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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PANIKOS PRIEŽASTYS
Daugiau politinės negu ekonominės?

Vytautas Meškauskas

Pirmadienio, spalio 19 
d. vakare JAV staiga pasijuto 
700 bilijonų dolerių netur
tingesnės, negu buvo tos pa
čios dienos rytą! Ir tai todėl, 
kad per visą dieną žmonės, 
turintieji akcijų, skubėjo jas 
parduoti.

Žinia, akcija akcijai 
nelygi, tačiau aplamai imant 
jų vertė per šiuos metus - iki 
to nelaimingo "juodojo" pir
madienio - pakilo apie 20%. 
Tokiu būdu, jei pirmadienį, jų 
vertė krito 22.6%, nuostoliai 
palyginti ne toki dideli. Ta
čiau kartu reikia atsiminti, 
kad akcijų vertės vidurkis, 
išvestas iš 30 stambiausių 
pramonės įmonių akcijų (va
dinamas Dow Jonės Indus- 
trial Average) vertės, pradėjo 
kristi ne pereitą pirmadienį, 
bet po truputį jau nuo rug
piūčio 25 dienos. Per tą lai
kotarpį tas vidurkis krito 36 
procentais.

Teoriškai akcijos vertos 
tiek, kiek pati įmonė ir jos 
duodamas pelnas. Šiais ir 
ateinančiais metais įmonių 
pelnas laukiamas didesnis 
negu anksčiau. Jei taip, ko
dėl turi kristi jų vertė? At
sakymas į tai iš dalies yra 
toks, kad jų vertė abuvo per 
daug išpūsta. Ji, gali sakyti, 
be perstojo kilo nuo 1982 
metų. Tai vedė prie to, kad 
daug didelių investorių (kaip 
pvz. pensijų fondai) ir ma
žesnių (atskiri individai) daž
nai skolinosi pinigus, kad ga
lėtų uždirbti iš vis kylančių 
akcijų vertės.

Akcijų vertei staiga kri
tus, tokie jų savininkai ne tik 
patys pasijuto bėdoje, bet 
taip pat ir tie, kurių pinigus 
jie panaudojo savo spekulia
cijai. Prie panikos prisidėjo 
ir tai, kad daugelio žmonių 
pareigas tame procese perė
mė kompiuteriai. Jie taip 
patvarkyti, kad automatiškai 
parduoda kainoms krintant ir 
perka joms kylant. Tai padi
dino pardavimo pasiūlas, kas 
prisidėjo prie panikos sukė
limo. Žinoma, prisidėjo ir 
faktas, kad beveik visi nujau
tė, jog kainos yra per aukštos 
ir turi įvykti "pataisa", kuri 
normaliai turėtų ribotis tik 
keliais šimtais Dow Jonės 
vienetų, bet ne tūkstančiais.

Panikos atvejais pa
prastai pradedama ieškoti 

kaltininkų. Mūsų atveju žiū
rima į Baltuosius Rūmus. Sa 
koma , kad Reagano admi
nistracija - priešindamasi 
mokesčių pakėlimui ir sko- 
lindamasi išlaidoms padengti 
- buvo pagrindinis kaltinin
kas. Prie to dar prisidėjo 
prekybos su užsieniais balan
so deficitas.

Likimo ironija panorė
jo, kad tai atsitiktų tokiu 
momentu, kad biudžeto de
ficitas ir prekybos balanso 
deficitas pradėjo mažėti. Pir
masis sumažės kitais metais 
net įspūdinga 70 bilijonų do
lerių suma; antrasis rodo, 
kad JAV gaminu eksportas 
padidėjo, o importas sumažė
jo, nors ta tendencija nėra la
bai ryški vien iš skaičių. Do
lerio vertei kritus, už mažes
nį importą mokama daugiau.

Grįžtant prie Reagano 
administracijos "kaltės" dėl 
federalinio biudžeto deficito 
reikia pastebėti, kad jis ta 
"kalte" turi dalintis su Kong
reso demokratų dauguma, 
kuri nenori apkirpti išlaidų, 
bijodama netekti populiaru
mo. Antra vertus, deficitas 
leido per penkis paskutinius 
metus bendram krašto ūkiui 
pastoviai augti, kas yra nau
dinga. Pagyvėjęs krašto ūkis 
automatiškai padidina ir 
valstybės pajamas.

Iš viso, prie panikos 
prisidėjo ne Reagano "kaltė", 
bet daugiau faktas, kad jo 
kadencija jau baigiasi, pres
tižas krito ir ateityje demo
kratai gali pravesti muito 
sieną užsienio gaminiams, 

(Nukelta į 2 psl.)

Vilties draugijos valdyba, posėdžiavusi š. m. spalio 18 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje, su ALT S-gos pirmininku dr. L. Kriaučeliūnų. Is kairės: sekr. Antanas Juodvalkis, 
pirm. inž. Kazimieras Pocius, vicepirm. Juozas Kapočius, ALT S-gos pirm. dr. Leonas Kriauče
liūnas, Dirvos red. Vytautas Gedgaudas ir vicepirm. Mečys Valiukėnas.

ALT S-gos pirmininkai, dalyvavę tarybos suvažiavime: inž. E.. Bartkus, inž. A. Mažeika, 
inž. J. Jurkūnas, E. Čekienė, V. Abraitis. T. Blinstrubas ir dr. L. Kriaučeliūnas. Trūksta inž. 
V. Mažeikos. K. Pociaus nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sųjungos

Tarybos posėdis Mečys Valiukėnas

ALT S-ga nuo pat įsistei
gi mo turi sąjungos tarybą, 
kuri susideda iš 6 grupių 
narių, būtent: a) sąjungos 
garbės narių, b) esamojo ir 
buv. sąjungos pirmininkų, 
c) dab. valdybos narių, d) 
dab. kontrolės komisijos 
pirm, ir narių 2) skyrių pir
mininkų ir e) sąjungos sei
mo išrinktųjų 15 narių. Tuo 
būdu šiuometinėje sąjungos 
taryboje yra 46 nariai. Ta
rybai pirmininkauja Sąjun
gos valdybos pirmininkas.

Dabartinė sąjungos tary
ba buvo susirinkusi posė
džio 1987 m. spalio 18 d. 
Chicagos Liet, tautiniuose 
namuose ir svarstė pirmi
ninko patiektus klausimus: 
a) Santykiai su ok. Lietu
va, b) Santykiai ALTS val
dybos su skyriais, c) Liet, 
tautinės kultūros Fondo 

steigimo reikalas ir d) kiti 
klausimai.

Posėdį sveikino žodžiu ir 
padėka gausiai susirinku
siems tarybos nariams ir 
svečiams, pradėjo ir vedė 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
ALT S-gos pirmininkas. 
Paskiriems dar botvarkės 
punktam pirmininko pavedi
mu pirmininkavo: Antanas 
Mažeika, Teodoras Blinstru
bas, Jonas Jurkūnas ir Pet
ras Buchas. Posėdyje daly
vavo 29 tarybos nariai ir 12 
svečių, ALTS Cicero, Chi
cagos skyrių nariai ir Korp! 
Neo-Lithuania vyr. vald. 
pirmininkė Audronė Gulbi
nienė.

Dėl santykių (ryšio) su 
ok. Lietuva, taryba pareiš
kė, kad ji "pasisako prieš 
vieningos kovos Lietuvai 
vaduoti ardymą bei prieš iš

eivijos vedamus sandėrius 
su okupanto patikėtiniais, 
primena Laisvojo Pasaulio 
išeivijai, būti budriems bei 
siekti Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės".

