net sveikatą, kad tik 
kaip nors tuos nelaimingus 
svetimos aplinkos gniaužo
mus vaikus tvirčiau pasta
čius ant lietuviško kelio. Vis
kas tam reikalui buvo mobi
lizuota. Namie nuolatinis 
‘kalbėk lietuviškai ... skai
tyk Eglutę’, savose parapijo
se sava kalba religinės prak
tikos, šeštadieninės mokyk
los, jaunimo organizacijos, 
vasaros stovyklos, net siun
timas pas tetas į Lietuvą - ir 
ką gi daugiau bebūtų galima 
išgalvoti? Ir kas drįstų teig
ti, kad visos tos milžiniškos 
pastangos nedavė vaisių? 
Su labai mažom išimtim, kas 
norėjo tas ir galėjo atsistoti 
tvirčiau ant to savito, mūsiš
ko ir reikalingo kelio. Be 
abejo, vaikaitis niekada ne
kalbės taip gerai lietuviškai, 
kaip kalbo jo senelis. Jis 
nejaus tos senelio kraštui 
padarytos skriaudos, jis bus 
kitoks - užsienyje gimęs ir 
užaugęs lietuvis. Bet jis yra 
ir bus lietuvis, kurio lietuviš 
kurną privalu stiprinti viso
kiais įmanomais būdais.

Savaime suprantama, kad 
lindėjimas pasenusiuose ap
kasuose ne vienam neigia
mai dilgina nervus. Pasigirs 
ta pesimistiškų balsų, kad 
laikas pasiduoti, ar pradėti 
galvoti ‘realistiškai’, kaip 
patariama ‘Gimtajame kraš
te’.

Nors ir apgailestaujame,

jau matome ryškius to pasi
davimo ženklus. Pirmiausia 
dingsta lietuvių kalba. Turi
me jau lietuviškai nebekal
bančių vaikų klases mokyk
lose, turime jų grupes ir kai 
kuriose vasaros stovyklose. 
Visa tai labai gerai tautiškai 
mišrioms šeimoms, kurių gi 
nėra kažin kiek, kurios savo 
vaikus būtinai norėtų išau
ginti lietuviais. Kitų vaikai 
atsiduria nelietuvių tarpe, 
kur jokio lietuvybės klausi
mo nebėra. Tačiau atsira
dus galimybėms, tų ‘lietuviš
kai nebekalbančių’ ne pro
porcingai skaičius didėja, 
nes visiems vaikams leng
viau kalbėti gyvenamojo 
krašto kalba. Pasidaro lyg 
ir pasirinkimo reikalas. O to 
neturėtų būti. Tikrai ne!

Kaip girdėti, net ir jauni
mo organizacijų vadovams- 
vadovėms formaliai siūloma 
svarstyti planus apie steigi
mą vienetų be savo kalbos. 
Toks lietuviukų suskirsty
mas, nors jis gal būtų pato

gus ir jaunesniesiems vado
vams, būtų pirmiausia žalin
gas psichologiniu požiūriu: 
mes esame vienokie, jūs ki
tokie. Kurie gi geresni? Ku
rie pažangūs, kurie atsilikė
liai? Kaip patekti pas 
anuos?

Neatrodo, kad jau būtų 
atėjęs laikas šitai daryti. Pri 
sitaikymas prie mažumos 
mums, lietuviams, labai bū
dingas. (Paskutinysis pavyz
dys - iškilmingos pamaldos 
Romoje anglų kalba, šven
čiant Lietuvos 600 metų 
krikščionybės sukaktį). Ne
verta skubėti kitur. Tasai 
skubėjimas, kuklumas, nusi
žeminimas kur reikia ir kur 
nereikia - yra mūsų tautos 
dar neišgydyta liga, prasi
dėjusi, turbūt, dar prieš uni
ją su lenkais. Organizacijo
se lietuviškumo siaurinimas 
mūsų pačių nutarimais tega
lėtų būti aiškinamas kaip ža
lingas nesusipratimas.

