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"DVIGUBAS NULIS”
Prieš JAV-Sovietijos susitarimų

Vytautas Meškauskas

Kiek nulių neparašy
tum prieš kokį skaičių, jie 
visliek nieko nereiškia. Už 
tat ir susitarimas tarp JAV 
ir Sovietijos eiti prie vadi- 
vadinamos zero padėties 
vidutinės ir trumpos distan
cijos (3000-3400 mylių) 
raketų srityje nepakeičia 
bendro balanso, lygiai kaip 
atsisakymas nuo tam tikro 
kalibro patrankų ar kitokios 
kitos šaunamojo ginklų 
rūšies negarantuotų pasaulio 
taikos prieš pirmąjį pasau
linį karą. Kol kas taiką ge
riausiai užtikrina karo neap- 
simokėjimas.

Malonu ar ne - nuo ka
ro tarp super-valstybių 
beveik pusšimtį metų su
laikė atominių ginklų pa
naudojimo baimė. Pasitikė
jimą ja po truputį pakirto ki
ta baimę - karas gali prasi- 
prasidėti per ncapskaičia- 
vimą, netyčia. Kad tokią 
galimybę sumažinti, nori
ma apriboti ginklų skaičių. 
Kartu tikimasi, kad nepap
rastos technikos pažangos 
dėka artinasi laikas, kada 
pakilusios raketos galės būti 
sunaikintos joms dar nepa
siekus savo taikinių. Apie 
tai Reagano administracija 
galvoja garsiai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir tas 
pats tyliai vyksta Sovieti
joje.

Logiškai galvojant, 
amerikiečiai pirmieji turėtų 
sugalvoti apsigynimo siste
mą ir ją įkūnyti dėl savo 
materialinio ir techninio pra
našumo. Kremliaus intere
sai, žinoma, reikalauja prie 
to neprileisti. Tam tikslui 
jie siūlo sumažinti esamą 
atominį apsiginklavimą ir 
net eiti prie visiško jo 
panaikinimo. Tai sukelia 
siaubą Vakarų pasaulyje, 
kuris tikisi sovietų kon- 
vencionalinės kariuomenės 
persvarą išlyginti atominiais 
ginklais, mažiau kainuojan
čiais negu pėstininkų masių 
ir jų brangių tankų bei lėk
tuvų išlaikymas

Tai veda prie reikalo 
susitarti ir dėl konvenciona- 
linių kariuomenių sumaži
nimo iki tokio laipsnio, kad 
jos negalėtų netikėtai ge
rokai pasistūmėti Centro 
Europoje. Bet ... stambios 
kariuomenės jėgos ten 
sovietams reikalingos tam, 

kad išlaikyti savo tvarką ir 
drausmę rytinėje ir centri
nėje Europoje, o amerikie
čiams, kad turėtų Vakarų 
europiečių pasitikėjimą, jog 
sovietų užpuolimo atveju jie 
juos gins.

Atitrauktai galvojant 
reiktų konstatuoti, kad taiką 
užtikrina ne vienos pusės 
nusiginklavimas, bet apsi
ginklavimas tokiame lygyje, 
kuris neleistų varžovui ti
kėtis greitos ir palyginti 
lengvos pergalės. Dėl to ga
lima derėtis ne tik de
šimtmečius, kaip iki šiol, bet 
reikės dar derėtis ištisus 
amžius.

Konkrečiai žiūrint, dau • 
gumas tarptautinės scenos 
stebėtojų mano, kad Gorba
čiovo Sovietija apsižiūrėjo 
negalinti laimėti ginklavi
mosi lenktynių ir - jei taip - 
ji yra suinteresuota jei ne 
visišku jų sustabdymu, tai 
bent sulėtinimu. O kadangi 
JAV jau nuo antrojo pašau - 
pasaulinio karo pabaigos ne
teko apetito pasaulio per
tvarkymui jėga, anksčiau ar 
vėliau turi atsirasti susi- 
rimo galimybės. Žinoma, 
yra reikalinga ir taikinga 
atmosfera, nepasitikėjimo 
išsklaidymas. Tam Gorba
čiovas pradėjo savo "tai
kos" ofenzyvą, kurią mato- 
tome vis smarkėjant. Jo 
pastangos įrodyti amerikie
čiams, kad sovietų žmonės 
nori taikos, Amerikoje rado 
labai dėkingą dirvą, nes - 
pirma - tai iš tiesų teisinga ir 
- antra - amerikiečių masės 
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Po pasitarimo ALT S-gos Seimo reikalais. Iš kairės: Day
tona Beach apyl. skyriaus valdybos vicepirmininkas Jurgis Ja
nušaitis, ALT S-gos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
skyriaus pirmininkas Vytautas Abraitis.

ALT S-gos Daytona Beach, apylinkių skyriaus valdyba posėdžiauja su Sąjungos pirminin
ku. Iš kairės: vicepirm. Kostas Žolynas, sekretorius Jurgis Miežaitis, pirmininkas Vytautas Ab
raitis, Sąjungos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, vicepirm. Jurgis Janušaitis ir iždininkas 
Pranas Domijonaitis.

Pasiruošimas Tautinės Sąjungos Seimui

Ir Tautos Šventės minėjimas Daytona Beach

Daytona Beach apylinkių 
ALT S-gos skyriaus valdy
ba, ruošdama Tautos šven
tės minėjimą, pagrindiniu 
kalbėtoju šiais metais pa
kvietė Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos centro 
valdyos pirmininką dr. 
Leoną Kriaučeliūną. Sve
čias pas mus atskrido 
rugsėjo mėn. 12 d. va
kare. Aerodrome ji pasiti
ko ir vėliau globojo sky
riaus pirmininkas Vytautas 
ir Stella Abraičiai, gyv. 
Palm Coast, Daytona Beach 
kaimynystėje.

Svečias dr. Leonas Kriau
čeliūnas šioje lietuvių gra
žioje kolonijoje viešėjo ir 
mūsų skyrių lankė pirmą 
kartą. Be dalyvavimo pa
čiame Tautos šventės mi
nėjime, Tautinės sąjungos 
pirmininkui rūpėjo išspręs

ti ir visą eilę klausimų, su
sijusių su sekančiais metais 
ruošiamu ALT S-gos seimu.

Seimą sekančiais metais 
suruošti sutiko Daytona 
Beach apylinkių skyrius 
Los Angeles vykusiame sei
me prieš porą metų.

Tad susitikimas su Cent
ro valdybos pirmininku dr. 
Leonu Kriaučeliūnų buvo 
ypač skyriui ir valdybai la
bai naudingas.

Rugsėjo mėn. 13 d. Stel- 
los ir Vytauto Abraičių na
muose suruoštų pusryčių 
metu skyriaus valdyba . ir 
sąjungos pirmininkas turė
jo ilgoką posėdį ir aptarė 
ruošiamo Seimo klausimus.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis, pasveiki
nęs svečią, padėkojo jam už 
sutikimą dalyvauti Tautos 
šventės minėjime ir pasa
kyti kalbą, o taip pat už 
rodomą rūpestį ir ruošia
mam Seimui. Painformavo, 
ką skyriaus valdyba yra 
tuo reikalu padariusi. Sky
riaus pirmininkas su valdy
bos nariais jau buvo apžiū
rėję Daytona Beach apie 
dešimtį viešbučių, kuriuose 
būtų galimybių Seimą ruoš
ti. Apibudino ir skyriaus 
įsipareigojimus Seimo ruo
šimo darbuose.

Centro valdybos pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče
liūnas padėkojo skyriaus 
pirmininkui, valdybai ir 
skyriaus nariams už gražią 
veiklą, didelę paramą savo 
darbais pačiai Sąjungai, 
perdavė Centro valdybos 
sveikinimus. Po šių įžangi-

Jurgis Janušaitis

nių kalbų, buvo konkrečiai 
prieita prie svarbiųjų klau
simų.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
painformavo, kad spalio 18 
d. Lietuvių Tautiniuose na
muose, Chicagoje yra šau
kiamas ALT S-gos Tarybos 
suvažiavimas. Esą iškilo 
svarbių klausimų aptari
mui. Suvažiavimas, esą, 
svarstys Tautinės sąjungos 
tolimesnę liniją, Tautinės 
sąjungos centro valdybos ir 
Vilties draugijos santykius, 
Bostono skyriaus proble
mas. Iš šių užuominų numa
nu, kad kyla veikloje nau
jų problemų. Tikime, kad 
šios problemos būsią iš
spręsto pačiai sąjungai nau
dinga prasme. Pirmininkas 
painformavo, kad suvažia
vime numatoma įsteigti ir 
Tautinės sąjungos fondą, 
sujungiant jau dabar vei
kiančius atskirus fondus, o 
lėšų, esą nemažai.

Pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas pareiškė, kad 
ateinantis Seimas turįs 
būti ypatingai geras. Tam 
ruošiasi ir Centro valdyba 
bei skyriai.

Posėdžio metu nutarta: 
ALT S-GOS SEIMĄ RUOŠ
TI 1988 METAIS, GEGU
ŽĖS 21-22 D. D. DAYTO
NA BEACH, FLORIDOJE. 
Numatoma į Seimą pakvies
ti garbės svečiais aukštų 
dvasiškių, Lietuvos konsu
lus, veiksnių pirmininkus, 
žymiuosius visuomeninin
kus, kultūrininkus. Buvo
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Laiko ženklas: Marcinkus kėsinosi nužudyti Andropovų! -Bork’o 
-------------- patvirtinimo byla. - JAV Persijos Įlankoje. ----------

Kaip keičiasi laikai ir nuo 
taikos. Neseniai buvo ieško
ma ryšio tarp pasikėsinimo 
nužudyti popiežių ir KGB. 
Dabar New Yorke pasirodė 
romanas, kuriame, sąmokslu 
prieš Gorbačiovo iškėlėją ir 
KGB viršininką Andropovą, 
yra kaltinamas mūsų tautie
tis ark. Paulius C. Marcin
kus. Romano pavadinimas 
yra 'In the Name of the Fa- 
ther'. Autorius - kaž koks 
A.J. Quinnelli. Leidėjas - 
NAL Pengvin Books. Turi
nys: Marcinkus, kuris fak- 
tinai tvarkė Vatikano finan

sinius reikalus ir dar dabar 
yra Vatikano Banko valdy- 
valdytojas, popiežiui Pauliui 
VI pradėjus keliauti po pa
saulį ėjo ir jo saugumo virši
ninko pareigas. Jis įsakęs 
nužudyti Andropovą, kad ... 
apsaugoti dabartinį popiežių 
Joną Paulių II.

Leidėjo žodyje nurodoma, 
kad romane yra atvaizduoti 
6 gyvi asmenys, tačiau jų 
veiksmai yra išgalvoti ir ne
turėtų būti laikomi tikrais ar 
panašiais į teisybę'. Knygos 
aplanke sakoma, kad kny
goje 'sumaišomi faktai su 
fikcija'.

Marcinkaus advokatas 
Alan M. Gelb kreipėsi į 
New York teismą, prašyda
mas sustabdyti tos knygos 
platinimą ir atspausdintus 
77,000 egzempliorius sunai
kinti. Leidėjo advokatas 
Martin S. Garbus aiškina, 
kad knyga yra aiškiai klasi
fikuota kaip romanas ir todėl

yra leistina platinti pagal pir 
mąjį konstitucijos pakeiti
mą. Girdi, panaudojimas 
tikrų asmenybių išgalvotam 
romane yra jau seniai 
praktikuojamas. Advokatas 
Gelb į tai atkirto, kad arki
vyskupo pavardė toje kny
goje naudojama be jokio pa
grindo ir tik tam, kad gauti 
pelno. Teisėjas Danzig savo 
sprendimą atidėjo iki sekan
čios savaitės.

• • •

Ark. Marcinkaus byla 
mums čia gali patarnauti 
įvadu į daugiau komplikuotą 
teisėjo Robert H. Bork bylą, 
kurį prezidentas paskyrė į 
Aukš. Teismą, bet Senatas 
nenori to paskyrimo patvir
tinti.

Nenorinticji patvirtinti 
senatoriai teigia, kad Bork 
savo Aukš. Teismo spren
dimų kritikoje reikalauja, 
kad Aukš. Teismas laikytųsi 
daugiau įstatymų raidės, 
nenukryptų per toli nuo jos, 
nes teismo paskirtis yra 
žiūrėti, kad būtų laikomasi 
įstatymo, bet ne jį plėsti. 
Tai jau yra įstatymų leidimo 
institucijų uždavinys. Taip, 
pavyzdžiui, Aukš. Teismas 
leido' abortus išeidamas iš 
privatiškumo teisės, nors 
Konstitucija nekonstatuoja 
tokios teisės. Ji tačiau kelis 
kartus mini konkrečias pri
vatiškumo teises, nieko nesą 
kydama apie moters teisę 
pasidarydinti abortą. Tas prr 
vatiškumas' kertasi su negi-

IA.TITLE of PUBLICATION

STATEMENT OF OVVNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION
Kcųutrcd bi J9 U.S.C. J6X.\i

IB. PUBLICATION NO.

DIRVA

3. FREOuENCY OF ISSUE ! 3A. NO. OF ISSUES PUBLISHED 
ANNUALLY

2. DATE OF FILING

Oct. 1,1987
38. ANNUAL SU8SCRIPTI0N 

PRICE

17.CO

Cleveland, Cuyaho^a, Ohio 444-03
5. COMPLETE MAILING ADDRESS OF THE HEADOUARTERS OF GENERAL BUSINESS OFFICES OF THE PUBLISHER (Ne

6116 St.Clair Avė., Cleveland, Cu.yaho;ra, Ohio zt4103

tfeekly

4. COMPLETE MAILING ADDRESS OF KN0WN OFFICE OF PUBLICATION (Street. Cit). Cott 

6118 S c. Ola ir .šv;

6. FULL NAMES ANO COMPLETE MAILING ADORESS OF PU8LISHER, EOITOR. AND MANAGING EDITOR (Thū item MUŠT NOT be blank)
PUBLISHER (Name and Complete Mailing Address)

The American Lithuanian Press L Radio Ass’n VILTIS, Ine. 8118 Sk . n.laiv' A P.lmrulund /i/ilAZ
E Dl T OR (Name and Complete Mailing Adiress) .» * « ■ * .x

Vytautas Gedgaudas, 2315 Ooventry 3d. Gleveland Hts., Ohio 44118
MANAGING EDITOR (Name and Complete Mailing Address)

Vytautas Gedgaudas, 2216 "oventry Rd. Cleveland Hts., Ohio 44118
7. OWNER (If owned by a corporation. its name and address mušt be stated and also immedtarely thereunder the narnės and addresses of stockholders 

owning or holding l percent or more of totai amount ofstock. If not owned by a corporation. the narnės and addresses of the individual ovmers mušt 
be given. If owned by a partnershlp or other unincorporated firm, its name and address. as well as that of each individual mušt be given. If the publica- 
tion is published by a nonprofit organisation. its name and address mušt be statedj (Item mušt be completed.)

FULL NAME COMPLETE MAILING ADDRESS

The Americ.en Tii thnanian Pneęę R?-di « Acc'n VT'.TTS Tnr
8116 St. Clair Avė.,' CJev ^lnndj Ohio

Kazimieras Pocius, President
532 xja k e Shore Count v C d.Beveri t Shores.Tn:i. 46301

8 KNOVVN BONDHOLDERS. MORTGAGEES, AND OTHER SECURITY HOLDERS 0WNING OR HOLDING 1 PERCENT OR MORE OF TOTAL 
AMOUNT OF BONOS, MORTGAGES OR OTHER SECURlTlES (If there are none. so statė)

FULL NAME COMPLETE MAILING ADDRESS

None

9. FOR COMPLETION BY NONPROFIT ORGANIZATIONS AUTHORIZEO TO MAIL AT SPECIAL RATES (Section 423.12 DMM only) 
The purpose. funetion, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes ICheck one)

(1) (21
r—i HAS NOTCHANGED OURING |—i HAS CHANGED DURING (lf changed. publisher mušt submit esplanation of
IX Į PRECEDING 12 MONTHS | | PRECEDING 12 MONTHS change vvith this statement.)