Dėl Sąjungos valdybos 
santykiavimo su skyriais ir 
kitomis organizacijomis, ta
ryba rado esamą santykia
vimą gyvą ir normalų, iš
skiriant šios sąjungos Bos
tono skyrių. Juozas Vaič
jurgis, Bostono skyriaus 
valdybos narys yra įteikęs 
Sąjungos valdybai skundą, 
dėl Bostono skyriaus pirmi
ninko Juozo Kapočiaus ėji
mų. Sąjungos valdyba šį 
skundą nukreipė tarybai 
svarstyti ir tarti, šiame po
sėdyje balsavimu nutarta: 
skundą atmesti. Balsavimo 
duomenis: už skundo svars
tymą — 7 balsai, už skundo 
atmetimą — 21 balsas.

Lietuvių Tautinės Kultūros 
Fondo reikalas

Fondo reikalą ir jo įsta
tų projektą referavo Jonas 
Jurkūnas. Fondo steigėjais 
.numatomos organizacijos: 
LST Korp! Neo-Lithuania, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga ir Lietuvių Spau
dos ir Radio Draugija Vil
tis.

ALTS taryba pareiškė sa
vo pritarimą, Tautinės kul
tūros fondą steigti. Tarybą 
siūlo išbaigti Fondo įstatų 
galutiną projektą ir steigė
jų organizacijų vardu pa-
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JAV impotencijos demonstracija Persijos įlankoje.
- Kaip paklupdyti Iraną?

Irano primityviai rake
tai pataikius į Kuvaičio laivą 
plaukiantį po JAV vėliava, 
Valst. Sekretorius Shulz pa
reiškė, kad JAV gal ir ncat- 
sikeršys už tai, nes jos yra 
įsipareigojusios saugoti lai
vus, plaukiančius po JAV vė 
liava, tik tarptautiniuose van 
denyse, bet ne pačioje Ku
vaičio teritorijoje. Po kelių 
dienų, tačiau, JAV laivynas 
sunaikino dvi naftai gręžti 
platformas pietinėje Persijos 
įlankos dalyje. Į vienųjų ke
turi JAV naikintojai paleido 
net 1,000 artilerijos sviedi
nių. Koks eikvojimas!

Logiškai galvojant - jei 
JAV apsisprendė laikytis 
'smūgis į smūgį' politikos - 
jos turėjo sunaikinti tas vie
tas, iš kurių leidžiamos tos 
raketos. Jos yra leidžiamos 
iš Irano okupuoto Foa išky
šulio. Lengviausia tai galima 
būtų padaryti lėktuvais, ta
čiau lėktuvnešis, saugumo 
sumetimais, yra Indijos van
denyne ir iš jo pakilę lėktu
vai negalėtų taikinį pasiekti, 
bombarduoti ir grįžti atgal. 
Tam reikalui jie turėtų pake
liui prisipilti kuro. Be to, to
kioje operacijoje gali patirti 
ir nuostolių. Kitas būdas bū
tų tas raketų baterijas apšau
dyti iš didžiulio kovos laivo 
Iowa, kuris yra irgi Indijos 
vandenyne, t. v. per toli grei
tai operacijai. Taip pat ne-

PANIKOS
PRIEŽASTYS...

(Atkelta iš 1 psl.) 

kas tikrai gali privesti prie 
pasaulinės depresijos.

Kad pasaulinis ūkis da
bar jau yra tampriai suaugęs 
- parodo faktas, kad akcijų 
vertės krito ne tik JAV, bet ir 
visuose laisvojo ūkio kraš
tuose. Ir prie dabartinių sun
kumų, ar tiksliau sakant - ne
aiškumo, privedė nevienoda 
JAV ir kitų ūkiniai stiprių 
kraštų - Vokietijos ir Japoni
jos - vyriausybių politika. 
Tuo tarpu kai JAV, nebijoda
ma deficito, stengėsi atkutinti 
savo ūkinį gyvenimą, Japo
nija - o ypač Vokietija - nors 
turi 9% bedarbių (JAV yra 
6%), stengiasi jį prilaikyti 
nusistovėjusiuose rėmuose 
dėl infliacijos baimės. Wa- 
shingtono pažiūra buvo to
kia, kad visi pramoniniai kra
štai turi mažinti savo mokes
čius ir nuošimčius už pasko
las, kad padidintų gyventojų 
pareikalavimą, kas skatintų 
ūkinį gyvenimą. Nesutari
mas dėl to buvo viena iš tarp
tautinių "juodojo" pirmadie
nio panikos priežasčių. 

praktiška būtu tą iškyšulį 
bombarduoti ir iš didžiųjų, 
jau labai senų bombonešių 
B-29. Už tai reikia skaityti 
tikra laime, kad pasitaikė tos 
platformos, kurios turi ne tik 
ūkinę reikšmę - nors dabar 
jos nevartojamos savo tikslui
- bet ir karinę, kaip žvalgy
bos ir vadovavimo punktai 
Irano mažų greitlaivių opera
cijoms.

Efektingesnėm priemo
nėm kliudė ne tik techniški 
sumetimai, bet - daugiausiai
- ir politiniai. Jei administra
cija būtų nutarusi griebtis ko 
nors efektingesio, ji turėtų 
pavartoti War Power Act, 
kuris reikalauja po 60 dienų 
atšaukti JAV karines pajėgas 
iš susirėmimo vietos, jei. per 
tą laiką Kongresas neduos 
leidimo joms ten pasilikti. 
Prezidentai - Nixonas,Fordas, 
Carteris ir Reaganas - yra 
pažiūros, kad tas aktas prieš
tarauja konstitucijai, tačiau 
tokį sprendimą gali išnešti tik 
Aukščiausias Teismas.

Paskutinėmis žiniomis 
Kongresas nori tą aktą apeiti, 
specialiai pareikalaudamas iš 
prezidento Persijos įlankos 
politikos paaiškininimo per 
30 dienų ir leisdamas Kong
resui per tiek pat laiko pa
reikšti jai pritarimą ar nepri
tarimą. Pagal War Power 
Act, prezidentas gali būti pri
verstas atšaukti kariuomenę 
ir Kongresui visai nieko ne
pasakius. Turint galvoje, kad 
prezidentas ir Kongreso dau
guma priklauso kitom parti
jom, Kongresas tuo aktu gali 
sukliudyti prezidento politi
ką, nesiimdamas jokios at
sakomybės. Mūsų atveju, 
Kongreso dauguma pritaria 
reikalui JAV laikyti savo 
ginkluotas pajėgas Persijos 
Įlankoje, iš ko išplaukia ir 
leidimas joms gintis.

• ••
Įvykiai Perisjos įlanoje 

parodė, kad JAV - besiruoš
dama dideliam karui (su so
vietais greičiausiai Vokietijo
je) - apleido pasiruošimus 
mažesniems konfliktams, kur 
reikalingi mažesni laivai - 
kaip minogaudžiai Persijos 
įlankoje - ir kurių pareigas 
dabar turi atlikti daug didesni 
laivai. Tai kaštuoja nepaly
ginamai daugiau ir - jiems 
kas nors atsitikus - būtų pa
tirti nemaži materialiniai ir 
moraliniai nuostoliai. Tai 
verčia operuoti nepaprastai 
atsargiai tokiame kare, kur 
nulemia blefas.

Svarstant galimybes - 
ką JAV galėtų padaryti tame 
pasaulio rajone - nurodoma, 
kad Iranas karą veda iš pa
jamų už parduodamą naftą ir 
jos produktus. Tos naftos 

80% pereina per Kharg'o sa
lą, kur šachas įrengė didelį 
uostą, su tankais laikyti naf
tą. Pasėjus minas tos salos 
pakraščiuose, tas eksportas 
būtų sustabdytas.

Kodėl nebandoma to pa 
daryti? Iranas šiuo metu pa
sigamina apie 2.4milijonus 
statinių naftos kas dieną 
(šacho laikais - 6 milijonus 
statinių), iš kurių apytikriai 
700,000 stalinių sunaudoja
ma krašto viduje, o likusios 
lieka eksportui. Dalis jų gau
namos toliau į Pietus (apie 
250,000 statinių), atseit, apie 
milijonas turi pereiti per 
Khargo salą. Iš ten didieji 
tanklaiviai (100,000 to tal
pos) naftą gabena į Pietus - 
Larak salelę, iš kur gabena
ma toliau kitais laivais.