Č. Senkevičius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIPLOMUOTAM TEISININKUI

VIKTORUI STANULIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai 

žmonai GRAŽINAI, dukrai JŪRAI ir jos vy

rui RICHARD SCHARS.

Z. ir A. Juškevičiai

PETKUS
TeVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 S t., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ automobiliams statyti

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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A. A.

ELENAI M. TALBOTT-APANIŪTEI 

iškeliavus į amžinuosius namus, sesę LIUDĄ 

ir VINCĄ APANIUS giliai užjaučiame ir kar

tu liūdime.

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

Brangiai dukrai
A. A.

ELENAI M. TALBOTT 
pačioje jaunystėje mirus, tėvą VINCĄ APA- 
NIŲ, jos vyrą TALBOTT ir visas gimines 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Joanna, Edvardas, 
Balys ir Erika 

Steponavičiai 
Jadvyga Ilandienė

Mūsų mielajam

A. A.

Teis. ANTANUI GARMUI

be laiko palūžus, liūdinčią žmoną VERONI

KĄ ir artimuosius giliam skausme užjaučia.

Kazimiera Laikūnienė 
Jūratė Koklienė ir šeima

A. A. 
GENUTEI 

BRUZGULYTEI-McINTYRE 
staiga žemiškąją kelionę užbaigus Anglijo
je, mūsų bičiulius — Jos sesutę BIRUTĘ su 
vyru VACIU DZENKAUSKUI JAV bei ki
tas gimines ir artimuosius šio skausmo va
landose nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime.

Jadvyga ir Vytautas 
Didžiuliai 

Florida.

Studijų savaitė vyko 1987 
metų liepos mėn. 26 dienos 
iki rugpiūčio mėn. 1 die
nos, gražioje katalikų Dig- 
by Stuart kolegijoje (ką tik 
prieš šią savaitę ten vyko 
Pasaulio katalikų moterų 
organizacijų kongresas, ku
riame dalyvavo ir lietuvės 
moterys).

Čia nerašysiu visos tos 
savaitės eigos ir jos paskai 
tų temas, nes ne visose da
lyvavau. Tik paimsiu penk
tadienio, liepos mėn. 31 die
nos paskutinį savaitės dalį: 
VLIKAS — PLB — EU
ROPOS LIETUVIS.

šiai daliai moderavo M. 
Bajorinas, kalbėtojai Z. Ju
ras, J. Vilčinskas.

VLIKAS

čia Z. Juras kalbėjo gana 
ilgokai apie Vliko atsiradi
mą, supindamas su Moloto- 
vo-Ribbentropo sutartimi, 
apie Lietuvos sukilimą vo
kiečiams užimant Lietuvą 
1941 metais, laikinąją vy
riausybę, ir kad dabartiniu 
metu Vlikas susidedąs iš 
kai kurių politinių partijų 
ir Vliko įgaliotinių kraštuo 
se. Prisiminė, kad Vlikas 
nėra gerose santykiuose, 
nors PLB Seimas Chicago
je vertė PLB ir Vliką susi
tarti ir dirbti kartu.

Tiesiog buvo sunku ir 
skaudu klausytis žmogaus, 
kurio kalba apie organą, ne
žinodamas jo istorijos, su
dėties ir veiklos.

PLB

čia vėl tas pats Z. Juras.
PLB reikaluose jis buvo 

daug stipresnis. Savo kal
bos pradžioje, pasakė, kad 
D. Britanijos lietuvių są
jungą turi labai gerus san
tykius su PLB valdyba ir 
Europos L. B-nių vadovy
bėmis nuoširdžiai bendra
darbiauja. Romoje per Lie
tuvos krikščionybės 600 me
tų iškilmes, viso pasaulio 
LB vadovybės susitikusios 
su PLB valdybos nariais, 
davė PLB valdybai pritari
mą ir pageidavimą, kad bū
tų šaukiama PLB politinė 
konferencija Washingtone 
šių metų gale. D. B. Lietu-

A. A. 
GENUTEI 

BRUZGULYTEI-McINTYRE 
staiga ir netikėtai užmigus amžinuoju miegu 
Anglijoje, didžiojo skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame Jos mylimuosius: sesutę 
BIRUTĘ su vyru VACIU DZENKAUSKUS 
bei kitas gimines ir artimuosius ir drauge 
liūdime.