10 EXTENT AND NATURE OF CIRCULATION
(See instructions on reverse side)

AVERAGE NO. COPIES EACH 
ISSUE OURING PRECEDING 

12 MONTHS
ACTUAL NO. COPIES OF SINGLE 
ISSUE PUBLISHED NEAREST TO 

FILING DATE

A. TOTAL NO. COPIES (Net Press Run) 2749 2749
B. PAID ANO/OR REOUESTEO CIRCULATION

1. Sales through dealers andearrierj, street vendors and counter sales - 120 120
2 Mail Subscription 

(Paid and/or requested)
2314 2314

C TOTAL PAID ANO/OR REOUESTEO CIRCULATION 
(Sum oflOB! and 10B2) 2434 2434

D. FREE DISTRI8UTION BY MAIL, CARRIER OR OTHER MEANS 
SAMPLES, COMPLIMENTARY, AND OTHER FREE COPIES 115 115

-------------------------------------------------------------------------------------------------1-----
E. TOTAL DISTRIBUTION (Sum of Cand D) 2549 2549
F. COPIES NOT DISTRIBUTED

1. Office ūse, left over, unaccounted. spoiled after printrng 200 200
2. Rotum from News Agents —

G. TOTAL (Sum of E, Fl and 2 should equal net press run shown in A) 2749 2749
11. \ SlGNAlbRE VlD TITLE EDITOR,(PnB^lStjąR, 8USINESS MArtAGER, OR OVVNER

I certify that the statements made by \ ---------
me above are correct and complete // Vytautas Gedęnuda^JCdij^or

fSec instruction on reverse)

imusio kūdikio teise gyven
ti. Už tat - anot Bork - tas 
klausimas turėtų būti regu
liuojamas atskirų valstybių 
įstatymais, o ne teismo.

Norėdamas nuraminti 
savo oponentus, Bork aiški
no, kad jis nesirengia panai
kinti tuos Aukš. Teismo 
sprendimus, kurie visuome
nės buvo priimti kaip nusi

stovėjusi forma. Bork taip 
pat aiškinosi, kad - kaip pro
fesorius - jis iškėlė daug abe 
jonių dėl Teismo praktikos 
teisėtumo tam, kad praplėsti 
teisininkų akiratį, nes ginčas 
universiteto salėje ar žurnale 
niekam negali padaryti kon
krečios žalos, tačiau teismas 
turi atsižvelgti į visas aplin
kybes ir jo sprendimas pa
prastai ką nors turi įskaudin 
ti, paneigti kurios nors pusės 
teises, todėl turi būti kitaip 
svarstomas. Be to, kai ku
riais atvejais jis yra pakeitęs 
savo pažiūras. Tai tačiau 
nenuramino jo oponentų, ku 
rie sakosi biją, kad patekęs į 
Aukš. Teismą jis gali pri
sidėti prie precedentą davu
sių sprendimų pakeitimo.

Daug buvo ginčytasi dėl 
pirmojo konstitucijos papil
dymo, garantuojančio spau
dos ir pažiūrų teises. Ar jis 
leidžia, pav., kurstyti žmo
nes griebtis sauvalės veiks
mų? Bendra pažiūra yra to- 
tokia - ir Bork jai pritaria - 
kad valdžią kritikuoti nieks 
nedraudžia, tačiau jei kritika 
pereina į raginimą nuversti 
valdžią - ne per rinkimus, 
bet tuojau pat prievarta - ar 
konstitucija garantuoja ir 
tokią 'teisę'? Ar spaudos 
laisvė duoda teisę vaizduoti 
Marcinkų bandantį nužudyti 
Andropovą? Ar tai nesusi
kerta su jo teisę į privatiš- 

kumą?
Ieškant atsakymo į tą 

konkretų klausimą reikia 
pastebėti, kad politikai, ap
lamai imant, yra netekę bet 
kokios teisės į privatų gyve
nimą. Šiais metais jau du 
demokratų kandidatai į pre- 
dentus dėl to turėjo pasi
traukti iš tų varžybų: buv. 
šen. Hart ir senato teisingu
mo komisijos - kuri kaip tik 
svarsto Bork konfirmacijos 
klausimą - dabartinis pirmi
ninkas šen. Biden.

Marcinkų turbūt sunku 
laikyti politiku, kaip tuos 
du senatorius. Jei laikyti jį 
"vieša asmenybe", pagal 
teismo praktiką jis turėtų 
įrodyti, kad jis buvo sąmo
ningai viešai apšmeižtas, 
norint jam pakenkti. Ar kal
tinamieji tuo atveju galės pa 
siteisinti jiems suteikta teise 
rašyti ką nori vien dėl to,

■ Iš kitos pusės
Nesitikėjau, kad šioje skiltyje turėsiu rašyti prieš ... 

save, žinoma, taip sakyti netikslu, čia rašoma ne prieš 
ką nors, bet tik iškeliama kita kokio svarstomo reikalo 
pusė, kad lengviau jį supratus. Taip prieš keletą savaičių, 
vėl suaktualėjus bendravimo su kraštu problemai, pasi
naudojau labai griežta, tiesiog pikta prof. A. Maceinos 
nuomone apie jo paties bičiulių pastangas. Vėliau gavau 
Vilniaus ŠVYTURIO numerius su ... Julijos Maceinie- 
nės dienoraščio ištraukomis, prie kurių sustojame kita
me šio Nr. puslapyje. Pagaliau gavau Maceinos laiško 
kun. S. Ylai nuorašą, kuris visą tą reikalą nušviečia iš 
kitos, labai asmeniškos pusės. Vaizdo pilnumui noriu ją 
pasidalinti su skaitytojais.

1956 m. lapkričio 23 d. profesorius rašė:
”... spalių 24 d. vakare (apie 18 vai.), pas mane 
pasirodė pati Julytė. Taip tikrai, gyva Julytė! Pir
mas jos klausimas buvo: — ’ar esi vienas?’ — 
’Taip šį momentą vienas, bet tuojau grįš šeiminin
kė’. — 'Nesakykim jai, kad esu Tavo žmona’. — 
’Kodėl? Juk ji žino, kad turiu žmoną’. — ’Sakyk, 
kad esu Tavo pažįstama! Ne, gal gėriau išeikime 
į lauką’. Toks buvo pirmas dialogas: po 11 metų 
nesimatymo.”

Trumpai, Julytė atvažiavo kaip vertėja su rusų de
legacija pasiimti vasaros metu susirgusio rusų medici
nos profesoriaus, dalyvavusio Freiburgo tarp, medikų 
kongrese ir likusio čia ligoninėje. Prieš tai ji tris savaites 
išbuvusi vyr. sovietų kariuomenės būstinėje Karlshorste 
prie Berlyno ir laukusi progos atsivežti savo vyrą su sa
vim. Lietuvoje tam esą viskas sutvarkyta, jis gausiąs 
vietą su 10.000 rublių atlyginimu.

Maceina paprašė laiko pagalvoti. Jų pasikalbėjimai 
— vis lauke, parke ar miške — tęsėsi keletą dienų. Julytė 
taip argumentavo: 1. Bolševizmas po Stalino mirties pa
sikeitė, 2. jos sveikata šlubuojanti, turėjusi dvi širdies 
atakas, kenčianti nuo angina pectoris, 3. vaikai (du sū
nūs ir duktė) dar reikalingi tėvo priežiūros. Į pirmą ar
gumentą Maceina atsakė taip: grįžęs jis turėsiąs paneigti 
tai, ką anksčiau sakęs, 2. niekas nežino, kas anksčiau 
mirs, jo sveikata nesanti gera (iš tikro jis pergyveno 
savo žmoną 16 metų). 3. — dėl auklėjimo — tam gali 
užtekti motinos ir reikia pasitikėti Dievu. Vėliau jis taip 
pat pabrėžė, kad esąs įsijungęs į lietuviškąjį katalikiš
kąjį antikomunistinį frontą ir kad jo grįžimas tam fron
tui būtų didelis smūgis, į tai Julytė atkirto: ’Tai iš vie
nos pusės labai kilnu, bet sykiu ir niekšiška. Turi rūpin
tis savo šeima.’

Vienas paskutiniųjų jų susitikimų buvo spalio 28 d. 
Freiburgo vienoje bažnyčių. Maceina radęs Julytę:

”... klūpinčią ir verkiančią. Tada dar kartą pa
klausiau: ’Julyte, čia niekas mūsų negirdi! Pasa
kyk prieš Dievą: laisvai tu atvažiavai, ar ne?’ — 
’Pusiau’, bet tuojau išsigynė: ’ne, ne, laisvai, visai 
laisvai.”

Ji turėjo diplomatinį pasą ir gyveno geriausiam vieš
butyje. Vėliau, restorane, ji dar įspėjo, kad negrįžimo 
atveju labai pasunkėsiąs jų vaikų likimas. Jiems nebus 
leista siekti aukštojo mokslo.

Ar toji asmeniška ’pusė’ nepadeda suprasti profe
soriaus pyktį jo bičiulio žmonai stengiantis jį suvesti su 
iš Lietuvos atvažiavusia pianiste? Po to daug lengviau 
suprasti ir Julytės dienoraščio ištraukas, pasirodžiusias 
ŠVYTURYJE. , x(vm)

kad turėtų šiek tiek ’fun' ir 
uždirbu pinigų?

• ••

Pagaliau gera naujiena 
JAV-bėms. Jų 2 helikopte
riai apšaudė minas dedantį 
Irano laivą, privertė jo įgulą 
apleisti laivą, kurį perėmę 
jūrininkai rado ten dar 10 
nespėtų padėti minų.. Tai 
akivaizdus ir neabejotinas 
įrodymas, kad Iranas, prie- 
ingai tarptautinei teisei, truk 
do laivininkystei tarptauti 
niuose vandenyse.

JAV gavo naujų argu
mentų pravesti per JS Sau
gumo Tarybą ginklų tiekimo 
draudimą Iranui, kuris atsi
sakė paklusti pirmai Saugu- 
Tarybos rezoliucijai, reika
laujančiai paskelbti paliau

bas. Ar Saugumo Taryba 
taip nutars, priklausys nuo 
Sovietijos ir Kinijos, kurios 
abi tiekia ginklus Iranui bei 
turi veto teisę Saugumo Ta
ryboje. Ševemadzė pareiškė 
kad tokiam žygiui dar esą 
per anksti. Prezidento Rea
gano politikos kritikai būkš- 
tauja, kad tai tik vers Iraną 
ieškoti Sovietijos glėbio ir 
padidins Sovietijos įtaką 
tame rajone, kur kaip tik to 
norėta išvengti, pradedant 
globoti Kuvaito laivus, plau 
kiančius po JAV vėliava.

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

KULTORINĮ BENDRADARBIAVIMU 
APMĄSTANT

Galimas dalykas, kad pa
saulio žmonijos judėjime ir 
bendravime laisvame rasių 
ir tautų maišymąsi tautos 
sąvoka ir jos užduočių 
samprata tolydžio gali būti 
paveikta tam tikro keitimo
si proceso. Didiesiems kraš
tams, ypač tiems, kurie ir 
dabar neturi tinkamo tau
tos sampratos apibrėžimo 
bet koks tolimesnis keiti
masis nepaveiktų nei pir
mavimo, nei turimų ekono
minių standartų. Tačiau 
mažoms tautoms tas proce
sas būtų žalingas, jei tos 
tautos neturėtų kokios nors 
stipresnės atramos.

Viena iš tokių atramų 
yra savos kultūros ne tik iš
laikymas, bet ir nuolatinis 
kūrimas, nes kultūra turi 
būti judanti, progresuo
janti. Kultūra nėra istori
ja, nėra praeitis. Kultūra 
kaip gyvas organizmas vys
tosi gyvenimo tarpsniuose, 
tą gyvenimą nuspalvindama 
jos kūrėjams būdingais 
brūkšniais.

Užtat nenuostabu, kad 
šalia tikėjimo atramos oku
puoti lietuviai smarkokais 
žingsniais žengia, plėsdami 
kultūrinio gyvenimo akira
čius, jungdami atkasinėji- 
mų ir restauravimų užmo
jus su tautinės tapatybės 
nuolatiniu akcentavimu bet 
kuriomis progomis, bet ko
kiose srityse, įskaitant ir 
sportinius laimėjimus, ne
žiūrint nepriimtinos politi
nės sistemos ir okupacinių 
varžtų. Tokiu keliu dabar 
eina tauta. Kultūrinis po
tencialas yra didelė jėga 
ir — būtina mums.

Tačiau kultūrinė plėtotė 
be priežiūros ir baimės ne
peržengti ribų tegali reikš
tis laisvuose kraštuose, kur 
ji neapkarpoma cenzūrų, 
kur kūryba nėra prisitaiky
mui ar pataikavimui. Oku
puotoje Lietuvoje, nors la
bai daug daroma ir planuo
jama savitos kultūros puo
selėjimo srityse, vistik kul
tūrininkams nevalia pa

miršti "didžiojo brolio", nu
statančio pagrindines di
rektyvas visos valstybės 
mastu. Jau vien šito šešė
lio regėjimas natūraliai ap- 
stabdo laisvesnius kūrybi
nius polėkius.

Bene čia ir bus pati reikš
mingoji priežastis, kodėl iš
eivijos kultūrininkai dar 
negreit galės atvirai ben
dradarbiauti su krašte gy
venančiais kolegomis. O dar 
labiau bet kokias pastangas 
silpnina tenykščių išanks
tinis pokalbių apribojimas, 
kad kokių kritikų nebūtų 
paliesta Sovietiją, o ypač 
Lietuvos okupacija. Juk ty
lėjimas apie okupaciją reiš
kia ne ką kitą kaip "status 
quo’’ pripažinimą, "realis
tinį" galvojimą, taip labai 
jau peršamą išeivijai. Per
ša užsimiršimą visų pada
rytų tautai skriaudų, sąži
nės nužudymą suktai pla
nuoja. Gal pavyks po 40 
metų visa tai įpiršti, jei ne 
"vaduotojams", tai bent jų 
vaikams ?..

Ir jei patenkintume to
kius anų pageidavimus, ar-

M L F
Hietubotf jfonfcatf

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................................

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.

Vilniuje leidžiamas ŠVY
TURIO žurnalas paskelbė 
ištraukas iš prof. Antano 
Maceinos (1908-87) žmo
nos Julijos Tverskaitės 
(1907-71) dienoraščio, ra
šyto 1941-46 m. m. Kadan
gi Antano Maceinos laiškais 
pasinaudojome nagrinėda
mi emigracijos statusą nau
jų bendravimo su kraštu 
galimybių perspektyvoje, 
dienoraštis aktualus ir 
mums, nors faktinai jis ne
daug naujo atskleidžia. Tei
singai ŠVYTURYS pastebi:

"Tie metai istorijoje bu
vo rūstūs, šiandien jie dar 
gyvi vyresniosios kartos 
patirtyje ir atmintyje. Vi
duriniajai ir jaunosioms 
kartoms tai tik prakalbinti 
istorijos ir literatūros vei
kalai, meno kūriniai, įam
žinę tų dienų dramatizmą, 
šeimų ir tautų tragedijas, 
didvyriškumą ir išdavystę, 
taurumą ir niekšybę, nusi
vylimą ir viltį, pralaimėji
mus ir pergalės džiaugs
mą".