Įdomu, kad Irako avia
cija pačios Kahrg salos ne
puola, bet tik iš jos plaukian
čius tanklaivius. Milžiniškus 
tanklaivius paskandinti sun
ku. Bombų sprogimai naftos 
nepadega. Kahrgo salos įren 
gimus sunaikinus - JAV avia 
cija tai galėtų lengvai pada
ryti - Iranas neturėtų už ką 
pirkti ginklų. Tiesa, yra dar 
dabar nevartojama vamzdžių 
linija, vedanti į Kaukazą, bet 
ji yra pritaikyta tik dujoms, o 
ne naftai gabenti.

Tai turint galvoje, sun
ku suprasti, kodėl Iranas ne
siskaito su JAV.

•••
Reuteris praneša iš 

Maskvos, kad spalio 18 d. 
sovietų teismas Kamcn-Ka 
širski mieste (į šiaurės-vaka- 
rus nuo Kicvo) nusprendė su
šaudyti tūlą Ivan Ginčaruk 
už talkininkavimą naciams 
1944-45 metais - jis buvęs uk 
rainiečių partizanų dalyvis.

BOB’S BIG BOY 
RESTAURANT

Full-Part time position avalibale for 
hard working, energetic people. Ex- 
cellent benefits & competitive wages 
depending on exper. Positions avail: 

CASH1ER - HOST - HOSTESS 
WAITER/WAITRF.SS

SALAD BAR ATTENDANT 
UTILITY PERSON

Apply in person, at Bob's Big Boy in 
Villanova, Pa., Lancaster Avė. & 320, 
or Call 211-527-7489, Div. or Mar- 
riot, Villanova, Pa. EOE.

M . F/H
(39-41)

DRESS OPERATORS
WANTED experienced working on 
complete garments '’after 5 & party 
dress”, some "semi section” vvork. 
available. Apply: l.C. Contracting Co., 
7224 16th Avė., Brooklyn, N. Y. I 1204 

Tel. (718) 234-0286
(38-44)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB UKEBIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Sunku patikėti, kad KGB neužsirašytų visų LAISVO

SIOS EUROPOS transliacijų, tačiau GIMTOJO KRAŠTO 
redakcija spalio 1 d. Nr. aiškina, kad ji gavo vieną Al
girdo Landsbergio kalbą per tą radiją iš kažkokio klau
sytojo, gyvenančio Klaipėdoje. Gk duoda, atrodo, visą jo 
kalbos tekstą vėliau jį palydėdamas savo komentarais. 
Landsbergiui daug kas patiko pasikeitusiam Gk, tačiau 
kartu jis įžiūrėjo kartojamą NKVD ritualą:

"Taigi kandame kvapnų Algimanto čekuolio 
(naujo redaktoriaus) idiliniame sode prisirpusį 
obuolį ir perkandame nebe jauną lenininę-stalininę 
kirmėlaitę.”

Konkrečiai jis nesutinka su GK aprašytu Mokslų 
Akademijos tikinčiųjų apklausinėjimu, kuris rado, kad 
visi tikintieji gali tik džiaugtis gyvendami tarybinėje 
Lietuvoje. Antras priekaištas yra Antano Augiaus 
straipsniai apie partizanų veiklą vokiečius išstūmus iš 
Lietuvos, kuriuos minėjome ir DIRVOJE. Landsbergis 
baigia:

"Iš Lietuvos stiprybės semtis ir su jos žmo
nėmis bendrauti norėjome ir norime. Bet tai toli 
gražu nereiškia, kad dabar imsim ir prarysim to- 
talistinius falsifikatus vien tik todėl, kad jie įvy
nioti į tautiniais raštais išmargintus popierėlius.’’ 

Gk redakcija taip atsako:
"Nesiginčysime ... Jūs, p. Algirdai nežinote 

Lietuvos, joje praktiškai nebuvote, ir ant jūsų pe
čių guli sunkus kryžius — aiškinti mums, Lietuvos 
lietuviams, kaip mes gyvename, kaip mąstome, 
kaip turime mąstyti: ką mylime ir ko nekenčiame. 
Nepavydime Tamstai tos algos, kuri turbūt ne
bloga. Sunkiu prakaitu ją tenka atidirbti.”

Konkrečiai redakcija kviečia Landsbergį atvažiuoti 
Lietuvon (pačiam apsimokėti tik bilietą iki Vilniaus ir 
atgal). Ten jis galėtų nuvažiuoti kur tik nori sekmadie
niais (maldos ir turgaus dienomis) ir pačiam apklau
sinėti žmones: "Ar turite teisę laikyti bažnyčią, daly
vauti apeigose, ar jus už tai kas persekioja?"

Kitas klausimas siūlomas toks:
"Ar buvo naudingi Lietuvai miškiniai (siūlo

me naudoti tokį neutralų terminą, kad nesąlygoti 
klausimu atsakymo ir kad į sprandą negautume), 
ar norėtumėte, kad tokia veikla atgimtų ir ar tai 
įsivaizduotina.”

Man rodos, kad atsakymai į tuos klausimus yra tokie 
aiškūs, kad dėl jų neverta važinėti. Į pirmą klausimą at
sakymą galima pasiskaityti tarybinės Eltos spalio 2 d. 
pranešime apie tą dieną Vilniuje įvykusį respublikos par
tinio ir tarybinio aktyvo pasitarimą ateistinio auklėji
mo klausimais. Paskaitą "Ateistinį auklėjimą — į per
sitvarkymo reikalavimų lygį!” skaitė kompartijos CK 
sekretorius L. šepetys. Jau iš to aišku, kad ateistinė 
kova su Bažnyčia bus sustiprinta ir kad valdžia valsty- 
bės-Bažnyčios santykiuose nėra neutrali. Jei tą ateistinį 
susirinkimą palyginsime su kokiu eucharistiniu kongresu 
Lietuvoje krikdemams valdant, turėsime konstatuoti, kad 
tame pasitarime Vilniuje dalyvavo daug daugiau valdžios 
pareigūnų negu Nepriklausomoje Lietuvoje. Ko čia trū- 

| ko? Buvo ir Griškvičius ir jo prievaizda iš Maskvos N. 
j Mitkinas, ministrų tarybos pirmininkas su visa eile pa- 
| vaduotojų ir t.t. Atrodo, kad jie visi veržte veržėsi ko

voti su tikyba.
Atsakymas į antrą klausimą būtų "ne”, bet atsako

mybė už praeitį krinta ant sovietų pečių. Tokį baisų 
įspūdį jie paliko per savo pirmąją okupaciją, kad gali 
suprasti, jog kai kam atrodė geriau mirti negu ją dar 
kartą pergyventi. Be to, jei kas žuvo, tai dar nereiškia, 
kad jis kovojo neteisėtai ar už blogą idėją. To paties 
klausimo antra dalis stačiai juokinga. Kas gali Sovieti
joje dristi viešai pasisakyti už sukilimą?

(vm)

OPERATOR
EXPER1BNCED SINGER SFAV1NG 
MACHINE OPERATOR. UNION 
SHOP. ALL BENEFITS. BROOKLYN. 
N. Y CAL.L: 718-768-7086. (39-42)

Parduodamos naujos kon
certinės kanklės. Teirautis 
telef.: (216) 486-2111.
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Vienas už visus kitus... C. Senkevičius

KORP! NEO-LITHUANIA 85-tą 
SUKAKTĮ PRISIMENANT

Lietuvos universitetas 
Kaune, įsteigtas 1922..II.16, 
priglaudė norinčius studijuo
ti jaunuolius, kurie nesiten
kino tik studijomis, bet jun
gėsi į jaunos valstybės poli
tinį bei kultūrinį gyvenimą 
steigė ideologines organiza
cijas. Pirmoji universitete 
įregistruota studentų organi
zacija buvo LST Korp! Neo- 
Lithuania, kurios įstatus pa
ruošė Vokietijos universite
tuose studijavęs Valentinas 
Gustainis, remiamas kitų 12 
kolegų. 1922 m. lapkričio 
11 d. sušauktame studentų 
susirinkime paskelbė dekla
raciją apie Lietuvių Studentų 
Tautininkų (LST) Neo-Lithu 
ania korporacijos įsteigimą, 
kurios šūkis buvo ir pasiliko 
Pro Patria.