Milda ir Rimas 
Liktoriai 

Florida.

GUARDS
Male/Female

Queens 
Full Time 

& Weekends
No experience necessary 

Reųuirements 
• Clean Record 

• Driver's license 
Home phone 

MUŠT BE 18 YEARS OLD 

Apply in person: 
Monday-Friday 

9am-2pm

BURNS INTERNATIONAL 
SECURITY SERVICES 
97-45 Queens Blvd. 

Room 1008 
Rego Park, NY 

(near 63rd Drive
Equal opportunity employer. rn/f

Europos lietuviškųjų studijų savaitėje
vių Sąjunga dalyvaus toje 
konferencijoje.

1988 metais Kanadoje 
įvyks PLB seimas, Kultū
ros kongresas, Tautinių šo
kių šventė, kur dalyvaus D. 
Britanijos Lietuvių Sąjun
ga, atstovaujanti PLB su
dėtyje D. Britanijos lietu
viams.

Savo kalbos gale Z. Juras 
pasakė, kad Vlikas nenorįs 
gerų santykių su PLB.

EUROPOS LIETUVIS

Kalbėjo Europos Lietuvio 
redakcinės kolegijos narys 
J. Vilčinskas. Daug jis pa
sakė savo bėdų apie Euro
pos Lietuvio leidimą, jo di
delius nuostolius, kodėl Eu
ropos kraštų lietuviai mažai 
kreipia dėmesio savajam 
laikraščiui.

S. Kasparas
(Bus daugiau)

A. A.

ANTANUI GARMUI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo žmoną 

VERONIKĄ, sūnėnus MINDAUGĄ ir DO

NATĄ su šeima bei kitas gimines.

Juozas ir Felicija Jasinevičiai 
Lina Slabokienė

.ghn •

Mūsų miela j ai
GENUTEI 

BRUZGULYTEI-McINTYRE 
staiga ir netikėtai žemiškąją kelionę užbai
gus Anglijoje, Jos mylimuosius sesutę BI
RUTĘ su vyru VACIU DZENKAUSKUS 
JAV bei kitas gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdėdami dalina
mės šio DIDŽIOJO NETEKIMO skausmu.

Stella ir Vytautas Abraičiai
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Vera ir Bronius Juškiai 
Vladė ir Gedeminas Lapenai 
Dalila Mackialienė 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Marytė ir Stasys šarauskai 
Ona ir Kostas žolynai 

Florida.
UITU AT /

‘An>ber Holidays”
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, Riga 
4, Leningradas 3 — $1514.00

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
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.
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Jaunieji Audra ir Arūnas Bieliniai

NAUJA LIETUVIŲ PORA 
CLEVELANDE

Liepos 11 d. Dievo Moti
nos parapijos šventovėje 
kun. Antanas Saulaitis su
tuokė Audrą Nasvytytę ir 
advokatą Arūną Bielinį. 
Audra yra Rimgailės ir mu
zikos mokytojo Donato Nas- 
vyčiu duktė, baigusi kom
piuterių mokslą Kent Statė 
Universitete, dabar dirba 
Cleveland Electric Illumi- 
nating Co. šeštadieniais mo
kytojauja Šv. Kazimiero li

OP! /uperior Atvirtas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

tuanistinėj mokykloj. Aud
ra gimusi skautų vadovų 
šeimoje, aktyviai dalyvau
ja skautų organizacijoje. 
Arūnas, dantų gvd. Natali
jos ir Petro Bieliniu sūnus, 
baigęs teisės mokslus West- 
ern Reserve Universitete 
Clevelande, užima aukštą 
juristo vietą AmeriTrust 
Co., viename iš didžiųjų 
bankų Clevelande. Arūnas 
priklauso ateitininkams.