Bolševikinis laikraštis, ži
noma, nebūtų toks, jei ne
bandytų dienoraštį apšvies
ti savo šviesa. Girdi, Lietu
voje tada liaudies nuosavy
be buvo tapę fabrikai ir 
gamyklos. Tūkstančiai be
darbių gavo darbo, kėlėsi iš 
lūšnynų į butus ir bendra
bučius (? — VM). Dešim
tys tūkstančių kaimo var
guolių jau buvo išvarę pir
mąsias vagas Tarybų val
džios jiems duotoje žemėje. 
Dideli buvo ateities planai 
ir darbų užmuojai. O tuo
metinėje hitlerinėje Vokie
tijoje, Berlyne, kai kas 
puoselėjo kitokius planus ir 
kitokius lūkesčius. Apie tai 

gi nebūtų ateities satyrikui 
pakankamai geros medžia
gos, kad "per kultūrą mai- 
nėm skūrą"...

Č. Senkevičius
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Maceinos įrašas žmonos dienoraštyje.
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kalbančios dienoraščio eilu
tės.

Vyresnioji skaitytojų 
karta pati atsimena tuos 
laikus kaip ir aš. Kalbėti ta
da apie ateities planus ir 
didelius ateities užmuojus 
nebuvo jokios prasmės, nes 
sovietams Lietuvą okupa
vus iš karto nebuvo aišku 
kokia ji liks. Kai kas sva
jojo, kad ji gal gaus 'išori
nės Mongolijos’ statusą ar 
šiaip kokią didesnę savival
dą. Mintis ar tiksliau —■ 
baimė, kad ji bus sulyginta 
su kitom sovietų respubli
kom absoliučiai nieką ne
žavėjo. Mes, matėm kaip 
atrodo įžygiavę sovietų ka
riai. atvažiavę 'patarėjai’ ir 
maišus velkančios jų mote
rys, ’katiušos’.

Prieškarinė Lietuva pa
gal Enc. Britannica turėjo 
viena žemiausių Europos 
valstybių pragyvenimo ly
gių, tačiau jis vistiek buvo 
daug aukštesnis už Sovieti- 
jos, nepaisant jos gamtos 
turtingumo.

Be to, bet koks planavi
mas ilgesniam laikui buvo 
neįmanomas, nes visi tikė
josi arba bijojo greito ka
ro. Jis, kaip įrodė sekanti 
ateitis, buvo neišvengia
mas. Neužmirština, kad So
vietiją tada valdė Stalinas 
ir tai nebuvo paslaptis N. 
Lietuvoje. Kad visi būkšta- 
vimai buvo logiški, parodė 
karo išvakarėse prasidėję 
masiniai išvežimai. Tai iš 
tikro buvo didžiausias anų 
laikų Sovietų planas ir už- 
muojis, viskas kita tūnojo 
ūkanoje. Tie būkštavimai ir 
privertė žmones bėgti.

(čia pat reikia pastebėti, 
kad mes nežinome kaip tei
singos yra tos Maceinienės 
dienoraščio ištraukos. Re
dakcija tik tiek paaiškina, 
kad dienoraštis yra saugo
mas Tarybų Lietuvos ar
chyvuose) .

Ištraukos prasideda su 

antruoju dienoraščio sąsiu
viniu. Jame 1941 m. sausio 
19 d. buvo įrašyta:

— Nevyksta sklandžiai 
nė p. Škirpos vadovaujamas 
frontas (Lietuvių aktyvis
tų frontas LAF — vm). Juo 
toliau, juo gilesnis nuomo
nių skirtumas ... Antanas 
(Maceina — vm) juokiasi, 
kad p. Škirpa gali likti vie
nas, vienas vadas be vado
vaujamųjų.

Kun. Grigaliūnas išvyko. 
Suruošėm jam išleistuves, 
gėrėme vyną, dainavome... 
Mes jam įkalbinėjome pasi
likti Ispanijoje, bet jis ne
siryžo. Jis bijo karo. Tiek 
prisikamavęs rūsyje aliar
mų metu, liguistai bijąs ka
tastrofos, jis bijo ir Ispa
nijos dėl eventualiai gali
mo konflikto su anglais ... 
Jis nori tolyn tolyn, kur nė
ra žodžio’ karas’.

Išvyko jis į stotį. O laiš- 
kanešis atneša laišką iš Is
panijos, ir žymių žmonių 
parašų rinkėjas būtų try- 
nęs rankas iš džiaugsmo ir 
mokėjęs visą krūvą pinigų 
už mažą atvirutę. Ten bu
vo paties Ispanijos genera
lisimo, paties Franco para
šas. Franco Grigaliūnui at
sakė. Vadinasi susidomėjo 
klebonu, kuris pasisakė Is
panijos pilietinio karo Ine- 
tu meldęsis su visa parapi
ja už Franco pergalę ...

Bet atvirukas trumpas. 
Pataria siųsti prašymą imi
gruoti per konsulatą Ber
lyne.

Tokių asmeninio pobū
džio pastabų ten daug. Pvz. 
birželio 3 d. džiaugiamasi 
gražiai praėjusiom Sekmi
nėm ir prisimenamas pasa
kojimas:

"žinote, ponia, juk per
ėjau sieną su vyžomis. Jos 
lengvos tad nekliudė bėgti. 
Kaip man buvo nesmagu 
vyžotam eiti geriausio vieš
bučio koridorium lydimam

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.) 
karininko. Tarnai smalsiai 
Į mane žiūri, o aš tik trokš
tu įsmukti į mano skirtą 
kambarį, — pasakoja jis 
man, o aš žiūriu į jį ir man 
net keista, kad tai garsusis 
Raštikis .. .”

Birželio 22 d., sekmadie
nį įrašą į savo žmonos die
noraštį padarė pats profe
sorius :

Karas prasidėjo . . . 
septintą valandą išgirdau 
per radijo kalbant Reicho 
užsienio reikalų ministerį 
Ribbentropą, kuris skai
tė užsienio žurnalistams 
notą, įteiktą Sovietų vy
riausybei. šokęs ant vir
šaus, prikėliau Juliuką 
(savo žmoną): karas, 
mamuk! Jau karas — 
Vaikai tebemiegojo. Pas
kui skambinau ministe- 
riui (Škirpai), ir išvažia^ 
vęs į Berlyną išbuvau vi
są dieną. Konkretaus šią 
dieną nesužinojome nie
ko. Rodos, buvo bombar
duotas Kaunas.

Visi džiaugiamės ir lau
kiame!
Pirmadienį, birželio 23 d, 

rašo vėl Julija:
— Ir ką dabar parašyti? 

štai atėjo ji nelaukta, atėjo 
netikėta laimė. Mes bijojo
me iki šiol svajpti, kad nu
sivylimas nebūtų toks skau
dus. Dabar jo nebėra, jo 
nebebus, to juodo nusivyli
mą.

Sykį, dar ne taip seniai, 
mūsų kuklioje Luteruskir- 
chėje, sakė mums pamoks
lą Tėvas Kippas. Daug jis 
para frazavo Evangelijos 
žodžius: ’ir jis panorės, 
jo, kad mūsų džiaugsmas 
pilnas’.

’Kad džiaugsmas būtų 
pilnas’, — tuos žodžius šir
dis kartoja sunkiose melan

cholijos valandose, juos 
kartoja dabar beveik dva
sios pakilime, ir visa ma
nyje dainuoja: ’jis panorė
jo, kad mūsųų džiaugsmas 
būtų pilnas’.

Vakar rytą Antano su
jaudintas balsas mane iš
budino iš miego:

’Eikš greitai, prasidė
jo karas!’

Manyje kažkas lyg išsi
tempė ir trūko. Akimirks
niu šokau iš lovos, bet čia 
pat akyse sutemo ir kokią 
sekundę buvau visai susvai- 
gusi. Kambarys, sienos, lo
va ėmė šokti, suktis, ir aš 
svaiguly nebegaliu išsiristi 

’iš lovos. Bet tai tik kelios 
akimirkos. Netrukus abu
du, kvapą užėmę, klausėm 
Ribbentropo, skaitantį no
tą ...

Šioje vietoje ŠVYTURIO 
redakcija pertraukė dieno
raštį pikta pastaba:

„Kadaise giedoję 'apsau
gok mus viešpatie, nuo ka
ro, bado ir maro’, dabar jie 
sveikino karą. Sveikino to
kius žiauriausius vandalus, 
kurių dar nebuvo istorijoje 
ir kurie surengė tautų sker
dynes, nusinešusias daugiau 
kaip 20 milijonų žmonių 
gyvybes’’.

Iš tikro šiandien, įsivaiz
duojant atominių ginklų 
panaudojima, karą būtų 
sunku pateisinti. Tačiau dar 
Pirmajam pasauliniui karui 
baigiantis, bent Vakarų pa
saulyje, galiojo tam tikros 
taisyklės, siekiančios apsau
goti civilius, nelaisvius, su
žeistuosius ir pan. Karas 
buvo legalus. Rusų revoliu
cija visas tas taisykles pa-, 
neigė ir pradėjo totalinio 
karo gadynę. Mūsų akyse 
karas prasidėjo nuo tos die
nos kada Lietuvą užėmė so
vietai. Vokietijos užpuoli
mas buvo tik atkirtis į so-

DIRVA

vietų invaziją. Jis, žinoma, 
greitai atnešė nusivylimą, 
bet tada dar nenorėta tai 
suprasti. Džiaugiamasi bu
vo tik dėl to, kad atsiver
tė, kitas dar baltas, istori
jos puslapis.

(Bus daugiau)
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

HESSO ILGO KALINIMO 
PASLAPTIS

Nuolat buvo keliamas 
klausimas: ko gi tie rusai 
taip užsispyrė ir nepritaria 
vakariečiams, kad žmoniš
kumo sumetimais reikia pa- 
leistiRudolfą Hessą, tą vie
nintelį Berlyno Spandau ka
lėjime paliktą nacių karo 
nusikaltėlį? Kiti ten laiky
tieji ėjo ir išėjo į laisvę, o 
jis — tarytum būtų buvęs 
kaltesnis už kitus.

Dabar prancūzų žurnalas 
”Le Figaro’’ išsispausdino 
pasikalbėjimą su Rytų Vo
kietijos profesorium istori
ku Werneriu Viktoru Mase- 
riu, kurio specialybė yra 
Trečiojo reicho studijos.

Profesoriaus tvirtinimu, 
1952 m. vieną naktį, kai 
Spandau kalėjimą saugojo 
rusai, Hessas buvo išskrai
dintas lėktuvu susitikti su 
sovietiniais pareigūnais ir 
jau atgailą atlikusiais įžy
miais naciais. Pasitarime 
jas buvo pasiūlyta pasirašy
ti pareiškimą, kad pagaliau 
išsipildė jo gyvenimo sva
jonė susilaukti socializmo, 
kuris jau įgyvendintas Ry
tų Vokietijoje. Jei pasira
šys, tuoj bus paleistas ir 
galės perimti vadovybę 
NDPD partijos, kurioje su
sibūrė Rytų Vokietijos bu
vusieji naciai.

Hessas pasiūlymo nepri- 
ėmęs, nes nenorėjęs pa
smerkti Hitlerio. Rusai bu
vę įsitikinę, kad panašaus 
pasiūlymo Hessas gali su
silaukti iš Vakarų sąjungi
ninkų, tai ir pasakę jam, 
jog jie niekad nesutiksią, 
kad jis būtų paleistas.

Prof. H. V. Maseris tada 
dar buvęs tik Rytų Berlyno 
Humboldto universiteto stu
dentas. Jam Trečiojo reicho 
istorijos klausimais tekę 
kalbėtis su anuometiniu Ry
tų Vokietijos ministru pir
mininku Otų Grotewholiu, 
kuris ir papasakojęs, kas 
atsitiko. Stalinas patvarkęs, 
kad Hessas nebūtų paleis
tas.

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

NURS1NG CENTER 
536 RIDGE ROAD 

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

(31-38)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A. A.

KOTRYNAI MARTUVIENEI

mirus, jos dukrai DALIAI ir vyrui ADAMS, 

anūkui DARIUI, seseriai ALDONAI NARU- 

ŠIENEI ir visiems kitiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Mielai
A. A.

KASEI ČIURLIONYTEI-MARTIENEI 
staiga ir netikėtai mirus, jos dukrai DALIAI ir 
vyrui TAMUI ADAMS, anūkui DARIUI, sese
riai ALDONAI ir GUSTAVUI NARUšIAMS, 
sūnėnui ALGIUI CINĖNUI su šeima ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Juozas ir Laima 
Jucaičiai

Antanas, Aurelija ir Audrius 
Jucaičiai

Daug metų buvusiam Žalgirio šaulių 
kuopos pirmininkui ir kuopos garbės nariui 

A. A.

BRONIUI NAINIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
ELENAI NAINIENEI, sūnui ir visiems gi

minėms ir artimiesiems.

K. A. Juozapavičiaus kuopos 
valdyba ir nariai
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Učiačia, utata, ridada!
Arba Balės Vaivorytės 'Domuko jotynė’

Kazimieras B arenas

Skaitydamas Balės Vai 
vorytės-Petronėlės Orin- 
taitės paugusiems vaikams 
skirtą apysaką Domuko jo- 
tynės, kurią 1986 m. Ro
moje autorės lėšomis 500 
egzempliorių tiražu, J. 
Kiburo spalvotomis ilius
tracijomis papuoštą, išleido 
tenykštė Jaunimo bibliote
ka, suabejojau, ar dar tame 
mūsų Vakarų pasaulyje yra 
tiek tų lietuviukų, kurie 
ryžtųsi įsigyti ją ir paskai
tyti. Gal man abejonės kyla 
dėl to, kad gyvenu tokiame 
krašte,kuriame jaunimėlis 
gargaliuoja vien svetima 
kalba, tik labai retas pajėgia 
susikalbėti lietuviškai. Nei 
mokyklų, nei nieko.

O ši , dar ir ypač dailiai 
išleista, apysaka daug kuo 
žavi. Bale Vaivorytė -jau 
nimui skirtąsias savo knygas 
pasirašinėjanti Petronėlė 
Orintaitė - įžymi mūsų ra
šytoja, prozininkė ir poetė, 
davusi vertingų kūrinių su
augusiems, taip pat niekad 
neužmiršusi nė jaunojo 
skaitytojo. Kaip sąrašas ro
do, ši, dabar išleistoji, jau 
yra jos devinta knyga jau- 
jaunimėliui. Taigi - duoklė 
kokią retas kas atidavė, kad 
vaikai turėtų tinkamų skai
tymų.

Pati čia pateikiamoji 
istorija, gali sakyti, žais
minga ir šventiška. Ketver
tas Barvainių vaikučių turi 
gražią aplinką, tik - kaip 
rašytoja sako - straksėk sau 
po kiemą, sode ar aplink 
tvoras, lakstyk ir raičiokis 
pievoje. Ten ir gegutė už
kukuoja, ir volungė pašvil
pauja, ir žvirbliai be palio

RASINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių T autinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė- 
tom temom.