Neo-Lithuania savo tau
tine ideologija patraukė dau
gelį studentų, ypač kilusių iš 
kaimo ūkininkų luomo, bet 
sulaukė ir priešiško nusista
tymo iš dešiniųjų bei kairių
jų pažiūrų studentų. Vyko 
aštrios diskusijos tarp ide
ologinių grupių studentų, o 
taip pat ir lietuviams priešiš
kai nusiteikusių mažumų. 
Ypač agresyvūs buvo mark
sistai ir žydai, privedę net 
prie susikirtimų. Aplamai, 
Lietuvos universiteto ir kitų 
aukštojo mokslo įstaigų - 
akademijos ir institutų veik
la buvo gyva ir reiškėsi ne 
tik universitetuose, bet ir vi
suomenėje.

Įsisteigusi Nco-Lithua- 
nia augo narių skaičiumi ir 
plėtė savo veiklą. Jau 1928 
metais studentės ncolituanės 
atsiskiria ir sudaro atskirą 
korporaciją Filia-Lithuaniae. 
Įsteigiama moksleivių drau
govė Jaunoji Lietuva ir kai
mo jaunimo sąjunga, pava
dinta tuo pačiu Jaunosios 
Lietuvos vardu. Studentai 
neolituanai važinėja po gim
nazijas burdami moksleivius 
L tautinę draugovę, lanko 
valsčiuose įsisteigusius Jau
nosios Lietuvos skyrius, 
skaito paskaitas, leidžia stu
dentams, moksleiviams ir 

kaimo jaunimui laikraščius- 
žumalus, aiškindami tauti
nės veiklos reikšmę savajai 
tautai ir valstybei. Kultūrinis 
ir visuomeninis gyvenimas 
taip plačiai įsisiūbavo, kad 
neolituanų studentų ir filis
terių įtaka buvo labai plačiai 
jaučiama.

Tačiau iš rytų atūžusi 
raudonojo komunizmo ban
ga užliejo tik ką prisikėlusią 
Lietuvą, sunaikino valstybę 
ir ūkį, likvidavo organizaci
jas, o jų vadovybes suėmė, 
kankino, žudė, trėmė į gula
gus. Lietuvos okupantų tal
kininkais ypatingai pasižy
mėjo mažumų tautybės, nau
dojusios Lietuvos valdžios 
prieglobstį savo pragaištin
gai veiklai. Viena iš tų tau
tybių, pasižymėjusi ypatinga 
prieš lietuvius nukreipta 
veikla, ir po 45 metų kaltina 
lietuvius bendradarbiavimu 
su naciais ir jų naikinimu. 
Užmirštamas jų pačių elge
sys ir veikla raudonųjų oku
pacijos metu, ne tik talki
nant, bet ir aktyviai dalyvau
jant lietuvių suėmimuose.

Pergyvenus karus ir 
tautos nelaimes, pasitraukę 
nuo raudonojo pabaisos lie
tuviai, o jų tarpe nemažai 
buvo ir neolituanų, prieg
lobstį rado laisvuose kraš
tuose. Didžioji dalis įsikūrė 
laisvėmis išgarsintoje Ame
rikoje. Kaip pamatėme - lais 
vės šiame krašte daug, bet 
apsaugos mažai ... OSI 
spaudžiama administracija 
atima pilietybes ir grąžina į 
kilmės kraštus, valdomus ru
sų komunistų, tikrai mirčiai.

Nežiūrint plataus išsi
barstymo, neolituanai susi
organizavo ir atgaivino veik
lą. Gaila, kad jaunieji kole
gos nepatenkinamai įsisa
vina senųjų veteranų pastan
gas išlikti lietuviais ir atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Jau 40 metų vedama neatla- 
di kova dėl Lietuvos laisvės 
daugelio valstybių tarpe ra
do mažesnį ar didesnį prita
rimą ir paramą. Jaunoji ge
neracija, nepatyrusi karo ir

Neseniai Toronte lankėsi 
ne tik lietuviams, bet ir' 
amerikiečiams pakankamai 
pagarsėjęs VILIUS BRA
ŽĖNAS. Susitiko su jauni
mu, su artimesniais drau
gais, parodė vaizdajuostes 
apie slepiamą tiesą Pietų 
Afrikoje ir savo pasikalbė
jimus su informacijos žmo
nėmis televizijos ekrane. 
Spalio 10 d. Lietuvių na
muose skaitė ir paskaitą, 
pakviestas LN darbuotojų.

Stebina ir džiugina Vi
liaus Bražėno misijonieriš- 
ka ir privati iniciatyva liu
dyti apie komunizmo kės
lus, įvykdytus ir vykdomus 
žiaurumus, giliau žvelgti į 
laisvųjų vakarų kairesniuo
sius, jų slaptus užnugarius 
ir siekius, jų naivumą, ne
susigaudymą, s ą m oningai 
ar nesąmoningai lengvinant 
komunizmo plėtotę, kad ir 
per žmogaus teisių popu
liarias deklaracijas. Mums, 
pokariniams išeiviams, toks 
ryžtingas kelias, kuriuo 
žengia Vilius, argi neturė
tų būti tas tikrasis, kuriuo 
visi turėtume eiti, ypač 
grupėmis ir aiškiais vardais 
ir pavadinimais užsiangaža
vę : politiniai komitetai, 
sambūriai, veiksniai. Argi 
nebūtų jų toks sutelktinis 
uždavinys ką nors pana
šaus daryti, ką daro vienas 
privatus asmuo ? Argi 
mums neturėtų rūpėti pa
našūs proveržiai į plačiąją 
spaudą, radiją, televiziją? 
Ar nereikėtų su panašiomis 
į Viliaus paskaitomis orga
nizuotai pavažinėti, nors 
kas kelinti metai ? Negi Lie
tuvos laisvės byla mums 
patiems per tiek metų dar 
neaiški, kad vis nesutariam 
dėl mandato, dėl taktikos, 
kad vis savo tarpe plačiai 
diskutuojame, manydami, 

okupantų teroro, pradeda pa
miršti padarytas skriaudas ir, 
lankydami tėvų gimtinę, pati 
ki okupantų ir jų statytinių 
saldlicžuvavimui ir kalbasi 
lyg laisvi su laisvais. Pa
vergti broliai ir sesės laukia 
mūsų apsilankymų, artimes
nių giminystės ryšių sustip
rinimo ir paramos, bet reikia 
atsiminti komunistų padary
tas ir tebedaromas tautai 
skriauda ir nepasiduoti jų 
vilionėms, nes jų veiksmai 
priklauso nuo okupanto va
lios.

Korporacija Neo-Lithu 
ania, išsilaikiusi karo ir oku
pacijų sūkuriuose, tebelaiko 
aukštai iškeltą savo vėliavą 
su išrašytu šūkiu PRO 
PATRIA! Budėkime ir ne
pasiduokime neatsakingų 
pranašų skelbiamoms vilio
nėms.

VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT KORP! NEO- 
LITHUANIA.