Sutuoktuvių mišių mal
das skaitė jaunosios pus
seserė Vilija Nasvytytė-Kli- 

mienė. Solo giedojo muzi
kas dr. -Bronius Kazėnas, 
vargonais grojo Regina 
Brazaitienė ir Purcello mar
šą kornetu grojo inž. Algis 
Miškinis.

Vakare Lietuvių Namuo
se Įvyko vestuvių puota. 
Dalyvavo virš 200 svečių. 
Pamerges, pabrolius ir iš 
toliau atvykusius svečius 
Įdomiai, paįvairindami stu
dentiško gyvenimo nuotru
pomis, pristatė Virginija 
Juodišiūtė ir Kęstutis Su- 
šinskas. Vyr. pamergė buvo 
jaunosios sesuo Rūta Nas- 
vytytė-MacFadden, biologė 
ir vyr. pajaunys inž. Kęs
tutis Sušinskas, jaunojo 
sesuo mokytoja Daiva Bie- 
linytė, jaunosios artima 
mokslo draugė psichologė 
Mindy Baldwin ir inž. Vir
ginija Juodišiūtė. Pabroliai 
— jaunojo studijų draugai: 
inž. Romas Budrys, advo
katas Stan Bender iš Ohio 
ir med. gyd. chirurgas San- 
dy Rosner iš New Yorko.

Jaunuosius sveikino tė
vai, giminės iš Lietuvos, 
draugai ir pažįstami iš įvai
rių Amerikos, Kanados ir 
kitų tolimų vietovių. Jau
nieji padėkojo tėvams už 
rūpestį ir duotą mokslą, o 
svečiams již dalyvavimą.

Puotai baigiantis, jauno
sios draugės atsisveikini
mui pašoko "Sadutę”. Ma

MEMBER

FSLIC

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119
Tel. Į216] 531-7770

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

liams pastatyti.

ma Rimgailė Nasvytienė 
nuėmė rūtų vainiką ir duk
ters galvą pridengė tauti
nių raštų skarute su karū
na. Sekančią dieną, jauna
vedžiai povestuvinei kelio
nei išvyko į Havajų salas.

Nepamirštamas Audros 
krikšto mamų Megos Bar- 
niškaitės ir Reginos Nasvy- 
tienės organizuotas merg
vakaris, Vilijos ir Edo Kli
mų namuose, iškilmingos 
vaišės, vainiko pynimas, 
įdomiai pravestos tradicinės 
dainos, burtai, dovanos: li
nų rankšluoščiai, staltiesės 
ir kitos praktiškos reikme- 
nės, ypač brangi Audros tė
vų dovana Lietuvos Vytis, 
menininkės Antaninos Jo- 
nynienės kūrinys, primins 
jaunos šeimos kilmę ir ža
dins meilę Lietuvai.

Be minėto mergvakario, 
atminimuose pasiliks ruoš
tos draugių ir vyresnių 
skaučių priešvestuvinės va
karonės.

Jadvyga Budrienė

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 sąjurtga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 25 D. Skautinin
kių Draugovė pristato Aureli
jos Balašaitienės romaną SKE
VELDROS.

• 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.

• LAPKRIČIO 28 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius.

1988 M.
’ • BALANDŽIO 30 D., šeš

tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

GOLFO TURNYRE...

Vincas Vaičaitis laimėjęs ”Am
žinosios jaunystės” pereinamą

ją trofėją.

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

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) 142-6810.

• 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.

PLASTIC INJECTION 
MOLDING MACHINE 

OPERATORS
Have full time openings 

on Day Shifts, and Night 
Shifts — no experience ne- 
cessarv. Mušt speak Eng- 
lish and have own transpor- 
tation. Apply in person 
Monday through Friday 
9:00 A. M. to 5:00 P. M. at:

TEXLER, INC. 
29325 Aurora Rd. 
Solon, Ohio 44139

No phone calls please ...
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PAREIŠKIMAS
Iš platinamų skelbimų su

žinota, kad ramioje veiklio
je ir vieningoje Clevelando 
lietuviškoje kolonijoje š. m. 
rugsėjo 20 d. organizuoja
mas solisto Danieliaus Sa
dausko, atvykusio iš oku
puotos Lietuvos, koncertas.