Konkurse dalyvaujantiems 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 pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotąvokąsu vardu? adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
III. 60464.

at- 
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vos čirškia, ir kregždės šau 
do po kiemą, ir strazdai ry
kauja. Daugiausia miestuo
se gyvenančių išeivių vaikai, 
aišku, tokios gyvos aplinkos 
neturi, kaip šio kūrinio 
Barvainių atžalos Lietuvoje. 
Yra jiems čia kur pramo
gauti. Yra kuo ir pasmali
žiauti, nes ir sode jau kai kas 
tinka pagraužti, o pievoj 
saldžių žemuogių netrūksta. 
Bet tuo metu - učiačia, utata, 
ridada! - juos pasiekia gera 
žinia, kad iš Vilniaus 
važiuoja paatostogauti 
dė Adomas ir dėdienė, 
vaikučiai kukučiai 
krykščia ulialia ritata,
giminaičiai niekad neat
važiuoja tušti. Jie ir šįkart 
gausiai apdalija skanumy
nais ir kitokiomis dovanė
lėmis, tai džiaugsmo visiems 
kaip krekeno.

Motinos paraginti, atsi
dėkodami savo dėdžiams, tie 
vaikučiai ir programą su
ruošia. Mažiausioji pa
deklamuoja, didėlesnė pa
dainuoja, už jas dar didesnis 
berniukas kūliais per galvą 
pasivarto, visi su šiokiais 
tokiais nuotykiais atlikdami 
savo pasirinktąjį vaidmenį. 
Pats didžiausias Domukas 
šoka joti ant veršio, kuris 
laksto, trypia po kiemą, 
stengdamasis numesti joji
ką.. Šokdamas per tvorą 
suklumpa gyvuliukas, nu
meta Domuką, dar ir darže
lio gėles išvarto.

Bet apie šią Balės Vai- 
vorytės apysaką pasakyti tik 
tiek, kaip tie vaikučiai lei
džia vasarą, būtų daugiau 
negu per maža. Ji taip gyvai 
parašyta, kaip reta. Vien tie 

jaustukai ir ištiktukai - tie 
pliašku papliušku, čyt vyt 
vinguryt, čirvu virvu ven- 
geriokšt, plūdur lūdur pliaš
ku tašku, pliumpu pumpu 
taukšt, učiačia, utata, ridada 
ir kiti - ir ištarti malonu, ir 
gal net atmintinai išmokti 
trauktų jaunimėlį, kuris dar 
galvoja, kad lietuviui 
pasisemti savo kalbos retų 
turtų tikras džiaugsmas.

Ogi tų turtų šioje apy
sakoje gausybė! Jeigu kam 
pasisektų įsisavinti tegu ir 
ne visus juos, sakytume, kad 
štai išaugo lietuviškai 
turtingas žmogus, pralenkęs 
daugelį mūsų vyresniųjų, 
kurių žodynas pasigailėjimo 
vertas. Petronėlės Orintaitės 
(šį kart Balės Vaivorytės) 
raštų žodynas pavydėtinai 
turtingas. Iš kur, rodos, ji 
ir semia visa tai? Kartą esu 
tokį klausimą išdrįsęs įrašyti 
jai laiške. Pasirodo, ne iš 
žodynų rašytoja semiasi visa 
tai - iš namų tą turtą yra iš
sinešusi savo galvoje. Dėl 
to, kur mes paprastai pasa
kytume "smagių pramogų 
daug", ji rašo "smagių pra
mogų aibės", ne "labai sukai
tę", kaip kalbiniai neturtė

liai parašytume, o "per virš 
sukaitę". Laiko, sako, į va
lias, avietes vaikai nuskabė, 
kriaušės dar spangios, 
kregždės miklios, mylimi 
svečiai gal savaitę su viršum 
paviešės, atkampi vieta, 
vaikai apsalo džiaugsmu,

Į Bostoną atvyksta teatras...

Los Angeles dramos sambūris, kuris spalio 18 d. atvyksta į Bostoną ir suvaidins "'Valdo
vą”. Sėdi iš kairės: Ramunė Vitkienė, Vincas Dovydaitis, Sigutė Mikutaitytė ir režisierius Pet
ras Maželis. Stovi: Aloyzas Pečiulis, Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė, Arvydas ir Sigitas 
Raulinaičiai, Fredas Prišmantas, Antanas Kiškis ir Saulius Stančikas. Vaidinimą rengia ALT 
S-gos Bostono skyrius.
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Petronėlė Orintaitė-Janutienė su anūke Daina.

snapsok išsižiojęs, vežėčios 
įbruzga lyg per kunigo 
kalėdinę, kvepalų dūlis 
žadą užtvenkia, dantukus 
atžiebę, sutvyksi gintaro 
žaižaru...

Tai tik keletas pavyzdėlių, 
kurie rodo, kaip galima pa
sinaudoti vaizdingcsniu, re
tesniu žodžiu, turtingiau iš
sireikšti. Taigi, bet kas taip 
moka? Kas turi tokią turtin
gą kalbą, kaip Petronėlė 
Orimaitė - Bale Vaivorytė?

Visą knygos gražybę 
dar papildo J. Kiburo spal
votos iliustracijos. Kaipgi 
be jų, žinoma! Iliustruota 
knyga jaunimui - būtinybė. 
Kol gyveno D. Britanijoje, 
J. Kiburas priešokiais dažnai 
šį tą papiešdavo 'Europos 
Lietuviui', o persikėlęs į tą 
vadinamąjį didelių galimy
bių kraštą, matai, išėjo į tik

rus dailininkus. Malonu, 
kad ir lietuviškų reikalų ne 
užmiršta.

♦ Veronika Garmienė, 
Juno įsiės, Fl., mirus a. a. 
Antanui Garmui, jo atmini
mui pagerbti, atsiuntė Dir
vai auką 100 dol. Ačiū.

• Dr. K. Bobelis, Vilko 
pirmininkas, St. Peters
burg-, Fl., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• E. A.. Rašytinis, De- 
troit, Mich„ atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Nijolė Raškienė, New
Britain, Ct., užsiprenume
ravo Dirvą ir pridėjo auką. 
Sveikiname ir dėkojame už 
auką. |
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Impotencija - lytinė negalia
Dr. Danielius Degėsys

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse apie 10% suaugu
sių vyrų yra impotentai. 
Vyresnių negu 60 metų 
tarpe vienas iš trijų yra 
impotentas. Taigi, šis vyrų 
lytinio pajėgumo defektas 
yra gana dažnas reiškinys 
nors apie jį viešai mažai 
kalbama. O vis dėlto, impo
tencija šeimos gyvenime 
turi didelę reikšmę, todėl 
aš ir manau, kad mums bū
tų pravartu su šia problema 
nors ir trumpai susipažinti.

Impotencijos priežastys 
yra įvairios. Jos gali būti 
psichologinės arba fizinės. 
Psciholog i n ę impotenciją 
gali sukelti nervinė įtam
pa, depresija, chroniškas 
alkoholizmas, vedybinio gy
venimo problemos, baimė ir 
nepasitikėjimas savimi. Nu
statyti kokios rūšies yra 
impotencijos visų pirma bū
tinas psichologinis konsul
tavimas. Psichologinės im
potencijos atveju gydymas 
turi būti psichinis.

Maždaug 60% impoten
tų turi fizines problemas, 
kaip pavyzdžiui arterioskle- 
rozinius indų pakitimus, 
diabetą, hormonų nedatek- 
lių, arba lytinių organų ner

ISI.IC
Fedorol Savmę*1* Lo*n ln«ur*nc« Corp

Your Saving* Inturad to MO.OOO

MEMBER

MM8 /uperior Avino/
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 /aving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

vų sužeidimus, kurie gali 
atsitikti dubens sužalojimo 
metu arba po dubens orga
nų operacijų.

Impotencijos studijom 
gilinti bei gydymo rezulta
tams sekti yra įsisteigęs 
Amerikos Impotencijos In
stitutas. Remiantis šio in
stituto duomenimis, iš de
šimties milijonų impotentų 
vyrų trečdalis yra diabeti
kai. Pusė diabetikų tampa 
impotentais todėl, kad dia
betas sumažina kraujo pri- 
tekėjimą į lytinius organus 
nuo ko nukenčia lytinei 
funkcijai reikalingi nervai. 
Impotencija 13% atveju 
būna pirmas diabeto ligos 
simptomas. Kai kurie vais
tai, ypač mažinantieji krau
jo spaudimą, gali irgi sukel
ti impotenciją. Impotentai 
gali būti ir jaunesni vyrai 
ypač jeigu jų kraujo prite- 
kėjimas į lytinius organus 
būna sutrugdytas. Kraujo 
pritekėjimą reguliuoja spe
cialios cheminės medžiagos.

Vyrai turintieji tokį lyti
nį defektą dažnai vengia 
šiuo reikalu kalbėti net su 
gydytoju. Jie varžosi prisi
pažinti, kad yra impotentai. 
Modernių diagnostinių prie

monių ir geresnio impoten
cijos priežasčių supratimo 
dėka, dabar turime įvairius 
metodus s ė k m ingesniam 
impotencijos gydymui. Pa
grindinis gydymo tikslas 
tai padidinti kraujo prite
kėjimą į lytinius organus. 
Todėl vaistai kurie plečia 
kraujo indus kai kuriais at
vejais gali duoti gerus re
zultatus. Pagal Impotenci
jos Instituto duomenis vie
nas vaistas Vasodilan kai 
kada būna efektingas. Nuo 
senų laikų impotencijai gy
dyti buvo ir dar ir dabar 
yra vartojamas Yohimbi- 
nas. Deja, jis nėra praktiš
kas vartoti, nes jis kai ku
riais atvejais sukelia gal
vos skausmus, piktinimą, 
nervuotumą, rankų drebė
jimą ir kvaitulį. Be to jo 
vartojimas ilgiau kaip de
šimt savaičių yra nepatar
tinas. Jeigu impotencija at
siranda dėl vyriško hormo
no trūkumo, tai testostero
no injekcijos arba tabletės 
gali padėti. Deja, toks gy
dymas daugumoje atvejų 
tinka tik jauniems vyrams. 
Senesniems testostero n a s 
gali sukelti prostatos nega
lavimus bei sužadinti aug

lių atsiradimą.
Gana efektingas nors ir 

laikinas impotencijos gydy
mas tai įšvirkštimas papa
verino arba phentolamino į 
vyro lytinį organą, šie vais
tai laikinai praplečia lytinių 
organų arterijas ir tokių 
būdu padidina kraujo pri
tekėjimą. Bostone, New 
England universiteto ligo
ninėje, tokiu būdu besigy
dančių šiuo metu užregis
truota 215 vyrų. Pacientai 
išmokomi patys leistis vais
tus. Tam tikslui vartoja
mos adatos būna labai plo
nos, todėl tokių vaistų įlei
dimas nėra skausmingas. 
Šis gydymas, kad ir duoda 
pat enkinamus rezultatus, 
bet jis yra'eksperimentinis 
ir sunku ką nors daugiau 
apie jį šiuo metu pasakyti.

Jeigu šios minėtos prie
monės nepadeda, tai impo
tentui dar lieka viena ga
limybė, būtent, chirurginis 
gydymas. Chirurginio gy
dymo metu į lytinius orga
nus įsodinamas protezas, 
šis gydymo metodas Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se kasmet darosi vis popu
liaresnis. Nuo 1960 iki 1983 
metų tokiu būdu gydytų 
impotentų buvo 25 tūkstan
čiai, o nuo 1983 iki 1985 
metų šis skaičius padidėjo 
iki 75 tūkstančių. Pradžio
je vartojami protezai buvo 
daromi iš silikono, bet jie 
nebuvo patogūs. Nuo 1972 
metų vartojami protezai bu
vo pagerinti. Jie susideda 
iš trijų dalių, sujungtų 
žarnele per kurią skystis 
cirkuliuoja. Skysčio rezer
vuaras operacijos metu bū
na įdedamas tarp pilvo rau
menų, o mažas balionėlis 
(pompa) būna įsodinamas 
į kapšelį (scrotum) ir du, 
minkšti, nedideli cilindrai 
įsodinami į varpą — vyriš
ką organą. Kadangi visos 

trys dalys būna sujungtos 
žarnele, tai paspaudus ba
lionėlį, esantį kapšelyje, 
skystis iš rezervuaro nute
ka į cilindrus ir varpa su- 
standrėja. Balionėlis turi 
vožtuvą, kurį paspaudus 
skystis iš cilindro grįžta į 
rezervuarą, šio protezo įso
dinimui reikalingi trys skir
tingose vietose padaryti 
pjūviai, todėl tokia operaci
ja yra komplikuota. Šiuo 
meetu naujausios rūšies 
protezai padaryti taip, kad 
visos trys dalys telpa tame 
pačiame vienete. Toks vie
netas būna įsodinamas į 
varpą, ši operacija yra ma
žiau komplikuota. Bendrai 
impotencijai gydyti opera
cijos nėra sunkios, bet jos 
gali duoti įvairių komplika
cijų. Nežiūrint galimų kom
plikacijų kandidatų tokiam 
gydymui netrūksta.

JEWELRY

MOLD CUTTER/CASTERS
Experienced/Full & Parį 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 1NTERV1EW CALL SALLY:

201-865-2400
Equal Opportunity Employer M /F

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 interview.
E. O. E.

(31-38)

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

RESTAURANT HELP
Marriott Family Corp. accepting 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.

(3 4-40)

-------------------------------------------- ---------------------------- ...

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.

MARTINS ir GUN’ARS KAULINS I.akeuood. Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

Miliam J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Scbmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleeeM. Obe 44119 
Tel. |21t) 531-7770

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

liams pastatyti.

44



1987 m. spalio 1 d. DIRVA Nr. 36 — 7

CHICAGOS LIETUVIAI

PAGERBTOS 
DARBŠČIOSIOS IRENOS

Šių metų rugsėjo 16 d. 
sugužėjo j LB socialinių 
reikalų Seklyčią didelis bū
rys lietuvių, pasveikinti 
vardadienio proga darbščią- 
sias Irenas — Kriaučeliū- 
nienę ir Smielianskienę.

Irena Kriaučeliūnienė, ži
noma Jaunimo centro pir
moji sėkminga administra
torė, tėvams jėzuitams per
davus jį tvarkyti pasaulie
čiams, o šiuo metu perėmė 
Lietuvių tautinių namų 
(LTN) a d m i nistravimą, 
garsėja, kaip sumani ir 
reikli administratorė. Irena 
ir dr. Leonas Kriaučeliūnai 
yra ilgamečiai rėmėjai ir 
globėjai Montesori jų vardo 
namelių, „Dainavos” ir 
„Grandies” ansamblių bei 
daugelio kitų lietuviškų 
junginių.

Irena Smeliauskienė yra 
žinoma, kaip ilgametė tau
tinių šokių ansamblio 
„Grandis” vadovė ir moky
toja. Per šiuos tris dešimt
mečius kelios dešimtys 
Grandies šokėjų sukūrė lie
tuviškas šeimas ir jų vai
kai jau sukasi tautinių šo
kių sūkuryje.

Pobūvį atidarė buvusi tė
vų komitetą pirm. Birutė 
Jasaitienė, kartu su kito
mis suorganizavusi šį susi
tikimą. Ji kreipėsi į susi
rinkusius šiais žodžiais: 
”... Grandies tautinis an
samblis turi dvi IRENAS, 
kurias labai gerbia, vertina 
ir sveikina. Viena — tai 
Grandies kūrėja, mokytoja, 
vadovė, o kita — buv. tėvų 
komiteto pirmininkė, nuola-

Antanas Juodvalkis

tinė mecenatė, patarėja ... 
Norėjome išlaikyti paslaptį 
ir padaryti staigmeną, bet, 
žinote, Chicagoje, tai ne
įmanoma ir Irenos sužinojo, 
už ką gavome barti...”

Šio pobūvio prisiminimui 
grandietės — Aušra Jasai- 
tytė ir Aleksandra Gražytė 
Irenoms įteikė po knygą su 
visų dalyvių parašais.