A. Juodvalkis 

kad kovojame. Kur gi yra 
ta mūsų ambasadorystė, 
taip dažnai pabrėžiama iš
kilmingų minėjimų metu? 
Tie klausimai kaip sunkūs 
debesys, rodos, užtemdo vi
są ryžtingumo giedrą. Nuo 
jų bėga žmonės, slapstosi 
-savose rezidencijose, net pa
vardes keisdami iš vietos į 
vietą kilnojasi, kad tik ga
lima būtų kaip nors išsitei
sinti ”tai ne aš, tai ne 
as”...

Būdingas spaudoje J. žy- 
go prisiminimas apie foto
grafus. Taip ir kyla kartus 
klausimas — jei jų, tų fo
tografų nebūtų, ar būtų iš 
viso kokia veikla ? .. žino
ma, tai žiaurus sarkaz
mas. Kraštutinė apybraiža, 
brūkšnys labai plačiu tep
tuku. O vis dėlto lieka tie
sa, kad tik susmulkė.jęs, su
trupėjęs daiktas lengvai iš
sibarsto.

Nėra abejonės, kad mū
sų jaunimas apskritai per 
mažai žino apie politiką, ja 
nesidomi, net ir tąja, kuri 
liečia Lietuvą. Ir kaip gi do
mėsis, jei nei šeimose, nei 
mokyklose, nei organizaci
jose apie tai beveik nešne
kama, net menkiausių pro
gramėlių tam nesiūloma. 
Nuolatinis kalimas apie 
tuos laikus, kada gyveno jų 
tėvai ar seneliai, nėra po
litinė apšvieta. Kas darosi 
dabar, kodėl reikia kovoti, 
kaip galima kovoti, kur pa
slėptos pinklės liberalistų 
grupėse, ko siekia komuniz
mas ir kokiais būdais prie 
savo tikslų eina, kaip palai
kyti ryšius su mūsų kovo
jančios tautos branduoliais, 
kaip įsisąmoninti tos kovos 
reikšmę ir reikalingumą — 
juk visa tai ir dar daug 
daug kas turėtų būti nors 
šiek tiek žinoma priaugan- 
čiom išeivijos kartom, ku
rios užliūliuojamos lietuvy
bės išlaikymo ir kultūrinio 
atspalvio lopšiuose, tartum 
to tik ir tereikėtų Lietuvos 
laisvės bylai.

Politinės nuovokos spra
ga yra labai naudinga tė
vynės okupantui, kuris, ne
sunku spėti, gali visur ir 
visada raginti — tik jūs šo
kit, dainuokit, ruoškit pa
rodas ir koncertus ... kad 
niekam nebeliktų laiko ir 
nieko kito nebegalvotu- 
mėt... Ir galvoji — negi 
šitokią svarbią spragą tu
rėtų ir toliau mėginti užkai
šioti privačios iniciatyvos? 
Argi nereikėtų mūsų poli
tinį organizuotumą pertvar
kyti taip, kad jisai pasiek
tų svarbesniuosius taiki
nius ir išeitų už plačios ben
druomenės, bet gana siaurai 
suspausto kiemo? Ateinan
čioms kartoms išsilaikyti 
lietuviais vargu ar bebūtų 
kokia prasmė, jei kova su 
okupantu, kova su laisvam 
pasauliui nepriimtina siste
ma, žmoniškumo, diskrimi
nacijos, tolerancijos klai

dingai aiškinami reiškiniai 
nebebūtų pirmos eilės rū
pestis, dabar lyg paliktas 
atskiriems asmenims.

tUltuM rašo
KEISTAS PAVARDŽIŲ 
SUKEITIMO TRIUKAS

Maceinienės dienoraščio 
atpasakojimas Dirvos Nr. 
37, kuriame minima ir ma
no pavardė, reikalingas aiš
kumo ir pataisos.

Tenai p. Vytautas Meš
kauskas cituoja vieną die
noraščio vietą, kur sakoma, 
jog "Spalio 11 d. gaunamas 
laiškas iš Vokietaičio (ne
minint jo vardo — A. V.), 
kad buvęs Maceinos reikalu 
Gestape ..ir toliau — ”p. 
Vokietaitis (vėl be vardo 
— A. V.) kviečia Antaną 
užimti lietuvių nacionalistų 
partijoje kultūros is propa
gandos žinyboje atitinka
mas pareigas.” (p. 3).

Prie šios citatos p. Meš
kauskas prisega švyturio 
red. komentarą (neaišku 
kokiam reikalui) jau apie 
Algirdą Vokietaitį su vi
sais sovietinei demagogijai 
įprastais epitetais, pakrikš
tijant jį net kaip "aktyvų 
hitlerininkų bendrininką”.

Surišant šias abi pasta
bas sudaromas skaitytojui 
įspūdis, lyg Maceinienės 
"Vokietaitis” ir Švyturio 
Vokietaitis” yra vienas ir 
tas pats asmuo.

Sunku daleisti, kad p. 
Meškauskui, labai gerai pa
žįstančiam situaciją Lietu
voje vokiečių okupacijos 
metu, nebūtų žinoma, jog 
anuo laiku Kaune buvo pa
sireiškę du tos pačios pa
vardės, bet skirtingų politi
nių pažiūrų bei veiklos sri
čių visuomenės veikėjai — 
Jonas Vokietaitis, pronaci- 
nių pažiūrų Lietuvos nacio
nalistų partijos veikėjas, 
anuo metu ėjęs informaci
jos ir propagandos skyriaus 
vedėjo pareigas Vidaus rei
kalų vadyboje, ir — Algir
das Vokietaitis, kurio poli
tiniai įsitikinimai ir jo veik
la antinacinėje rezistencijo- 
je p. Meškauskui galėtų bū- 
ti žinomi. (Tarp kitko, Al
girdas Vokietaitis niekad 
nėra bėgiojęs į Gestapą Ma
ceinos reikalu ir net niekad 
nėra susirašinėjęs su pro
fesorium). Iš to turėtų būti 
aišku, jog Maceinienė turė
jo galvoje Joną, bet ne Al
girdą Vokietaitį.

Nesunku suprasti, kad 
švyturio redakcija panau
dojo šitą pavardžių analo
giją siekdama sumaišyti 
kortas ir perkelti visas Jo
nui Vokietaičiui skiriamas 
"nuodėmes” Algirdui, pa
verčiant jį kone karo nusi
kaltėliu ...

Algirdas Vokietaitis
Moraga, Ca.
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Apopleksija (stroke) - 

tai kūno arba jo dalių para- 
.lyžius, pasėkoje kraujo išsi

liejimo į smagenis, arba už
sikimšus smegenų arterijai, 
taip pat kartais ir dėl arteri
jos spazmo. Jungtinėse Ame' 
rikos Valstybėse nuo apo
pleksijos kas metai miršta 
•apie 180 tūkstančių žmonių. 
Tolimųjų Rytų kraštuose ši 
liga yra dažnesnė. Pavyz
džiui Japonijoje, kuri turi 
kur kas mažiau gyventojų 
negu JAV, kas metai miršta 
170 tūkstančių.

Kraujo išsiliejimas į 
smegenis daugumoje atvejų 
įvyksta dėl padidinto kraujo 
spaudimo. Kita kraujo išsi
liejimo į smegenis priežastis 
- tai smegenų arterijos aneu
rizma. (Aneurizma - arteri
jos sienelės defektas, kuris 
gali būti įgimtas arba gali 

• išsivystyti infekcijos bei ate- 
rosklcrotinių arterijos siene
lės pakitimų įtakoje.)

Plačiai žinomos Fra- 
minghamo klinikos stebė

PADĖKA

Mano ilgos ir sudėtingos ligos metu, man esant 
ligoninėje po sunkios operacijos, mirė mano žmona

KAZĖ (GIMBUTYTĖ) ŽIBIENĖ.
Dėl jos mirties ir mano ligos patyriau daug nuo

širdžios užuojautos ir pagalbos iš daugelio savo pažįs
tamų. Jiems visiems už tai dėkoju.