žinant, kad okupantas iš
leidžia į laisvąjį vakarų pa
saulį tik patikimus jiems 
menininkus, ALT S-ga, lai
kydamosi veiksnių priimtų 
Clevelande ir White Plains, 
bei Tautinės Sąjungos sei
muose padarytų nutarimų, 
bendradarbiavimui su Lie
tuvos okupantu, ragina Cle
velando lietuviškąją visuo
menę, o ypač Tautinės Są
jungos narius organizuoja
mame koncerte nedalyvau
ti.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

• Dr. Nelė ir Gerardas
Juškėnai siunčia sveikini-

$17.50 asmeniui. lietuvių klubo
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

DIDELE ŠVENTE

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. 
Rezervacijos tel. 531-2131.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS
DALYVAUTI

NAUJA TUNTTNTNKĖ
Neringos tunto tuntihin- 

kė s. Elena Nainienė pirmo
je šių metų rudens sueigoje 
rugsėjo 14 d. perdavė savo 
pareigas s. Julijai Taorie- 
nei.

Tėvai, kurie norėtų savo 
dukras įrašyti į skautes, 
prašom skambinti vakarais 
tuntininkei J. Taorienei tel. 
(216) 531-9491.

X PILĖNŲ TUNTO 
VEIKLOS METŲ PLANAI

Pilėnų skautų tuntas rug
sėjo 14 d. pradeda sueigas, 
kurios vyks pirmadieniais, 
7-9 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos didžioje salėje. 
Priimami giliukai nuo 5 me
tų amžiaus.

Pilėnų skautų tunto va
dovybė, be eilinių sueigų, 
yra numatę tokį didesnių

mus iš Aliaskos, kur pralei
do savo atostogas. Rašo, 
kad šiaurės gamta paliko 
nepamirštamus įspūdžius.

Juozo Stempužio išleistuvių į pensiją dalis svečių. Iš kairės mero žmona Janet Voinovich, 
LSS vyriausioji skautininke Stefa Gedgaudienė, Lietuvių namų direktorė Virginija Juodišiūtė, 
vengrų skautų veikėjas George Szent Kiraly, Harry Burkhart, meras George Voinovich, veng
rų mokyklos mokytoja Ibolia Doroczy, apskrities kontrolieriaus tarnauja Dorothy Burkhart.

V. Bacevičiaus nuotr.

renginių, veiklos kalendo
rių:

rugsėjo 19-20 d. tunto iš
kyla,

spalio 3-4 d. vyresnių 
skautų iškyla,

gruodžio 20 d. — kalėdi
nė sueiga,

sausio 2-3 d. žiemos sto
vykla,

vasario 13 d. Blynų ba
lius,

kovo 20 d. kaziuko mugė, 
balandžio 24 d. šv. Jurgio 

sueiga ir
birželio 6 d. metų užbai

gimo sueiga.
1988 metų vasarą, minint 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
70 metų jubiliejų, įvyksta 
Tautinė Stovykla netoli Cle
velando. Pilėnų skautų tun
to nariai ruošis gausiai da
lyvauti šioje svarbioje sto
vykloje. .

Tunto vadovybę sudaro: 
R. Belzinskas — tuntinin- 
kas; kun. G. Kijauskas — 
kapelionas; L. Biliūnas — 
giliukų draugininkas; A. 
Spirikaitis — vilkiukų 
draugininkas; A. Miškinis 
— skautų draugininkas; R. 
Belzinskas — prityrusių 
skautų draugininkas, E. Ja
kulis, V. Bacevičius, V. 
Staškus ir G. Taoras.