Daugelio organizacijų va
dovai ar atstovai jungėsi 
prie grandiečių sveikinimo 
ir išreiškė Irenoms padėką 
už jų įnašą į lietuvišką 
veiklą. Sugiedota ilgiausių 
metų ir išlenkta šampano 
taurės.

Rodos nedidelis įvykis 
vardadienis ar gimtadienis, 
bet kai jis paminimas, ypač 
organizacijų iniciatyva, tu
ri teigiamą reikšmę, nes pa
gerbtas jaučiasi pastebėtas 
ir įvertintas už jo neapmo
kamą darbą. Tokie paben
dravimai suartina ir paska
tina tolimesnei veiklai.

Spaudoje jau pasirodo 
užuominų, rodančių nepasi
tenkinimą apie užmirštus 
ir neįvertintus lietuviško 
švietimo darbininkus — 
mokytojus, kurie ištisus 
metus šeštadienius atiduo
da lietuvybės išlaikymui. 
Mokytojams reikia skirti 
tinkamą dėmesį, bet tuo tu
rėtų rūpintis tėvų komite
tai, arčiausiai stovėdami 
prie jų darbo. (aj)

LIETUVIŲ FONDO 
JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Fondo veįjdos 
25-rių metų sukakties mi
nėjimas ir jo kūrinių pa

gerbimas įvyks š. m. spalio 
31 d. (šeštadienį) 6 vai. 
vak. Martiniąue pokylių sa
lėje.

Bilietai gaunami pas ta
rybos ir valdybos narius, 
Lietuvių Fondo būstinėje ir 
Vaznelių dovaninėje krau
tuvėje.

Kviečiami visi dalyvauti 
ir pagerbti Lietuvių Fondo 
steigėjus, pradininkus ir vi
sus aukotojus.

ST.PETERSBURG
VASAROS UŽBAIGOS 

IŠVYKA Į GAMTĄ

ALT Sąjungos St. Peters
burg skyrius rugsėjo 30 d. 
ruošia nuotaikingą į gam
tą išvyką-gegužinę, gražia
me Veteran Memorial Par
ke 4-me paviljone. Pradžia 
10 vai. ryto. Karšti pietūs 
12:30 vai. Programoje: dai
nos ir muzika. Veiks laimės 
šulinys ir kiekvienas galės 
išbandyti savo laimę. Už 
dovanas laimės šuliniui iš 
anksto dėkojama.

Maloniai kviečiami visi 
lietuviai gausingai atsilan
kyti į šią išvyką ir maloniai 
jūros vėjelio gaivinami, 
praleisti popietę, gražioje 
gamtoje.

ALT Sąjungos 
St. Petersburg Skyrius

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

Skirtumai •••

Suraskit 8 skirtumus tarp šių dviejų piešinių. Atsakymas 10 psl.

MATAS realtors

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

(5) UŽEIGOJE Dalila Mackialiene

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė
Pranas stovėjo ant baseino krašto ir nuo jo 

maudymosi kelnių čiurklėmis, vingiuodamas per 
plaukuotas kojas, bėgo vanduo. Konstancija 
atnešė rankoje puodelį kavos ir padavė Pranui, 
šis prisitraukė kėdę ir prisėdo šalia Viktoro.

— Na, tai ”prozit”. Už seną pažintį! Nors 
anais laikais ir nebuvome labai artimi, bet pri
siminimai suriša žmones. Mėgstu atnaujinti 
pažintis ir tęsti draugystę su žmonėmis, kurie 
šio to verti, — kilstelėjo puodelį, sriūbtelėjo 
karštos kavos. — A, tikra atgaiva! Puiki kava. 
Ne kiekviena moteris sugeba paruošti gerą ka
vą. Ar tavo pirmoji žmona mokėjo paruošti 
kavą? — Paklausė prislopintu balsu Pranas.

— Tada tokios kavos pas mus nebuvo. Bet 
manoji viską mokėjo: ir valgį išvirti, pasiūti ir 
numėgsti. Mokėjo lauko darbus dirbti ir sam
dytą šeimyną darbams surikiuoti. O buvo to
kia jauna. Bet viską mokėjo, viską sugebėjo. 
Kartais galvoju, kad, vis dėl to, Dievas yra 
žiaurus. Kodėl tokiu baisiu keliu jos abi turėjo 
iš šios žemės išeiti? Bet, matyt, yra dalykų, į 
kuriuos mes nesugebame įžvelgti, — čia lyg 
sugavo veido raukšle pradėjusią riedėti ašarą. 
— Nelengva gyventi vienam. Iš Vokietijos no
rėjau grįžti namo, bet paskui, nerimo vejamas, 
išvažiavau Australijon. Ten pristatė prie gele
žinkelio tiesimo per dykumą. Karštis baisus. 
Aplink tik raudonas smėlis. Vėjas tą smėlį neša 

ir kiša visur: į burną, į akis, net už ančio. Nei 
medelio, nei krūmelio. Prašokuoja viena kita 
kengūra, ir vėl tik karštas vėjas suka smėlio 
sūkurius. Išvariau ten du metus. Maniau, kad 
neišlaikysiu. Buvome visi lietuviai, susigyve
nome. Kartais net ir uždainuodavome. O atsi
skyręs kur nueisi, kad nežinai nei į kurią pusę. 
Buvo su valdžia padaryta dvejiems metams su
tartis, tai turėjome dirbti. Davė gerai valgyti 
ir mokėjo neblogai. Susitaupiau ir paskui atvy
kau į Kanadą. Kai abudu kraštai po ta pačia ka
rūna, tai nebuvo sunku įvažiuoti. Kanadoje dir
bau pas tabako augintojus. Aplinkui tabako 
laukai, o pievose — žalmargės. Tai išleisdavau 
tik laikraščiams apsimokėti. Retai kur išva
žiuodavom. Maistas ir lova — ūkininko, tai san
taupos didėjo. Pagaliau pavyko persikelti Ame
rikon. čia nusipirkau šitą nuosavybę ir gyve
nu sau, lyg žirnis pakelėje. Daug čia kas atva
žiuoja, atveža naujienų. Turiu laikraščių, turiu 
ir knygų, draugų. Čia jau ir bus mano gyveni
mo kelionės paskutinė stotis. Jau niekur nesi
ruošiu keltis. Tik į kapines. Bet į ten — kiti 
nuveš.

— Reikėjo vesti. Juk jaunas buvai. O mo
terų, kaip lydekų ežere. Nors kibiru semk. — 
Iššaukiančiai kalbėjo Pranas, vis sriūbtelėda
mas praaušusios kavos.

— Tokios, kokia buvo manoji, — neradau.

O kitos — nepatraukė širdies, — žvelgdamas į 
baltų debesų susispaudusį gumulą, lėtai stūmė 
žodžius, persikeldamas ant saulėto suolo galo, 
Viktoras. Rytmečio vėsa, dar nesušildyta sau
lės, smelkėsi už marškinių apykaklės.

Skamba kiek gimnazistiškai. „Nepatraukė 
širdies”. Ką jau čia mūsų amžiuje supaisys tos 
širdies, — užsivertęs puoduką išbaigė likusią 
kavą.

— Šįryt mačiau jus visus tris nueinančius. 
Viena iš moterų — su lazdele. Nikstelėjo? Ti
kiu, kad ne čia, — nukreipė kalbą Viktoras.

Nenikstelėjo. Ir ne čia. Nebijok — ieškinio 
nepatieksiu. Taip apsigimus.

šie žodžiai jį pakėlė nuo suolo — jautė ar
tėjantį lemiamą momentą ir jis, žengęs kelis 
žingsnius, nervingai atsisėdo ant baseino kraš
to. Įmerkęs vieną koją vandenin, taškė van
dens purslus, lyg norėdamas nuspirti kuo toliau 
nemalonų reikalą.

— Tai vedei šlubą? Reiškia — mylėjai. 
Ar tai nebuvo gimnazistiška? — užklausė Vik
toras. Jam buvo malonu kuo nors įdurti šitam 
pasipūtėliui. Šis žmogus prašyte prašėsi pasta
tomas į prideramą vietą.

— Tai kad šluba yra ne mano žmona,-o 
duktė. Paulina. Tiesą sakant, ji net ne mano 
duktė. Kai vedžiau, Paulina jau buvo bebai
gianti gimnaziją, žmona norėjo tą jos nesveiką 
koją operacijos būdu ištaisyti. Bet kur tau, 
broleli! Kai užgiedojo kainą, tai iš karto pa
sakiau — ne, — su nugalėtojo patosu pareiškė 
Pranas.

— Tai sugriebei pačią jau su geru krai
čiu? Kai jau kitų išauginta, tai jokio vargo, 
- kabinėjosi Viktoras. (Bus daugįau)
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Tautos šventės minėjimas Daytona Beach...
(Atkelta iš 1 psl.) 

numatyti kviestini ir kal
bėtojai. Kol sutikimai iš 
kviestųjų nebus gauti, 
spaudoje neužsiminsime.

Posėdis buvo darbingas, 
išspręsta nemaža klausimų, 
kuriuos įgyvendins Seimo 
rengėjai — Daytona Beach 
apylinkių ALT S-gos sky
rius. Pageidauta, kad jau 
dabar visi skyriai ruoštųsi 
Seimui, numatytų delega
tus, atstovus, suplanuotų 
atostogas ir Seime kuo 
skaitlingiau dalyvautų.

Po posėdžio skyriaus pir
mininkas Vytautas Abrai
tis, Sąjungos pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
šių eilučių autorius vykome 
į Daytoną Beach ir apžiūrė
jome jau skyriaus valdybos 
lankytus viešbučius. Po ap
žiūros buvo nutarta Seimą 
ruošti viename iš naujųjų 
ir moderniųjų Treasure Is- 
land viešbutyje. Jame yra 
posėdžiams, ir pokyliui mo
dernios salės. Viešbutyje 
veikia restoranas, barai, 
yra poilsiui patalpų, lauke 
maudymosi baseinai, su ka
vine ir baru. Ant pat At
lanto kranto. Aplinka labai 
graži. Po ilgų derybų su 
viešbučio a d m i nistracija 
sutarta už kambarį (dviejų 
asmenų) parai mokėti po 
46 dol. Taigi dviem išeitų 
po 23 dol., kas, mūsų ma
nymu, yra nebrangu ir ma
nome, kad atstovai pajėgs 
susimokėti. Taigi Seimui 
yra užtikrintos patalpos, 
užsakyta apie 30 kambarių 
iš kitur atvykstantiems at
stovams. Patogu yra ir tai, 
kad vietoje veikia restora
nai, kavinės ir maitinimosi 
problema lengvai spren
džiama. O liuoslaikiu norin
tieji galės maudytis basei
ne ar gražiame Atlante.

šis susitikimas su centro 
valdybos pirmininku dr. 
Leonu Kriaučeliūnų buvo 
labai naudingas ir buvo iš
spręsta visa eilė svarbių 
klausimų. Aptarta ir seimo 
leidinio reikalai. Bus pa
ruošta ir skyrių nariai gaus 
specialią registracijos an

Tautos šventės minėjimo prezidiumas. Iš kairės: Klubo pir
mininkas Jonas Daugėla, ALT Sąjungos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, ALT S-gos St. Petersburgo skyriaus pirmininkas 
inž. A. Sukis. Kalba ALT S-gos Daytona Beach skyriaus pir
mininkas Vytautas Abraitis.

ketą, kuri bus būtina iš 
anksto gauti Seimo rengė
jams.

★
Ir šiais metais Tautos 

šventės minėjimą suruošė 
ALT S-gos Daytona Beach 
apylinkių skyrius, rugsėjo 
mėn. 13 d. Prince of Peące 
parapijos bažnyčioje bei sa
lėje. Minėjimas gausus da
lyviais ir gerai organizuo
tas.

Pradžioje bažnyčioje bu
vo atnašaujamos kun. dr. 
Kazimiero Ruibio šv. Mi
šios, kurių metu skaitymus 
atliko inž. Kazimieras Ba- 
rūnas. Solo Marijos giesmę 
nuotaikingai pagiedojo ope
ros solistė Juoze Daugėlie
nė, choras „Sietynas”, va
dovaujamas muz. Antano 
Skirdulio pamaldas pratur
tino lietuviškomis giesmė
mis. Vietoje Tautos šven
tės proga pamokslo, kun. 
dr. K. Ruibys papasakojo 
įspūdžius iš okup. Lietuvos, 
kurią jis aplankė šią vasa
rą. Savo mintis surišo ir su 
išeivijos uždaviniais sava
jai tėvynei.

Minėjimą pradedant susi
kaupimu, savo kūrybos maldą 
skaito inž. Kazimieras Barū- 
nas.

Tuojau po pamaldų salė
je akademinė minėjimo da
lis. Prezidiuman skyriaus 
pirmininkas Vytautas Ab
raitis, po sveikinimo žodžio, 
pakvietė svečią ALT Są
jungos pirmininką dr. Leo
ną Kriaučeliūną, klubo pir
mininką Joną Daugėlą, ALT 
S-gos St. Petersburgo sky
riaus pirmininką inž. Alfą 
Šukį. Operos sol. Juoze Dau
gėlienė, a k o m p anuojant 
muz. A. Skriduliui, visiems 
pritariant sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Susikau
pimo, savos kūrybos maldą 
skaitė inž. K. Barūnas.

Sveikinimo trumpas kal
bas pasakė klubo pirminin
kas Jonas Daugėla, padėko
damas skyriaus pirminin
kui ir valdybai už gražų 
bendradarbiavimą su klubo 
valdyba, už suruošimą ir 
šio minėjimo. Inž. A. šūkis 
perdavė savo skyriaus svei
kinimus pažymėdamas, kad 
Tautos šventės minėjimų 
ruošimas priklausytų tik 
ALT S-gos skyriams. (Ne
būtinai. Svarbu tik kad mi
nėjimas ruošiamas).

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis gausiai su
sirinkusius supažindino su 
svečiu, ALT S-gos pirmi
ninku dr. Leonu Kriauče- 
liūnu. Suminėjo jo našią 
veiklą Tautinėje sąjungoje, 
ALTe, LB, ruošiant Tau
tinių šokių šventes, vyk
dant vajus, dirbant LB Ta
ryboje, globojant ir remiant 
Dainavos ansamblį, Montes
sori vaikų namelius, ruo
šiant genocido didžiąją pa
rodą, Kriaučeliūno a. a. sū
naus įsteigtą jaunimo pre
miją ir t.t. Suminėjo jo iš
eitus mokslus. O kas gi ne
pažįsta šio energingo vyro, 
Gal tik tas, kuris visai ne
skaito lietuviškosios spau
dos, ar nesidomi lietuviš
kuoju gyvenimu.

Svečias, pagrindinis kal
bėtojas dr. Leonas Kriauče
liūnas savo žodį pradėjo su 
hnmoru. Neperilgai truku
sioje, gerai paruoštoje kal
boje su dideliu įžvalgumu 
žvelgė į istorinę Lietuvos 
praeitį, didžiuosius anų lai
kų valdovų žygius, jų ne
sėkmes, bet siekiančius Lie
tuvai galybės ir pripažino 
kitų valstybių tarpe. Istori
niu žvilgsniu aptarė Vytau
to didžiojo nesėkmingą ka
rūnavimą, ano meto lenkų 
valdovų klastą, tačiau Vy
tauto Didžiojo žygiai Lietu
vą iškėlė į pasaulinę galin-į 
gą valstybę.