Atskira padėka Jurgiui ir Reginai MIKAILAMS, 
Seminole, Fl., už sutvarkymą mirties formalumų val
džios įstaigose. Be to, jie priėmė mane iš ligoninės į 
savo namus, globojo ir slaugė mane kol sustiprėjau ir 
galėjau keliauti namo.

Gili padėka Broniui AUŠROTUI ir Jonui JAKU
BAUSKUI už neribotas pastangas ir globą mano šei
mos, namų ir manęs paties.

Dėkoju Jonui ir Albinai JAKUBAUSKAMS už su
organizavimą mišių ir pravedimą laidotuvių.

Ačiū B. JAMEIKIENEI už giesmes bažnyčioje.
Padėka Romai MILDAŽIENEI, Albinai PILIPA

VIČIENEI, Adolfui DEIKIUI už atlikimą prisiimtų pa
reigų laidotuvėse. Dėkoju dalyvavusiems laidotuvėse 
ir pareiškusiems pagarbą mirusiajai. Ačiū už užpra
šytas mišias ir dalyvavimą jose.

Ačiū visiems už aplankymą, gėles ir kitokias dova
nėles, laiškelius ir paskambinimus telefonu. Ačiū.

VLADAS ŽIBĄS 
Juno Beach. Fl.

PADĖKA

Dr. Kazys BOBELIS, St. Petersburg, Fl., gydė mane 
ir globojo mano sunkios ligos metu. Jis atliko sudė
tingą operaciją retai pasitaikančiai ir mažai žinomai vi
daus ligai pašalinti. Šalia mano medicininės globos, Dr. 
Bobelis pasirūpino pagloboti ir mano šeimą, atlikdamas 
dar ir svarbų socialinio gerbūvio darbą. Tiktai per Dr. 
Bobelį aš ir vėl atsistojau ant savo kojų.

Ačiū, ačiū Dr. Bobeliui.
VLADAS ŽIBĄS

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAM 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 GUNARS KAULINS I.akeuood. Ohio

jimais remiantis, turintieji 
aukštą kraujo spaudimą 
žmonės gauna smegenų 
kraujo išsiliejimus 7 kartus 
dažniau negu tie, kurie turi 
normalų kraujo spaudimą. 
Smegenų kraujo išsiliejimo 
galimybė sumažėja 45%, 
jeigu yra gydomas padidėjus 
kraujo spaudimas. Tie, ku
rie - nežiūrint padidinto 
kraujo spaudimo gydymo - 
vistiek gauna apopleksiją, ją 
pakelia geriau ir jų mirtin
gumas būna 50% mažesnis 
negu tų, kurie padidinto 
kraujo spaudimo negydo. 
Todėl, norint sumažinti 
kraujo išsiliejimo į smegenis 
pavojų, reikia visų pirma gy
dyti padidintą kraujo spau
dimą.

Kitas apopleksijos at
vejis - kai viena kuri sme
genų arterija būna užkem
šama embolu. Embolu gali 
būti kraujo krešulys, arba 
aterosklerotiniai pakitusios 
arterijos, arba širdies vož
tuvo atitrūkęs gabalėlis, 

kraujo srovės nuneštas į 
smegenis. Toks embolas, 
užkimšdamas arteriją, su
stabdo kraujo pritekėjimą į 
tą smegenų dalį, kurią ta ar
terija aprūpindavo ir ta sme
genų dalis, negaudama krau
jo, miršta. Prieš įvykstant 
cmbolinci apopleksijai, žmo
gus gali išgyventi mažus 
apopleksijos epizodus, taip 
vadinamas praeinančias iške 
minės atakas, kurios pasi
reiškia galvos svaigimu, re
gėjimo ryškumo pakitimu, 
dvigubu matymu, veido ir 
galūnių aptirpimu, kalbos 
sutrikimu, atminties prany
kimu arba trumpalaikiais 
rankų ir kojų paralyžiais. 
Tokios atakos, daugumoje 
atvejų, nesitęsia ilgiau negu 
dvidešimt minučių. Kai ku
riais atvejais jos gali tęstis 
tik keletą sekundžių. Joms 
praėjus žmogus jaučiasi ge
rai, todėl kai kurie asmenys į 
tokias trumpalaikes atakas 
mažai kreipia dėmesį

Framinghamo klinikų 
stebėjimai rodo, kad 39% tų 
žmonių, kurie išgyvena to
kias trumpas iškemines ata
kas, šešių mėnesių laikotar
pyje gauna rimtą embolinę 
apopleksiją- Norint apsisau
goti nuo tokios apopleksijos, 
reikia mažinti kraujo spau
dimą ir lėtinti kraujo krešėji
mą. Kraujo krešėjimui lė
tinti, be specialių vaistų, yra 
patartina kas dieną vartoti 
aspiriną. Aspirinas turi ypa
tybę stabdyti kraujo krešė
jimą.

Kai embolas užkemša 
didesnę smegenų arteriją, 
ligonis gali mirti, bet sta
tistiniai duomenys rodo, kad 
iš 5 apopleksijos ištiktų 3 
nemiršta. Tokios apoplek
sijos pasėkoje ligonis gali 
prarasti kalbą ir gauti rankų 
bei kojų pralyžius. Juo di
desnė smegenų dalis būna 
paliesta, tuo didesnis ir sun
kesnis būna paralyžius. To
kie paralyžiai paliečia kairės 
arba dešinės pusės galūnes, 
kojas ir rankas, o tai priklau
so nuo to, kurią smegenų pu
sę ištiko apopleksija ir kokie 
smegenų centrai tapo sunai
kinti. Žmogaus kalbos cen
tras yra kairėje smegenų pu
sėje, todėl apopleksijai palie 
tus smegenų kairę pusę žmo 
gus praranda kalbą. Taip pat 
atsiranda galūnių paralyžius, 
bet dešinėje kūno pusėje. 
Galūnių paralyžiai visada 
susidaro priešingoje pusėje 
negu toje, kuri būna paliesta 
embolo arba kraujo išsilie
jimo. O tai atsitinka todėl, 
kad smegenų celių neuronai- 
nervai, kurie įnervuoja ran
kas ir kojas, prieš išeidami iš 
kaukuolės kryžiuojasi ir pe
reina į priešingą smegenų 
pusę. Tokiu būdu kairės pu
sės centrai valdo dešinę kū
no pusę, o dešinės - kairę.

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo 47-j o suvažiavimo 
vakarienėje, 1987 m. spalio 
17 d. pagerbė prelatą dr. 
Juozą Prunskį, Altos gar
bės narį ir ilgameti infor
macijos direktorių.

Vakarienės programą ve
dė Matilda Marcinkienė, 
Altos Chicagos skyriaus 
pirmininkė. Maldą sukalbė
jo kun. Antanas Zakaraus
kas, šv. M. Marijos parapi
jos klebonas.

Prelato kūrybingumą raš
tijoje ir daugiašakį darnų 
veikimą itin vaizdžiai ap
tarė Jonas Jurkūnas. Prele
gentas, o vėlėliau daugis 
sveikinusių, akcentavo tu
rimą dorybę santykiuose su 
žmonėmis — didelę toleran
ciją kitam žmogui ir jo pa
saulėžiūrai. Nuaidėjo II-

Vartojant vaistus, kai 
kuriais atvejais, embolą pa
vyksta ištirpinti, paralyžiai 
pranyksta ir kalba atsistato. 
Daugumai yra žinomas kino 
artistės Patricia Neal atvejis. 
Ji turėjo paralyžių ir buvo 
praradusi kalbą. Gydymo 
pasėkoje ji taip pasitaisė, 
kad šiuo metu ji vėl gali vai
dinti.