• Dr. Danielius ir Roma 
Degėsiai, praleidę apie tre
jetą mėnesių atostogų Cape 
Cod, Mass., grįžo į Clevelan- 
dą.

Dr. D. Degėsy s žada vėl 
pradėti rašyti Dirvoje svei
katos klausimais straips
nius, kurių jau spėjo pasi
ilgti skaitytojai.

PARDUODAMAS 200 
AKRŲ ŪKIS

Gražus mūrinis namas, 4 
miegamieji, įrengtas rūsys. 
Nauja daržinė ir svirnas 
viršuje. Pusė akro jauno so
delio, didelis tvenkinys už
veistas žuvimis. 3 myl. nuo 
90 greitkelio ir 38 myl. nuo 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčios Clevelande. Ūkis 
prie kelio yra 4000 pėdų 
pločio. Parduoda savinin
kas. Tel. (216) 466-6129.

(34, 36)

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

- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS UŽ:
•

Pagerbė J. Stempuzį...
(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvių namų ir klubo 
naujasis menedžeris Juozas 
A. Titas drauge su savo per
sonalu paruošė gražias vai
šes.

Mielos nuotaikos vakarą 
užbaigė J. Stempužis, tar
damas trumpą padėkos žodį 
ir pastebėdamas, kad vals
tybinės tarnybos laikotar
pyje jis sutikęs daug gerų 
žmonių. Beveik visi jų at
vyko į jo vienos darbo va
gos užbaigtuvių šventę. Lie
tuvių patarlė sako: ”Atei- 
na diena, atsineša ir savo 
darbą”. Taigi ir J. Stempu
žio pensininko dienos bus 
kupinos ne tik neužbaigtų, 
bet ir naujų darbų. Linkime 
jam geros sveikatos! (d)

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eąuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

Taupymo sąskaitas 
Certifikatus
IR A
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.



DIRVA
• ALT S-gos Tarybos na

rių ir skyrių pirmininkų su
važiavimas Įvyks š. m. spa
lio 18 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje. Po
sėdžio pradžia 11 vai. ryto.

Darbotvarkėje: Tautinės 
spaudos ryšiai su Sąjunga; 
Vyr. valdybos santykiai su 
skyriais. Tautinės Kultūros 
Fondo steigimo reikalai ir 
einamieji reikalai.

Apie dalyvavimą praneš
ti Sąjungos valdybos sekre
torei E. Valiukėnienei, 5958 
So. Troy St., Chicago, III. 
60626, tel. (312) 434-7270.

• VLIKo seimas Įvyks 
spalio 9-11 d. d. Montrealy
je, Kanadoje, Aušros Var
tų parapijos salėje.

Visais seimo reikalais 
kreiptis Į seimo rengimo ko
miteto pirm. J. ŠiaučiulĮ tel. 
(514) 768-3674. Viešbučio 
kambarių registracijos rei
kalais kreiptis Į S. Staske
vičienę (514) 347-0583.

• Korp! Neo-Lithuania • Rimas Gulbinas, Palos 
Vyr. Valdyba, per ižd. A. Park, III., atnaujindamas 
M. IgnatonĮ, Dirvai paremti Dirvos prenumeratą, pridė- 
atsiuntė auką 200 dol. Ačiū, jo auką 13 dol. Ačiū.

ATĖJUS LAIKO PILNATVEI...
Gal. 4,4

Pranešame, kad š. m., rugsėjo 3 dieną 
savo žemiškąją kelionę baigė

Kotryna Steponaitytė Marijošienė

VYTAUTAS MARIJOŠIUS
DUKRA ELONA, ŽENTAS RIMAS VAIŠNYS 
ANŪKAI GINTARAS IR VAIVA
SŪNUS MARIJUS, MARTI ALDONA ŠILEIKYTĖ
ANŪKAI MARIUS, DAINIUS IR VYDAS
DUKRA SĖS. M. IGNE

PADeKA
A. A.

STEPAS MACKEVIČIUS
mirė New Yorke, 1987 m. liepos 14 d.