Plačiau aptarė dabartį. 
Lietuvių išeivijos įsiparei
gojimus kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą. Išryškino lie
tuvių tautos tėvynėje ir iš
eivijoje religinį tikinčiųjų 
įnašą, ugdant tautinį są
moningumą ir skatinant pa
vergtos tautos ištvermin
gumą dabartinėse sunkiose 
okupacijų metų sąlygose. 
Išeivijos didysis rūpestis, 
suglaudus visas jėgas, ne- 
atlaidžiai siekti Lietuvai

Minėjime Andriaus Norimo kūrybą skaito rašytojas Andrius 
Norimas-Mironas ir akt. Ona Mironienė.

laisvės. Tėvynėje tauta gy
va, kovojanti. Tad išeivijos 
pareiga ir ateityje visoke
riopai kovojančiai tautai 
padėti išsilaikyti. Šių dienų 
politiniame gyvenime mato
si naujų, viltingų prover
žių, kad ir Vilniuje suruoš
tos demonstracijos. Pogrin
džio spauda atskleidžia tė
vynėje esamą tikrovę. Ji iš
eiviją informuoja ir drau
ge įpareigoja nesiskaldyti, 
nesibarti, bet dar ryžtin
giau dirbti, kad Lietuvai 
priartinus laisvės rytmetį.

Už kalbą jam buvo atsi
dėkota audringais ploji
mais.

Meninėje žodinėje pro
gramoje akt. Ona Mironie
nė perskaitė rašytojo A. 
Norimo kūrinį „Varpas gau- 
duonis” iš romano Miršta 
tik žmonės, ir, talkinant ra
šytojui A. Mironui, iš pir
mojo novelių rinkinio Vel
nio sūpynės.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis padėkojo 
svečiui dr. Leonui Kriauče- 
liūnui už gilių minčių kalbą, 
programos atlikėjams ir vi
siems visiems bet kuo pri- 
sidėjusiems prie šio sėk
mingo Tautos šventės minė
jimo.

Skyriaus narės, vadovau
jant Natalijai Subačienei, 
Stellai Abraitienei, Onai žo- 
lynienei ir būriui kitų 
darbščiųjų skyriaus bitelių 
visiems svečiams suruošė 
puikias vaišes, su skonin
gai ir skaniai paruoštais 
valgiais. Stalai buvo gražiai 
dekoruoti gėlėmis ir JAV ir 
Lietuvos vėliavėlėmis.

Po vaišių, vadovaujant 
Onai Karašienei, buvo iš 
laimės šulinio išdalintos 
gausios dovanos-laimėjimai. 
Laimės šuliniui dovanas su
aukojo šios lietuvių koloni
jos mieli lietuviai, už ką 
rengėjai taria visiems nuo
širdų ačiū. Tai gražus visų 
solidarumas.

Dar valandėlę svečiai, 
gurkšnodami kavą, dalino
si Tautos šventės minėjimo 
įspūdžiais. O po to, svečias, 
skyriaus valdyba, progra
mos dalyviai ir talkininkai 

stabtelėjo Veronikos ir Jur
gio Janušaičių namuose ma
loniam pabendravimui. Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir Vy
tautas Abraitis šeiminin
kams už suteiktą gražią 
proga pabendrauti pareiškė 
padėką. Minėjimas paliko 
svečiui ir dalyviams malo
nų įspūdį.

'Dvigubas nulis’...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuo labai norėtų tikėti, už
miršdamos, kad karus pra
deda ne liaudis, bet jos val
dovai vienais ar kitais su
metimais. Valdovų valios 
pažabojimui reikalingas toks 
režimas, kuris būtų atsakin
gas prieš savo pavaldinius. 
Nepaisant visų kalbų apie 
'persitvarkymą', Sovietijoje 
nematome žingsnių tąja 
kryptimi. Atvirkščiai, net 
oficialiai skelbiama, kad 
revoliucija iš viršaus vykdo
mas ne režimo susilpninimui 
bet sustiprinimui!

Iš pasaulio saugumo 
taško žiūrint geriausia būtų, 
jei Sovietija adoptuotų ame
rikietišką santvarką, kuri au
tomatiškai iššaukia konsti
tucinę krizę, kai prezidentas 
neturi savo vienminčių dau
gumos Kongrese. Ji kursto 
nuolatines varžybas dėl pir
menybės tarp vykdomosios 
ir įstatymu leidžiamosios val
džios šakų, kas suparaližuo- 
ja vyriausybės rankas tarp
tautinėje politikoj, kur reikia 
kalbėti vienu balsu. Žino
ma, retais atsitikimais tai 
gali turėti ir gerų pusių. 
Neužtenka apsukti galvą 
prezidentui, reikia jas ap
sukti ir daugumui kongres- 
manų bei senatorių! Kol kas 
amerikiečiams labai pravers
tų atsiminti Homero giesmę 
apie Trojos arklį ir bijoti 
"danajų ir dovanas nešan
čių".

Skaitykit ir platinkit 
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone, talkina
ma Lietuvių Bendruomenės 
vietos apylinkės, surengė 
Tautos šventės minėjimų 
rugsėjo 13 d. Pamaldų me
tu šventei pritaikintą, pa
mokslą pasakė klebonas 
kun. Petras šakalys. Tuoj 
po pamaldų salėje po baž
nyčia iškilmingas susirinki
mas, kurį pravedė Martyno 
Jankaus šaulių kuopos pir
mininkė Stasė Gofensienė. 
Po klebono kun. Petro ša
kalio invokacijos jame kal
bėjo Jonas Rūtenis iš Cape 
Cod, įdomų ir gerai paruoš
tą montažą atliko Gitą ir 
Aidas Kupčinskai iš Wal- 
pole, o pabaigoje giesmę 
„Marija, Marija” sugiedojo 
visi dalyviai. Programa bu
vo trumpa, taikli, gerai at
likta. Naujove padvelkė 
poezijos ir muzikos monta
žas. Kalbėtojo Jono Rūte- 
nio pagrindinė mintis — 
Lietuva tebėra gyva, tik 
mes turime šaukti pasaulį 
jai pagalbon.

DAIL. V. SAKALO 
PARODA

Dail. Vytas Sakalas iŠ 
Dorchesterio susilaukia vis 
didesnio amerikiečių dėme
sio ir įvertinimo. Praėjusią 
vasarą jis su savo kūriniais 
buvo atrinktas dalyvauti 
kolektyvinėje parodoje Art 
muziejuje Brocktone. O nuo 
rugsėjo 8 d. ligi spalio 3 d. 
jo darbų paroda vyksta 
„The West Gallery” patal
pose, 542 Columbus Avė., 
Bostone. Parodoje išstatyti 
jo abstraktiniai kūriniai — 
18 įvairiaus dydžio paveiks
lų iškirpto aliuminijaus ir 
11 piešinių ant popieriaus, 
viso 29 paveiksliai. Ypač di
delį susidomėjimą kelia 
aliumini niai paveikslai. Pa
rodą galima lankyti nuo 
antradienio iki šeštadienio 
imtinai nuo 11 vai. ryto 
ligi 7 vai. vakaro.

NAUJA RADIJO 
PROGRAMA?

Mirus Valentinai ir Ste
ponui Minkams, paskutinė 
jų radijo programa buvo 
gegužės 10 d. Jiems nepa
likus nei pavaduotojų, nei 
jokių nurodymų, reikalas 
pakibo ore. Kai kam atrodė, 
kad vie nu ar kitu būdu rei
kėtų tą programą atgaivin
ti. Tuo reikalu sušauktame 
pasitarime dauguma pasi
sakė, kad nėra prasmės rū
pintis nustojusia veikti pro
grama, o galima galvoti tik 
apie naujos steigimą, ypač 
skirtos jaunimui. Jei tokios 
neįmanoma suorganizuoti, 
tai verčiau reikėtų stiprinti 
ir plėsti sėkmingai veikian
čią Laisvės Varpo progra
mą, kuri jau apie 15 metų 
ieško jaunesnių asmenų, ga* 
liūčių padėti dabartinei jo 

vadovybei ar ją pakeisti. 
Tai ypač aktualu, kai jo 
steigėją ir ligšiolinį vedėją 
jau slegia 75-rių metų naš
ta.

Neseniai įvykusiame ant- 
rame tuo reikalu pasitari
me vyravo nuomonė, kad 
Bostono ir apylinkės lietu
viams būtų reikalinga ant
roji radijo programa. Ma
noma, kad tokios progra
mos suorganizavimui gali
ma būtų susilaukti kai ku
rių organizacijų net dides
nės finansinės paramos. Bet 
neaišku, kokio pobūdžio bū
tų naujoji programa: tokia, 
kaip buvo Minkų, panaši į 
Laisvės Varpo programą, 
skirta jaunimui ar dar ko
kia nors kitokia, o taip pat, 
kieno vardu ji veiktų — ku
rios nors organizacijos ar 
būtų įregistruota, kaip ju
ridinis vienetas.

Šiuos ir kitus reikalus iš
siaiškinti pavesta Česlovui 
Kiliuliui, Gintarui Čepui ir 
Vytautui Jurgėlai.

Šiuo metu tokiai progra
mai laiką galima būtų gau
ti šeštadieniais nuo 10 vai. 
ryto toje radijo stotyje, iš 
kurios veikė Minkų radijo 
programa. Už kiekvieną 
programą reikėtų radijo 
stočiai mokėti po $150.00 
ar daugiau. Naujos progra
mos reikalais daugiausia 
rūpinasi Česlovas Kiliulis.

Į antrą pasitarimą šiuo' 
reikalu nebuvo kviestas 
Laisvės Varpas, tad jo ve
dėjas Petras Viščinis rug
sėjo 20 d. laidoje pakartojo 
pirmame pasitarime pa
reikštą nuomonę, pagal ku
rią Bostono ir apylinkės lie
tuviams reikalinga radijo 
programa, skirta jaunimui. 
Tokią programą Laisvės 
Varpas stengėsi per visą sa
vo veiklą suorganizuoti, bet 
tai jam nepasisekė. Tuo 
tikslu buvo įvestas skyrius 
vaikams, vėliau .— jauni
mui, tačiau nei jaunimas, 
nei jų organizacijų vadovy
bės į darbą neįsitraukė. Jei 
dabar tokia programa būtų 
rimtai organizuojama, tai 
Laisvės Varpas padėtų jai 
visais galimais būdais.

SĖKMINGAS 
KONCERTAS

Rugsėjo 20 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
įvykęs Laisvės Varpo kon
certas buvo sėkmingas vi
sais atžvilgiais. Nepaisant 
didelio lietaus, į jį susirin
ko apie 250 Bostono ir apy
linkės lietuvių, užpildydami 
erdvią salę, kas retai dabar 
jau atsitinka.

Programą atliko Los An
geles vyrų kvartetas su 
komp. pianiste Raimonda 
Apeikyte, s u s i I aukdami 
publikos labai šilto priėmi
mo ir karštų aplodismentų. 
Kvartetas išsiskyrė iš kitų 
dainos kolektyvų tuo, kad 
programą atliko ne statiš-

Po koncerto Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis dėkoja 
programos atlikėjams. Iš kairės: Petras Viščinis, Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, Raimonda Apeikytė, Bronius Seliu- 
kas ir Emanuelis Jarašūnas. J. Rentelio nuotr.

Kai Los Angeles pragydo Bostone
Nors ir nemaloni, bet vis 

tiek jau nenuneigiama tie
sa, kad, žilstant net mūsų 
viduriniosios kartos gal
voms, palengva mažėja ko
ne visų mūsų lietuviškų tel
kinių vietinės kultūrinės 
veiklos entuziazmas, o kai 
kuriose mažesnėse vietovė
se jis net ir visiškai nublės- 
ta. Ir taip iš gausiabalsių 
chorų lieka oktetai, iš okte
tų — kvartetai, iš kvartetų 
— kartais tik vienas pus
balsis solistas, o iš dramos 
ansamblių — vienas'dekla
matorius įvairių švenčių 
dalyviams pagraudenti. Tad 
nenuostabu, kad ši dvasinė 
sausra gerokai palietė ir 
kadaise net labai vešlų Bos
tono lietuvių savąjį kultū
rinį derlių ir vis dažniau 
tenka pasidžiaugti jau tik 
importuojamomis „užsieni
nėmis vertybėmis”. Laimė, 

kai, bet vaidybiškai, kas 
publikai labai patiko. Tai 
aiškiai režisieriaus Petro 
Maželio nuopelnas.

Po koncerto savo padėko
je Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis iškėlė kvar
tetą pavyzdžiu, kaip reikia 
ir galima rūpintis gyvosios 
lietuvybės išlaikymu, stip
rinimu ir ugdymu. Tai šau
nūs vyrai, kurie supranta 
lietuvio išeivio paskirtį ir 
stengiasi ją atlikti su kau
pu, ruošdami lietuviškų dai
nų repertuarą ir su juo 
lankydami net tolimiausias 
lietuvių kolonijas įvairiuose 
kontinentuose, kad išvar
ginta lietuvių dvasia sveti
moje aplinkoje būtų gaivi
nama mūsų tautinės kūry
bos gražiais žiedais. O dėl 
komp. Raimondos Apeiky- 
tės atliktų kūrinių pianinu 
jis pabrėžė, jog jos skam
binimas netobulu instru
mentu įrodė, kad skambini
mo meną apsprendžia ne 
instrumentas, bet atlikėjas. 
Komp. Raimonda Apeikytė 
menku instrumentu atliko 
pasirinktus kūrinius geriau, 
negu kiti geriausiu instru
mentu tai įstengia padaryti.

Skaitykit ir platinkit 
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kad čia dar vis atsiranda 
optimistiškų ir rizikuojan
čių šio kultūrinio lobio „im
portuotojų”, kurių tarpe 
pats žymiausias ir ištver
mingiausias jau keli de
šimtmečiai yra „Laisvės 
varpo” radijas ir jo nenu
ilstantis vedėjas Petras 
Viščinis, kuris reguliariai 
per metus surengia bent du 
vis naujos programos ir 
naujų jos vykdytojų kon
certus.

Na o paskutinis jo šių 
metų renginys — tai Los 
Angeles vyrų kvarteto kon
certas, įvykęs rugsėjo 20 d. 
Lietuvių piliečių draugijos 
salėje, dėl kurio tikrai ver
ta pasidalinti dar neišdilu
siais įspūdžiais. .

Pažymėtina, kad Bosto
no publika, kaip ir kitur, 
yra gana skirtingo meninio 
skonio, tad ypač „rimtos” 
muzikos mėgėjai savo au
sis nešta į salę labai atsar
giai. Bet šį kartą Los An
geles vyrų kvarteto koncer
tu, rodos, niekam neteko 
per daug nusivilti. Ir ne tik 
dėl to, kad šie čia dar ne
girdėti ir nematyti keturi 
„subrendę jaunuoliai” at
skrido iš egzotiškų Pacifi- 
ko pakrantės dausų, bet, 
svarbiausia, — dėl jų nors 
ir „lengvokos” programos 
pakankamai aukšto lygio ir 
atlikėjų sąžiningo pasiren
gimo. Kvarteto švarūs ir iš
lyginti turimi balsai (nė 
vienas, savo gerklę demon

Laisvės Vai'po vedėjas Petras Viščinis su šeimininkėmis, 
kurios rūpinosi Laisvės Varpo rugsėjo 20 d. koncerto dalyvių 
vaišėmis. Iš kairės: Julija Platkauskienė, Petrutė Rentelienė, 
Ona Eikinienė — vyriausia šeimininkė, Petras Viščinis, Stasė 
Gofensienė, Magdė Sakadauskienė ir Milda Norkūnienė.