Embolinės apopleksi
jos ištiktus žmones, be vais
tų, dar galima gydyti ir chi
rurginiu būdu, būtent, išva
lant užkimštą arteriją, arba 
darant taip vadinamą "by 
pass" operaciją. Nežiūrint 
sėkmingo gydymo vaistais 
arba operaciniu būdu, toks 
asmuo visą laiką turi vartoti 
vaistus apsiginti nuo toli
mesnių galimų ligų, kaip pa
vyzdžiui širdies dekompen- 
cijos, koronarinių indų ata
kos ir pasikartotinos emboli
nės apopleksijos.

Išsiliejus kraujui į sme
genis, apopleksijos gydymas 
būna kitoks. Tokiu atveju 
nei aspirino, nei kitų kraujo 
krešėjimą stabdančių vaistų 
duoti negalima. Sustabdyti 
kraujavimą daromos operaci
jos. Esant mažam kraujavi
mui, pacientas gydomas kon
servatyviai.

vy/ international
------x 10401 Roberto Road, Palos Hills, IL 00485

Rūta Pauperienė, Įstaigos vedėja

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono.

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d.

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis į G.T.

G. T. International, Ine.
10401 S. Roberts Road

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

giausių sveikiausių metų 1
Šio parengimo proga savo 

linkėjimus Prelatui pareiš
kę eilė organizacijų pirmi
ninkų ar atstovų : dr. Jonas 
Valaitis — ALTo valdybos 
pirmininkas; dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — ALT S-gos 
pirmininkas; Maria Rudie
nė — BALFo pirmininkė; 
Juozas Polikaitis — Ateiti
ninkų Federacijos vadas, 
Birutė Jasaitienė — PLB 
vicepirm.; Antanas Juod
valkis — Lietuvių žurnalis
tų Sąjungos valdybos įg.; 
dr. Vytautas P. Dargis — 
(R) LB vardu; Vytautas 
Radžius — Draugo red. var
du ; Vytautas Gedgaudas — 
Dirvos red. ir Antanas Ma
žeika iš tolesnių v’etovių at
kilusių šio renginio dalyvių 
vardu. Gaila, prie kalbėtojo 
stalo nepasirodė dr. K. Bo
belis, VLIK valdybos pirmi
ninkas. Visi sveikinusieji 
didžiavosi dirbą ar anksčiau 
dirbę su prel. Juozu Pruns- 
kiu. Linkėjo jam sveikatos 
ir tolesnės ištvermės lietu
viškame darbe.

Į sveikintojų būrį gražiai 
įsirikiavo solistė Audronė 
Gaižiūnienė, atlikdama Avė 
Maria ir keletą dainų. 
Akompanavo Robertas Moc
kus. Didelis pluoštas sveiki
nimų bei linkėjimų raštu, 
liko ne vardintas, tepareiš- 
kiant skaičių — 55! Iš jų 
paskaityta Povilo Dargio, 
Alto aktyvaus darbuotojo 
nuo pat steigimosi dienų, te
legrama .. .

Padėkos žodžiui pakilusį 
prelatą Juozą Prunskį visa 
publika, pilnutėlė LTN sa
lė, atsistojimu ir triukšmin
gais plojimais, nelyginant, 
naujoviškas choras, sveiki
no jį. . . Padėka išsakyta 
itin šiltais nuoširdžiais pre
latui būdingais žodžiais, 
perpintais pasigėrėtinu są
mojui. Dėkojo visiems- 
oms, jo pagerbimo sumany
tojams, planuotojams ir pa
čios pagerbimo programos 
atlikėjams.

M. Marcinkienė Šio minė
jimo vardu prel. J. Pruns- 
kiui įteikė atminų dovaną.

Mečys Valiukėnas
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Prelatas dr. Juozas Prunskis
Inž. Jono Jurkūno žodis ALT suvažiavimo vakarienėje 

pagerbiant prelato dr. Juozq Prunskį.
Šiais metais Amerikos 

Lietuvių Taryba pasirinko 
pagerbimui prelatą dr. Juozą 
Prunskį . Mūsų lietuviška
me gyvenime - tai retų dory
bių žmogus! Jo veikla šako
ta, kūrybinga, nenutrūkstanti 
ir labai reikalinga mums vi
siems lietuviams, tiek išsi
blaškiusiems po platų pasau
lį, tiek okupuotoje Lietuvoje.

Šioje trumpoje apybrai
žoje sunkoka pasakyti ką 
nors naujo - kas dar nebuvo 
pasakyta mūsų lietuviškoje 
periodinėje spaudoje apie 
prel. dr. Juozą Prunskį, Jam 
švenčiant 70 metų sukaktį, 
gerbiant Jį 1982 metais Jo 50 
metų kunigystės proga, Jam 
suteikiant garbingą prelato 
titulą, Jam paskiriant Žurna
listo premiją ir vertinant Jį 
kaip autorių gausių Jo išleis
tųjų knygų proga.

Savo labai darbštaus gy 
venimo didžiausią darbo dalį 
prelatas atidavė, ir atiduoda, 
kaip redaktorius, žurnalistas 
ir rašytojas.

Jo klasės draugo Vin
cento Liulevičiaus teigimu, 
jau 1922 metais Utenos 
gimanzijoje leidžiamo skautų 
laikraštėlio ""Jaunasis Žval
gas" vienas iš redaktorių bu
vo Juozas Prunskis. Taigi 
jau prieš 65 metus mūsų pre
latas pradėjo savo, kaip re
daktoriaus, karjerą. Vėliau 
jis tą darbą tęsė ""Mūsų 
Laikraštyje", o dar vėliau - 
1936 metais - jis buvo pa
kviestas į "XX Amžiaus", 
Lietuvos katalikų dienraščio 
redakcinį kolektyvą ir tapo 
to dienraščio vyriausiu re
daktoriumi. Jis yra likęs vie
nintelis gyvas to kolektyvo 
narys.

Atkilęs į Ameriką dir
bo pastoracinį darbą, bet 
greit įsijungė vėl į redakcinį 
darbą - redagavo "Draugą", 
"Laivą" ir "The Marian" 
(anglų kalba).

Nuo atvykimo į JAV 
1949 metų gruodžio mėn. iki 
dabar, prelatas yra parašęs 
10836 straipsnių, reportažų, 
interviu, recenzijų ir įvairių 
aprašymų. (Be abejo, dabar 
kalbant tas skaičius jau di
desnis, nes šią savaitę ma
čiau jo vedamąjį "Drauge".) 
Didžiausia dalis jo straipsnių 
lietuvių kalba, bet kai kurie 
iš jų yra tilpę anglų, čekų, 
ukrainiečių ir lenkų laikraš
čiuose. Visi tie straipsniai 
vargu ar tilptų 25 storuose 
tomuose.

Prelatas Prunskis yra 
beveik vienintelis iš lietuvių, 
kurio laiškai, reportažai ir 

pasisakymai rado kelią į 
didžiąją Chicagos spaudą - 
"Chicago Sun Times" ir 
"Chicago Tribūne" - mūsų 
lietuviškaisiais reikalais. Jis 
tą tęsia nenutrūkstamai - tur
būt visi sutiksime, kad tai yra 
naudinga ir reikšminga Lie
tuvos bylai.

Visi didžiavomės, kai 
1974 metų lapkričio 11 d. 
"Chicago Sun Times" tilpo 
netrumpas B.S. Mason 
straipsnis "Kunigo-redak- 
toriaus 30 metų resistencija 
prieš komunizmą". Tai trum 
pa mūsų prelato 30 metų ko
vos apžvalga.

Prelatas yra parašęs 
šimtus Amerikos teatrų ap
žvalgų ir dar šiandien tie te
atrai siunčia jam, kaip kri
tikui, kvietimus.

Apkeliavęs visus pen
kis kontinentus nuo Šiaurės 
ledinuotojo vandenyno iki 
Azijos, Australijos ir Pietų 
Amerikos, prelatas yra ap
lankęs daugybę pasaulio 
valstybių, savo žurnalistinius 
stebėjimus aprašydamas re
portažuose.