Širdingai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems atsisveikinime bei laidotuvse New 
Yorke ir Clevelande, pareiškusiems užuojautą asmeniš
kai, laiškais ar spaudoje, atsiuntusiems gėles ar auko
jusiems velionies atminčiai šv. Mišioms ar lietuviškoms 
organizacijoms.

Ypatingai dėkojame kun. Pakalniškiui, kun. Piktur
nai ir kun. Račkauskui, New Yorke, ir kun. Kijauskui, 
Clevelande, už atlaikytas šv. Mišias, maldas, jautrius 
paguodos žodžius bei palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Esame giliai dėkingi Lietuvos Generaliniam Konsu
lui Anicetui Simučiui, korp! Lithuania filisteriui dr. Jo
nui Lenktaičiui, Lietuvių Rezistencinės Santarvės Tary
bos Pirmininkui Broniui Bieliukuf ir Dirvos Redakto
riui Vytautui Gedgaudui už pasakytus atsisveikinimo 
žodžius. Taip pat dėkojame velionies svainiui Tadui Bu- 
kaveckui už atsisveikinimo pravedimą.

Sielvarte likę
ŽMONA ALDONA 
IR BROLIS ANDRIUS 
SU ŠEIMA

• Tėv. dr. Tomui žiūrai
čiui, LSS Seserijos Dvasios 
Vadui, gyv. Washingtone,
D. C., susirgus, pagul
dytas ligoninėn ir širdies 
veikimui sustiprinti Įdėtas 
specialus aparatas.

Tarp daugybės laiškų ir 
sveikatos linkėjimų, jis ga
vo iš prezidento Reagano ir 
jo žmonos linkėjimą grei
čiau pasveikti. Tėv. dr. T. 
žiūraitis yra Pentagone ka
pelionu.

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjunga skelbia RAŠI
NIŲ KONKURSĄ JAUNI
MUI. Tema — 1. NE LIE
TUVOJE GIMUSIO JAU
NIMO PAREIGA LIETU
VAI, ir 2. KAIP IŠLAIKY
TI JAUNIMĄ AKTYVIŲ 
LIETUVIŠKOSE ORGANI
ZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą 
(iki 35 m. amžiaus) daly
vauti konkurse. Rašinys tu
ri būti bent penkių (5) ma
šinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mo
kytojai bei Įvairių organiza
cijų vadovai, prašomi pa
skatinti jaunimą rašyti 
aukščiau minėtom temom.-

Konkurse dalyvaujan
tiems bus skiriamos trys 
premijos:

I. _ $250.00
II. — $150.00
III. _ $100.00

Premijų paskirstymui, 
jury komisija bus sudaryta 
ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašy
ta slapyvardžiu. Kartu su 
tema, prisiųsti užklijuotą 
voką su vardu, adresu, ir 
amžiumi. Konkurso rašiniai 
turi būti prisiųsti iki 1988 
m. sausio mėn. 15 d., sekan
čiu adresu: Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, c/o 
Vida Jonušienė, 12500 Paw- 
nee Rd., Palos Park, Illinois 
60464.

• LSS IlI-ji tuntininkų 
konferencija Įvyks š. m. 
spalio 9-12 d. d. Beaumont 
stovyklavietėje prie Cleve
lando.

Pagrindinė tema pasiruo
šimas 1988 m. VII tautinei 
stovyklai, kuri Įvyks neto
li Clevelando.

Konferencijoje kviečiami 
dalyvauti vadovai ir vado
vės galĮ talkinti pasiruoši
me stovyklai.

Informacijos išsiuntinė
tos vienetų vadovam. Regis
truotis pas ps. Oną Šilėnie- 
nę, 24301 Oakhill Dr. Eu
clid, Ohio 44117, telef (216) 
531-8207.

• Dr. Dainius Degėsys, 
Gatės Milss, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.

Los Angeles skautų stovykloje vadovai: R. Jarašūnas, A. 
Sekas, R. Navickaitė, V. Sviderskas ir L. Jarašūnienė.