J. Rentelio nuotr.

struodamas, atskirai neuž- 
baubia ar neužpiepia), sim
patinga dainininkų išvaiz
da ir išraiška, juntama re
žisieriaus ranka, kvartetą 
scenoje atgyvinusi beveik 
ligi liaudies šokio, buvo 
publikai tikrai maloni nau
jiena, verta aplodismentų. 
Be to, buvo labai šiltai su
tikta ir palydėta ir kvarte
to akomponuotoja pianistė 
Raimonda Apeikytė, kuri 
Čia paskambino B. Dvario
no, G. Gudauskienės ir B. 
Allen kompozicijų ir daini- 
dainininkams sukūrusi vie
ną savo dalykėlį.

Kvarteto sąstatas — pir
masis tenoras Emanuelis 
Jarašūnas, antrasis tenoras 
Bronius Sėli ūkas, baritonas 
Antanas Polikaitis, bosas 
Rimtautas Dabšys ir komp. 
Raimonda Apeikytė. Jo pro
gramoje — įvairių mūsų 
poetų (nuo B. Brazdžionio 
iki V. Bložės) kūryba, ku
rią pavertė dainomis kom
pozitoriai B. Budriūnas, Z. 
Venckus, V. Kuprevičius, 
A. Raudonikis, R. Apeiky
tė, A. Bražinskas, G. Pau- 
ga, G. Gudauskienė, V. Juo- 
zapaitis, A. Jurgutis ir kiti. 
Be to, atvangos tarpais 
kvarteto nariai A. Polikai
tis ir E. Jarašūnas vaizdin
gai papasakojo ir šio dai
nos vieneto istorijos frag
mentų.

Aplamai, koncertas bai
gėsi publikos triukšmingai 
išreikalautais dar keliais 
programos priedo nume
riais, dainininkams prise- 
giotomis padėkos gėlėmis ir 
vaišėmis. O klausytojų gar
bei galima tarti irgi gerą 
žodį, nes jų šį kartą buvo 
tiek, kiek tiktai tilpo erd
vioje salėje, nors jaunimo 
bent žiloms galvoms prare
tinti galėjo būti ir daugiau.

Taigi telinkėtina šiems 
Los Angeles dainos 'Truba
dūrams” dar ilgai ir kitose 
lietuvių kolonijose gaivin
ti mūsų persotintame kūne 
jau snūduriuojančią sielą, o 
„Laisvės varpo” vedėjui 
Petrui Viščiniui, kaip dabar 
vis dažniau sakoma ir mąs
toma, — niekada nepavarg
ti ir su vilnietiškų užside
gimu aukotis mūsų 
garbei ir darbuotis 
mūsų naudai...

(a)
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DETROIT
VILNIAUS DIENA

Po ilgesnės pertraukos, 
Detroite gyvenantieji Vil
niaus krašto lietuviai, š. m. 
spalio mėn. 4 d., šv. Antano 
lietuvių parapijos bažny
čioje pamaldomis, o salėje 
akademija paminės, liūdnos 
istorinės sukakties spalio 9 
d. proga, Vilniaus Dieną. 
Šv. mišias atnašaus parapi
jos klebonas kun. A. Babo- 
nas, o akademijos metu į 
mus prabils iškilioji lietu
viškos spaudos darbuotoja 
Aurelija Balašaitienė-žitku- 
vienė iš Clevelando.

Vilniaus Dienos minėji
mu prisimenamas ne tik 
mūsų tautos- skaudus isto
rinis momentas, bet kartu 
pagerbiamas Vilniaus mies
tas.

Daugeliui kyla klausimas, 
kodėl, iš mūsų miestų, tik 
Vilnius taip pagarbiai pri
simenamas? Tam yra pa
grindo teigia žurnalistas — 
knygų leidėjas Bronius 
Kviklys, nes Vilniaus mies
tas, tai Lietuvos žemių vai
nikas, Lietuvos miestų 
miestas. O kovojusieji už 
jo priklausomumą Lietuvai 
lygintini su mūsų laisvės 
kovų veteranais, kurie Lie
tuvai tapus laisvai, pelny
tai džiaugėsi savo pasiau
kojimo ir ryžto vaisiumi. 
Tačiau Lietuvos miestų 
miestas Vilnius kaimynų 
pagrobiamas ir Vilniaus ko
votojams kova prailgsta ir 
laisvės džiaugsmo laukimas 
užsitęsia beveik du dešimt
mečiu. Pagaliau, laisvu Vil
niumi ir laisvės džiaugsmu 
Vilnijos lietuviai pasidžiau
gia tik nepilnus metus ir 
vėl nelaimės užgula Lietu
vą, ir vėl sužvanga prie
spaudos retežiai. Tai štai 
kodėl mūsų amžinoji sosti
nė Vilnius, bei Vilnija yra 
brangios kiekvienam lietu
viui patri jotui.

Tad Detroite gyvenan
tieji Vilniaus krašto lietu
viai maloniai kviečia visus 
aukštaičius, žemaičius ir sū
ri u viečius atvykti šį sek
madienį, spalio 4 d., 10:30 
vai. ryto šv. Antano para- 
pijon Vilniaus Dienos pa
minėti.

A. Misiūnas

PRISIMINS A. A. VINCĄ 
ŠARKĄ

Už a. a. Vincą šarką, mi
nint jo mirties dešimtmetį, 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios spalio 3 d., šį šeštadie
nį, 8 vai. ryto šv. Antano 
bažnyčioje ir 5 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos bažnyčio
je.

Galvosūkio sprendimas.

Rūtos ir arch. Rimo Mulokų rezidencijoje įvyko pasiruoši
mas Los Angeles lietuvių dienoms, kurios įvyks spalio 3-4 d. d. 
Į pasitarimą buvo sukviesta grupė svečių-mecenatų. Šventė 
žada būti įspūdinga su savo milžiniška programa per 2 dienas. 
Nuotraukoje mecenatai: Rūta Mulokienė, Gasparas Kazlauskas 
ir aktorė Rūta Lee.

VLIKO SEIMAS 
MONTREALYJE

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto meti
nis seimas renkasi š. m. 
spalio 9-11 d. d. Montrealy- 
je, Kanadoje, 1465 rue De 
Seve, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Atvyks visų 
VLIKą sudarančių grupių 
Seimo atstovai.

Spalio 9 d., penktadienį, 
7 vai. vakaro visuomenė 
prie kokteilių ir užkandžių 
turės progos susitikti ir pa
sikalbėti su Seimo atstovais 
ir svečiais.

Spalio 10 d., šeštadienį, 
pirmas VLIKo Seimo posė
dis prasidės 9:30 vai. r. žo
dį tars Seimui rengti ko
miteto pirmininkas J. Šiau- 
čiulis, o Seimą atidarys 
VLIKo valdybos pirminin
kas dr. K. Bobelis. Po ati
darymo ir invokacijos seks 
Seimo prezidiumo ir komi-

MIRĖ BRONIUS GIRNIUS
Rugsėjo 16 d. mirė Bro

nius Girnius sulaukęs 65 
metus.

Rugsėjo 21 d. Martenson 
laidojimo namuose kun. Ka
zimieras Butkus ir atsilan- 
kusieji sukalbėjo rožinį. At- 
silankusieji gausiai aukojo 
Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui ir Mišioms.

Rugsėjo 22 d. Šv. Petro 
bažnyčioje kun. Kazimieras 
Butkus ir Viktoras Kriščiū- 
nevičius už velionio sielą 
koncelebravo šv. Mišias, 
vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys. Mišiose da
lyvavo apipilnė bažnyčia. Po 
Mišių ilgos automobilių 
vilkstinės buvo nulydėtas į 
Švento Kapo kapines.

Po kun. Kazimiero But
kaus atliktų liturginių pa
maldų buvo sugiedota Mari
ja, Marija. Pietūs laidotu
vių dalyviams, kurių buvo 
apie šimtą, buvo ruošiami 
švedų svetainėje.

Nuliūdime liko žmona dr. 
Birutė Girniuvienė ir brolis 
ir sesuo Lietuvoje, kiti gi
minės, draugai ir pažįstamu 

Savo ir žmonos vardu li
kusiems reiškiu užuojautą. 

A. Grinius

sijų rinkimai, sveikinimai, 
VLIKo tarybos ir valdybos 
pirmininkų bei kraštų įga
liotinių pranešimai, klau
simai ir diskusijos.

Popietinis posėdis prasi
dės 2:15 vai. p. p. Praneši
mus padarys Tautos Fondo 
tarybos ir valdybos pirmi
ninkai bei Kanados Tautos 
Fondo valdybos pirminin
kas.

Po diskusijų ir pertrau
kos bus paskaitos. Komisi
jų posėdžiai užsitęs iki 5:30 
vai. vak.

7 vai. vak. bus banketas 
su menine programa, kurią 
atliks solistė Gina čapkaus- 
kienė ir Montrealio lietuvių 
mergaičių choras "Pavasa
ris”. Akompanuos Made- 
leine Roch. Chorui diriguos 
Ingrid Tark, akompanuos 
Jeff Fisher.

Spalio 11 d., sekmadienį, 
9-10 vai. r. vyks VLIKo po
sėdžiai. Po to bus iškilmin
gos pamaldos: katalikams 
nuo 11-12 vai. r. Aušros 
Vartų bažnyčioje; evange
likams nuo 12:30-1:30 p. p. 
Šv. Jono bažnyčioje, 3594 
Jeanne Mance. Nuo 12 iki 2 
vai. p. p. įvyks VLIKo už
baigiamieji posėdžiai, pie
tūs ir seimo uždarymas.

Seimo suvažiavimo metu 
veiks A. Vaitekaičio paro
da, kurioje bus išstatyti 
įvairūs leidiniai, nuotrau
kos, iškarpos ir kt. iš VLIK 
veiklos.

Bilietus pietums ir ban
ketui bus galima įsigyti jau 
penktadienio vakare. Bilie
tų kaina: už vakarienę ir 
dvejus pietus (dviem die
nom) $20.00. Atskirai už 
banketą $10.00, už pietus 
po $5.00.

Los Angeles Lietuvių dienų mecenatai Antanas Mikala
jūnas ir Romas Nelsas, susitikę p. p. Mulokų rezidencijoje.

Popiežius
Užsukau pas savo draugą 

Florijoną. Buvęs gaisrininkas. 
Sako, kad jam šis vardas pro
fesiją nulėmė. Mat Fl orijonas 
visų gaisrininkų šventasis 
patronas. Jis labai nudžiugo.

- Laiku pataikei. Atidariau 
naują bonką. Skačius. Pažiū
rėk į spalvą. Tikras gintaras! 
Ta Jūratė nemarioji, prisimi
nusi Kastytį. Ir kad gintaro rū
mai sudaužyti. Atsimeni Mai
ronį? Pasiutusiai gera poema. 
Kai žiūriu į skačių, vis prisi
menu gintarą ir Jūratę. Tai ko 
nori?
- Atėjau vieną kitą žodį su
mesti. Ir tavo nuomonės pa
klausti. Girdėjai, popiežius po 
Ameriką važinėja. Kokios tu 
nuomonės?
- Tu mano nuomonės ne
klausk. Aš ir pats nežinau. Bet 
aš paklausiau savo senos tetu
lės. Ji mane religiniais keliais 
vedžioja. Man ir vardą išrinko. 
Krikštamočia buvo. Tai kai 
tik kas neaiškaus šiuose klau
simuose, tuoj pas ją kreipiuosi. 
Nevisada. Kai trečią divorsą 
turėjau, tai daug velnių gavau. 
Na, ne velnių, bet gerų pamo- 
pokymų. Sako, ką gi tu darai? 
Jau trečią! Tavo tėvas, amžiną 
jam atilsį, mano brolis, su 
viena išgyveno. Kalbėdavosi. 
Kartais trečioje parapijoje 
galėjai girdėti, kaip jie kalba. 
Bet gyveno. Na, brolis žmo
nelei gal sušveisdavo kokį 
trejetą kartų per savaitę į kailį. 
Bet buvo reikalinga. Sakau, 
tetulyte, ne apie tuos senai 
praėjusius reikalus noriu 
kalbėti. Dabartis man delnus 
kutena. Girdėjai, popiežius į 
Ameriką atvažiavo. Atsiranda 
tokių, kurie į jo baltą sutaną 
kabinasi. Pričinų ieško. Net ir 
žydai spiria jį į kampą.

- Vaikeli, matai kokios 
dienos atėjo. Ar ne Mikaldos 
pranašystės pildosi? Tik pa
galvok. Tie žydai, Kristų nu- 
mūčijo. O dabar gi mūsų šven 
tą tėvelį nori nugalabyti. Tie
siai prikalti prie kryžiaus gal 
ir nekals, bet nervus liek su
gadins, kad koks ten gyveni
mas be gerų nervų. Ir ko jiems 
reikia? Mūsų miestelyje ša- 
basinę žvakę degindavo. Viš
čiukus kažkaip kitaip piovė. 
Ar mes ką sakėm? Nieko. Te
gul sau. Nors vištelių, mūsų 
žmonių užaugintų ir gaila 
buvo. Sako labai dideles 
kančias turėjo iškentėti. O 
paskui toks Joškė viso apskri
čio ponas pasidarė. Tik nega- 

negalėjai ponu vadinti. Rei
kėjo draugu garbinti. O vište
les kaip galabijo saviškai, taip 
ir galabijo. Bet Joškė labai 
daug mūsų žmonelių į Siberiją 
išgabeno. Na, sakau, vištos viš

Vladas Vijeikis

tom lieka. Bet kam tuos žmo- 
nclius kažin kur vežti. O kas 
link švento tėvelio, tai pasa
kysiu. Nors ir paliokas, bet at
rodo geras žmogus. Susiro- 
kuoti su tokiu galėtum. Ko tie 
žydai iš jo nori? Kabinasi prie 
mūsų vieros. Tegul į savo pa
žiūri. Vis šaukia: dantis už 
dantį! Kokį čia dantį! Man 
naujus dantis sudėjo, tai porą 
tūkstančių kainavo. O jie vis 
apie dantų mušinėjimą kalba. 
O kiek kainuoja naujus įdėti tai 
ir negalvoja. Sako žydų daug 
dantistų. Tai jie tą įstatymą ir 
sugalvojo. Tai gal todėl. O 
apie vištas tai tiesiog sunku 
pagalvoti. Ką gi, aš vištą už 
kojų nusitvėrusi pas rabiną 
eisiu? Nei pėsčiai nunešt, nei 
autobusu vežti.

Tai matai, kaip mano tetulė 
visus reikalus gražiai apspren
džia. Būtų Amerikos Statė De- 
partament sekretorė, tai jokių 
problemų neturėtume. O dabar 
... Gera tetulytė. Gerai sugy
venu. Gal ir man vieną kitą 
tūkstantinę paliks. Tada tai į 
gintaro jūrą pasinerčiau! Ir 
kad uždainuočiau: Ir štai iš 
vandenų išplaukia dieviška 
Jūratė! - Čia vis iš Maironio. 
O dabar, pakol jūros gintari
nės nėra, pripilsiu tau to gintaro 
mažą šlakšnelį. Išgerk. Vis
tiek gyvenimo nebėra. Reaga- 
ną niokoja, dabar mūsų šventąjį 
tėvelį drapalioja. O sako, jis 
net lietuviško kraujo turi. Tai 
čia ir sakau: jei turi lietuviško 
kraujo, tai atsilaikys! Jam 
reikėtų į Lietuvišką Bendruo
menę įstoti. Tik nežinau kurią. 
Bet į kurią stotų - sužinotų ką 
reiškia karas! Žegnok ar pirštu 
pagrąsink, vistiek į kreivą pusę 
žiūri.