J. Stukas ir J. Veblaitis kalbasi su šen. Frank Lautenberg 
(vidury) prieš jam išvykstant į Sov. Sąjungą tyrinėti Helsinkio 
susitarimų laikymąsi.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos gen. konsulas, su 
žmona grįžo iš atostogų, 
praleidę Aliaskoje pas sūnų 
Julių, kuris su šeima jau 
senai ten Įsikūręs gyvena 
Anchorage Stewart mieste 
prie Įlankos, kur daugybė 
salų ir salelių, aukštos uo
los, fiordai ir daugybė Įvai
rių žuvų, net banginių, ruo
nių, halibutų. Ten buvo su
gauta viena žuvis, kuri 
svėrė 277 svarus.

• Kr. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos Chicagoje, 
naujuosius mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 12 d. Fran
cis McKav mokyklos patal
pose, 6901 So. Fairfield 
Avė.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti tel. 778-4358, 
434-2243 ar 425-6338.

• Prel. Jono Balkūno pa
gerbimas, 85 m. amž. pro
ga, rengiamas spalio 21 d. 
1 vai. p. p. Kapok Tree res
torane, Madeira Beach, FI. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis Į rengimo komiteto 
pirm. A. Armalį, tel. (813) 
367-4243.

• „Lietuvos Aidų’’ radijo 
programos gegužinė Įvyks 
rugsėjo 20 d. šaulių salėje, 
Chicagoje. Gros Gintaro or
kestras, o Šaulių dainos vie
netas ved. muz. Sodaičio at
liks programą, bus įvairių 
valgių ir laimės šuliniai. 
Pradžia 12 vai.

• „Naujoji Viltis” žur
nalo redakcija primena kny
gų leidykloms ir žurnalų lei
dėjams, norintiems, kad jų 
leidiniai būtų paminėti ar 
recenzuojami žurnale „Nau
joji Viltis”, prašomi siųsti 
šiuo adresu: Naujoji Viltis, 
P. O. Box 1071, Palm Coast, 
Fla. 32035.

• Amerikos Lietuvių Mu
zikos Sąjungos naujai iš
rinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Faus
tas Strolia — pirmininkas, 
Antanas Giedraitis — ad
ministratorius - iždininkas, 
Emilija Sakadolskienė — 
sekretorė, Julius Mačiulis 
— vicepirmininkas ir Eglė 
Rūkštelytė - Sundstrom — 
vicepirmininkė.

Norintieji prisijungti prie 
sąjungos, prašom kreiptis į 
Antaną Giedraitį, 7310 So. 
California Avė., Chicago, 
Illinois 60629.

• Tarpmiestinės golfo 
varžybos Įvyko Quail Hol- 
low Resort, Painesville, Oh. 
š. m. rugsėjo 4-6 d. d. Daly
vavo 132 žaidėjai iš JAV, 
Kanados ir Australijos. Po 
varžybų rugsėjo 6 d. Įvyko 
trofėjų dalinimas.

„Meisterių” klasėj laimė
jo A. Daledonis.

A. Klasėje — A. Mikelė
nas, B. klasėje — S. Podsa- 
decki, C klasėje — A. Za- 
lagėnas, D. klasėje — J. 
Belkus.

Moterų klasėje — Vait
kienė ir Senjorų klasėje — 
J. Jarulaitis.

„Amžinos jaunvstės” tro
fėjų laimėjo V. Vaičaitis.

Pirma vietą komandų žai
dime laimėjo: vyrų — To
rontas, moterų — Torontas.

• Kas Romoje ”Parco Tir- 
reno” resid. gyveno nuo bir
želio 24 d. iki liepos 3 d. ir 
Įteikė palydovei Mrs. Keren 
Sable pinigus? Keren pra
šomų daiktų negavo ir pi
nigus grąžino.

Pinigus gali atgauti ra
šant: V. Bacevičiui, 17938 
Neff Rd., Cleveland, Ohio 
44119.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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