Ir kai mudu prisiyrėme prie 
gintarinės jūros dugno, tai 
vieningai nutarėm, kad nei 
gintarinės jūros neišgersi, nei 
popiežiaus neišgelbėsi, nei 
žmonai neišsiaiškinsi. Tad 
sprendimus atidedam sekan
čiam posėdžiui. Taip daro visi 
didieji vadai. O kodėl mes ne
galim? Taip ir padarėm.

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)

HOUSE FOR SALE
East 236 St. Bungolow. 

31/2 bedroom, 2 car garage, 
4 types of fruit tree and 
fenced yard. Call: 731-1486.

(35-36)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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< A. A. Bromus Nainys, 
Žalgirio šaulių kuopos gar
bės narys, ALT Clevelando 
skyriaus valdybos narys, 
mirė Clevelande sulaukęs 
73 metų. Palaidotas rugsė
jo 26 d. Visų Sielų kapinė
se.

Nuliūdime liko žmona 
Elena, buv. Neringos tunto 
tuntininkė, ir kiti artimie
ji.

Dirva jiems reiškia užuo
jautą.

'««»»»»

J

• A. A. Katrina čiurlio- 
nytė-Martuvienė rugsėjo 26 
d. staiga mirė Clevelande. 
Jos vyras dr. Alfonsas Mar- 
tus mirė prieš 10 metų. Nu
liūdime liko duktė Dalia ir 
kiti artimieji.

Dirva jiems reiškia užuo
jautą.

• Dailininkas Kęstutis 
Kizevičius savo naujuosius 
tapybos darbus eksponuos 
spalio 3 ir 4 dienomis Die-

Clevelando lietuvių pensininkų klubas rugsėjo 16 d. turėjo išvyką į zoologijos sodą. Išvy
kos pasiseku rūpinosi J. Budrienė. y. Bacevičiaus nuotr.

Balfo Clevelando skyriaus valdyba su talkininkais, suruo- 
šusiais gegužinę rugsėjo 20 d. Sėdi iš kairės: J. Ilandienė, B. 
Steponis, E. Steponavičienė. Stovi: K. Vaičeliūnienė, J. Stepienė, 
pirm. V. Apanius ir G. Aukštuolienė. V. Bacevičiaus nuotr.

- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

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:
•

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO

SĄLYGOMIS:
• Asmeniniams reikalams
• Automobilių pirkimui
• Namų remontui

(Home eąuity)
• Namų pirkimui

(Mortgages)

Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
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.

vo Motinos parapijos audi
torijoje. Paroda atidaroma 
šeštadienį, spalio 3, 7 vai. 
vak.

• Komp. Alfonso Mikuls
kio dainų ir giesmių pirmo
sios knygos ir Čiurlionio an
samblio dviejų plokštelių 
albumo „Tėvynės dainos, 
jūs auksinės” sutiktuvės 
įvyksta spalio 18, sekma
dienį, 4 vai. p. p. Lietuvių 
namų salėje. Tą pačią die
ną 10 vai. ryto Dievo Moti
nos šventovėje bus aukoja
mos mišios už a. a. Alfon
so Mikulskio sielą jo mir
ties ketverių metų proga. 
Visi kviečiami dalyvauti 
mišiose ir A. Mikulskio kū
rybos darbų sutiktuvėse.

• Vatikano 600 m. Krikš
čionybės Jubiliejaus iškil
mių oficialioji vaizdajuostė 
bus rodoma spalio 4 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. Dievo 
Motinos parapijos kavinėje. 
Rengia Ateities Klubas. 
Kviečiame atsilankyti.

LIETUVIŲ DIENOS

Clevelando tradicinės Lie
tuvių Dienos, rengiamos 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Clevelando Apylinkės, 
vyks lapkričio 7 ir 8 dieno
mis. šeštadienį, lapkričio 7 
d, 7 vai. vak. bus Vinco 
Mykolaičio-Putino dramos 
VALDOVAS spėk taklis, 
statomas iš Los Angeles at
vykstančio Dramos Sambū
rio.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. 
vyks dvi tautodailės paro-r 
dos. Saulė Šatienė iš New 
Yorko atveža šimto origi
nalių lietuviškų lėlių rinki
nius: Aukštaičių Vakaro
nė — 29 lėlės, Kupiškėnų

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

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

vestuvės — 29 lėlės, Liau
dies instrumentų muzikinis 
ansamblis — 20 lėlių ir Eg
lė žalčių Karalienė — 22 
lėlės; taip pat 30 tautinių 
juostų ir keturių autorių 
medžio drožiniai.

Lėlių parodą Clevelande 
globoja skautininkių drau
govė.

Antroji paroda — A. Jo- 
nynienės šiaudinukų pa
veikslų bei keramikos vazų 
kūriniai, kuriuos bus gali
ma nusipirkti. Prieš ketve
rius metus ji visus savo 
eksponatus Clevelande par
davė.

Taip pat sekmadienį bus 
šiltų valgių pietūs Cleve
lando šv. Kazimiero litua
nistinei mokykai paremti.

Visi Lietuvių Dienų rengi
niai vyks Dievo Motinos pa
rapijos salėise.

Prašom įsigykite bilietus 
iš anksto, paraginkite ki
tus, ir dalyvaukime visi vi
suose Lietuvių Dienų ren
giniuose.

JAV LB Clevelando 
Apylinkės Valdyba

PIGIAI PARDUODU:

M. K. Čiurlionio spalvotų 
paveikslų didelio formato 
albumą; M. K. Čiurlionio 32 
reprodukcijų rinkinį; da
bartinės Lietuvių kalbos 
žodyną, anglų, vokiečių ir 
kitų kalbų žodynus ir įvai
rių vertingų knygų. Teirau
tis: (216) 268-1825.

A. A.

TERESEI STANKŪNAITEI

netikėtai mirus, jos seserims: ALDONAI

ANDRIUŠIENEI, ONAI VILĖNIšKIENEI, 

BRONEI KRIKščIUKAITIENEI, JULIJAI 

LEŠČINSKIENEI ir MARIJAI ADOMAI

TIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiš

kia.

Irena ir Jurgis
O k u n i a i



DIRVA
ALT SUVAŽIAVIMAS
Metinis 47-tas Amerikos 

Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas įvyks spalio 17 d. Tau
tiniuose Namuose, 6422 S. 
Kedzie. Išvakarėse, 7-10 v. 
v., Amerikos Lietuvių Ta
rybos būstinėje, 2606 W. 
63rd St., įvyks delegatų pa
bendravimas. čia priėmimą 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

1987 m. lapkričio 29 d. sueina 20 metų nuo

PAD E K A

A. A.
ANTANAS GARMUS

Mano mylimas vyras mirė 1987 m. rugpiūčio mėn. 
30 d.

Palaidotas, Shrine of Peace Mausoleum, Royal Palm 
MemoriaI Gardens, West Palm Beach, Fla.

Nuoširdžiai dėkoju J. Jakubauskui už padėjimą su
tvarkyti kapinėse ir pravedimą laidotuvių metu. Dė
koju Mildažiams, Urbonams, Pilipavičiams, dėkoju ma
no sesutei su svainiu Setikams atskridus iš taip toli. 
Dėkoju solistei O. Jameikienei už solo giedojimą kop
lyčioj ir bažnyčioj, kunigams, klebonui Alex Paul ir 
kun. Deacon A. P. Wesley.

Dėkoju visiems už atsisveikinimo žodi koplyčioj ir 
kapuose, dėkoju karsto nešėjams, lankiusiems velionį 
laidotuvių namuose, palydėjus į kapus, aukojusiems šv. 
mišias, atsiuntusiems gėles ir už užuojautas pareikštas 
žodžiu ir raštu. Širdingai dėkoju A. Urbonui už pada
rytas fotografijas. Nuoširdi padėka laidotuvių direkto
riui Thomas L. Prise už rūpestingą patarnavimą laido
tuvėse.

Dar kįartą visiems ir visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdusi žmona
VERONIKA GARMIENĖ 

IR GIMINĖS

PRANO LEMBERTO,
mano brangaus mylimo gyvenimo draugo, 
mirties. Tas išsiskyrimas neužmirštomas, 
paliko mano sieloj gyvą ir neišdildomą skaus
mą. Meldžiuosi už jį, prašau ir draugus pa
simelsti. šv. mišios Los Angeles ir Kcnne- 
bunkport, Maine.

Los Angeles, Calif. ruošiama 
AKADEMIJA,

”Tau, Sesute” dainos autoriui prisiminti, 
1987 m. spalio 11 d. 12 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Programą atliks įvairūs me
nininkai Prano Lemberto kūrybą.

Ruošia: žmona ir sūnus su šeima

ruošia Chicagos Lietuvių 
Taryba, kurios pirmininkė 
yra Matilda Marcinkienė. 
Suvažiavimo dalyvių regis
tracija spalio 17 d. Tauti
niuose Namuose prasidės & 
vai. 30 min. ryto. Suvažia
vimo pradžia 9 vai. 30 min.

Šiais metais suvažiavime 
bus daugiau dėmesio krei-

Philadelphijos Lietuvos Krikščionybės 600 m. sukakties minėjimo komiteto atstovai au
diencijoje pas Philadelphijos arkivyskupą kardinolą John Krol. Audiencijos metu kardinolui 
buvo Įteiktas jubiliejinis medalis ir aptarti svarbieji minėjimui pasiruošimai. Minėjimas Įvyks 
lapkričio 1 d., 3 vai. p. p. Šv. Petro ir Povilo katedroje Philadelphijoje. Iš kairės: Bronius Vaš- 
kaitis, Roma Krušinskienė, Rimantas Stirbys, pirm. Teresė Gečienė, Andora Mašalaitienė, kar
dinolas John Krol, kun. kleb. Kajetonas Sakalauskas ir Julija Dantienė.

piama į ateities darbų pla
nus ir ta kryptimi bus lau
kiama pasiūlymų ir delega
tų. Taipgi bus daugiau pa- 
siinformuota, kaip priešin
tis Sovietų Sąjungos propo- 
gandiniams tikslams, Mas
kvai siekiant JAV ir Sovie
tų kontroliuojamų miestų 
suporavimo.

Suvažiavime bus išrinkta 
nauja ALT valdyba. Jau 
sudaryta komisija būsimo 
pirmininko nominacijai.

Po suvažiavimo tos pat 
dienos vakarą 7 vai. 30 min. 
tose pat patalpose įvyks va
karienė, kurios metu bus 
pagerbtas ALTo ilgametis 
i n f o r macijos direktorius 
prel. dr. Juozas Prunskis.

• Valstybės Departamen
tas atsiuntė Dirvos redak
toriui V. Gedgaudui kvieti
mą dalyvauti spalio 15 d. 
Valstybės depą rtamente 
Washingtone ruošia moję 
nevyriausybinių organizaci
jų užsienio politikos konfe
rencijoje.

Bus padaryti pranešimai 
apie JAV-Sovietijos santy
kius po Shultz-Shevardna- 
dze pasitarimų ir taikos 
klausimas Centrinėje Ame
rikoje.

Konferencijos uždaryme 
dalyvaus Valst. sekretorius 
George P. Shultz.

Po to konferencijos daly
viams ruošiamas priėmimas 
diplomatų salėje.

MUZIKO STASIO 
ŠIMKAUS MINĖJIMAS
Lietuviškų radijo bangų 

Margučio vedėjas Petras 
Petrutis š. m. spalio 4 d. 
(isekmadienį), 3 vai. po pie
tų Jaunimo centro didžiojo
je salėje, Chicagoje, ruošia 
mužiko Stasio Šimkaus gi
mimo 100 metų sukakties 
minėjimą-koncertą.

Paskaitas skaitys poetas 
Stasys Santvaras ir muzi
kos istorikė Loreta Venc- 
lauskienė, o St. Šimkaus 
harmonizuotas dainas atliks 
solistai — Audronė Gaižiū- 
nienė, Roma Mastienė, Al
girdas Brazis, Algis Valiū

nas ir Dainavos ansamblis, 
diriguojamas Emilijos Sa- 
kadolskienės. Akompanuo
ja Manigirdas Motekaitis.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir pagerbti žinomą muziko
logą ir visuomenininką Sta
sį Šimkų.

Bilietai Margutyje ir 
Vaznelių parduotuvėje, o 
koncerto dieną prie įėjimo.

Tėvo pagerbime žada da
lyvauti ir abu sūnūs — Al
gis ir Neris šimkai su žmo
nomis, šiuo metu gyvenan
tys Miami apylinkėje, Flo
ridoje.

• Vitas Plioplys, Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio pirmininkas, atsiųs
damas Dirvai valdybos var
du 100 dol., rašo:

„Kartais nepagalvojame 
apie tuos dalykus kuriuos 
mes kas dieną matome ir jų 
svarbą užmirštame.

Mes kas savaitę matome 
ir skaitome DIRVĄ ir ne
pagalvojame kiek darbo ir 
pastangų įdėta į to laikraš
čio išleidimą. Nors ne kas 
dieną minime, bet jūsų vi
sų pastangos yra giliai įver
tinamos mūsų visų.

Prašome priimti šią ma
žą dovanėlę, kad išleidimo 
darbas palengvėtų ir kad 
mes ir galėtume toliau 
džiaugtis jūsų darbo vai
siais.”

Ačiū už auką ir pastipri
nančius žodžius.

• Dr. V. Bergas, Colurū
bus, Oh., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Bronius Kasakaitis, 
Chicago, III., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

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

PHILADELPHIA
SUSIDOMĖJIMAS 

PASKAITA

Šv. Andriejaus parapija 
600 metų krikščionybės su
kaktį paminės spalio 11 d. 
Iškilmingos šv. Mišios bus 
atnašaujamos 10:30 vai. ry
to šv. Andriejaus bažnyčio
je. Po to, parapijos salėje 
įvyks paskaita, kurią skai
tys dr. Rasa Mažeikaitė iŠ 
Toronto. Tema: „Religija ir 
politika pagoniškos Lietu
vos kunigaikščių diplamati- 
joje.

Dr. Rasa Mažaikaitė yra 
gimusi. 1953 m. Toronte, 
Kanadoje. Ji lankė Mairo
nio šeštadieninę mokyklą 
ir buvo aktyvi skautė. 1978 
m. lankė lietuvių kalbos 
kursus Vilniuje ir labai su
sidomėjo Lietuvos istorija. 
Studijavo Toronto ir Kent 
Statė universitetuose, o 
1987 m. Fordhamo univer
sitete įsigijo viduramžių is
torijos daktaro laipsnį, pa
rašiusi ir apginusi diserta
ciją apie D.L.K. Algirdą. Ji 
yra parašiusi daug moksli
niu straipsnių lietuvių ir 
tarptautinėje spaudoje. Yra 
skaičiusi paskaitas Romo
je, Montrealyje, Kalama- 
zoo, Mich. ir kitur. Philadel
phijos lietuviai jos laukia 
su dideliu susidomėjimu. 
Po dr. Mažeikaitės paskai
tos parapijos darbuotojai 
ruošia bufeto stiliaus prieš
piečius. šeimininkėms vado
vaus p. J. Krokienė. Visas 
pelnas skyriamas Krikščio
nybės Jubiliejaus koncertui 
lapkričio 1 d. minėjimo ruo
šai. (jd)

• Planuokite jau dabar 
dalyvauti G. T. INTERNA
TIONAL pirmojoje 1988 
metų ekskursijoje. Balan
džio 7 d. išvykstama į eg
zotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant 
Braziliją, Iguassu Falls ir 
Buenos Aires. Kreipkitės į: 
G. T. International, 10401 
South Robefts Road, Palos 
Hills, III. 60465; telef.: 
(312) 430-7272.
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