Be redaktoriaus pareigų 
ir tos daugybės žurnalistinių 
straipsnių, prelatas yra para
šęs ar suredagavęs 36 knygas 
ir brošiūras bei daug sąlankų. 
Jo knygutė "Lithuania" pa
sklido 80,000 egzempliorių. 

Be to, jis anglų kalba parašė 
"Lithuania under Soviet 
Occupation" ir "Lithuania 
Jews and Holocoust". Šios 
jo knygos pasirodė labai lai
ku, informuodamos angliškai 
kalbančiuosius ir pristatyda
mos tikruosius faktus, kurie 
dažnai angliškosios spaudos 
yra iškraipomi.

Jo knygos - "Lietuva 
bolševikų okupacijoje", "Lie
tuviai Sibire", "Bėgome nuo 
teroro" - yra savotiški doku
mentų rinkiniai, kurie prašosi 
ne tik įvertinimo, bet ir toles
nio tų dokumentų rinkimo. 
Be abejo, tai negali pasilikti 
tik vieno žmogaus darbu. 
Tai yra darbas, įpareigojantis 
ir mūsų organizacijas, ir mus 
kiekvieną plėsti ir talkinti tai 
prelato pradėtai, ir taip mums 
visiems svarbiai dokumenta
cijai. ~

Šiuo metu prelatas pa
ruošė, drauge su Leonardu 
Keruliu ir Mečiu Valiukėnu, 
knygą "Lietuviai tautininkai, 
komunistų kankiniai". Tą 
knygą išleisti jis pasiūlė 
Amerikos Lietuvių Tautinei 
Sąjungai ir knyga jau yra 
atiduota spaudai. Tai bus 
turbūt panašus rinkinys kaip 
apie Lietuvos šaulius.

Be rašytojo ir žurnalis
tinio darbo, prelatas buvo - ir 
yra - įsijungęs į politinę bei 
visuomeninę veiklą. Dar Lie 
tuvoje jis buvo uolus pavasa
rininkų veikėjas ir jų kong
resų organizatorius. Čia, 
Amerikoje, jau ilgas laiko 
tarpas kai jis yra įsijungęs į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbus. Jis yra suredagavęs 
320 ALTo biuletenių. Taip 
pat, įvairiausiomis progomis, 
jis yra laikęs daug paskaitų 
anglų kalba, ypač pavergtų 
tautų demonstracijose. Pre
latas dalyvavo Helsinkio su
sitarimų konferencijose - 
Madride du kartu ir vieną kar 
tą Vienoje. Jis dalyvavo ir 
Europos Parlamento sesijoje 
Strasburge, kur buvo parei
kalauta laisvės Pabaltijo 
kraštams.

, įvertinant jo nuopel
nus, lietuviškosios organiza
cijos - kaip Lietuvių Rašy
tojų Sąjunga, Žurnalistų Są
junga, Amerikos Lietuvių Ta 
ryba - yra suteikusios jam 
garbės nario vardą. Jis yra 
apdovanotas Pavergtų Tautų 
Komiteto, Lietuvos Šaulių ' 
Sąjungos ir Lietuvos Skautų 
Sąjungos garbės ženklais.

Šalia visuomeninės ir 
politinės veiklos, prelatas 
pažymėtinas kaip didelis me
cenatas ir premijų dalintojas. 
Be didelių sumų, kurias jis 
kaip dvasiškis yra atidavęs 
misijoms, jo įnašai lietuviš
kosios raštijos ir visuomeni
nės veiklos atžymėjimams 
jau kelia nuostabą mums vi
siems, kad vienas žmogus 
taip planingai savo uždirbtą 

. pinigėlį moka taikliai pa
skirstyti.

Be pavienių premijų, 
ku-rias jis yra skyręs Draugo 
romanui, Lietuvių rašytojų 
draugijai, religiniam menui, 
jaunimo kūriniui, mokslo 
darbams ir kitoms mūsų lie
tuviškosios kultūros šakoms, 
jis yra įvedęs nuolatines pre
mijas

- labiausia pasižymė
jusiam visuomenininkui;

- skautams už dalyva-

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

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

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

Prel. .dr. Juozas Prunskis

vimą rašinių konkurse;
- ateitininkams už raši

nius;
- premija laikraščiui 

(nuo šių metų), kuris labiau
siai pasitarnaus krikščioniš
kos kultūros ugdymui lietu
viuose;

- padarė įnašą, kad iš 
palūkanų būtų duodama pa
rama lietuviui, einančiam į 
kunigus;

- 1,000 dol. premija, 
kurią Korp! Giedra kas antri 
metai skiria labiausia pasižy
mėjusiai moteriai.

Tai daug, daug tūkstan
čių, kuriuos prelatas dr. Juo
zas Prunskis yra atidavęs iš 
savo darbšumu uždirbto ka
pitalo.

Šie suminėti faktai - 
kaip knygų autoriaus ir žur
nalisto, visuomenininko ir 
politiko, mecenato - mus 
stebina, nes visa tai buvo at
liekama neskriaudžiant jo, 
kaip kunigo-dvasiškio, pasto
racinio darbo.

Taip pat, visoje savo 
visuomeninėje veikloje, jis 
rodė nepaprastai didelę to

leranciją visų pažiūrų lietu
viams. Jo publicistikoje ir 
raštuose nerasime barnių ir 
priekaištų dirbantiems ar 
vienoje ar kitoje orga
nizacijoj, ar vadovaujančiuo
se postuose. Jis, nuostabiai 
ramindamas kitus, nedaro jo
kių išpuolių kitų nuomonių 
ar pasaulėžiūrų veikėjams. 
Jis yra stebėtinai tolerantiš
kas ir riteriškas - tai nuosta
bus, nepavargstantis karys su 
savo plunksna!

Iš čia išvardintų kalei
doskopiškų prelato dr. Juozo 
Prunskio darbų, lengvai ma
tosi jo darbštumas. Asme
niškai Jis yra labai kuklus 
žmogus - nereikalaujantis 
sau daug - pasitenkinantis 
paprastu maistu ir papras
tomis gyvenimo sąlygomis. 
Didžioji Jo darbų versmė yra 
Jo pasirinktas gerasis Dievu
lis ir didžioji Jo meilė - tai 
Lietuva.

Tegu Aukščiausias stip
rina Tavo jėgas,Prelate, ir 
tegu didžioji meilė Lietuva 
būna ir toliau Tavo darbų 
įkvėpėja. Ilgiausių metų!
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Violeta Rakauskaitė Australijoje

Jau tik du mėnesiai beli
ko iki VI-jo Pas. Liet. Jau
nimo Kongreso Australijo
je, kai Į mūsų pakrantes 
pradės rinktis jaunimas iš 
Įvairių pasaulio kraštu, šio 
Įvykio laukia visi Australi
jos lietuviai, tikėdamiesi, 
kad šis istorinis Įvykis čia 
praeis su didžiausiu pasise
kimu.

Spalio pradžioj Australi
ją aplankė žinomoji daini
ninkė Violeta Rakauskaitė-

GOLFININKŲ PADĖKA

Iš Amerikos grįžę Syd
nėjaus sporto klubo "Kovo” 
golfininkai, dalyvavę Cleve
lande buvusiose š. Ameri
kos ir Kanados lietuvių gol
fo pirmenybėse, dar ir da
bar nepamiršta puikaus jų 
priėmimo Clevelande. Jų pa
sakojimu, Clevelando lietu
viai ir ypatingai vyrų okte
to dainininkai, su kuriais ne 
tik golfininkai, bet ir kiti 
australiečiai, ypatingai iš 
Sydnėjaus, palaiko lebai 
draugiškus ir artimus ry
šius, net su jais kartu buvę 
jų žmonos bei kiti svečiai, 
prašė per mane ir "DIR
VĄ” nuoširdžiai padėkoti 
lietuviam goiflninkams, ku
rie šią šventę buvo surengę 
ir taip sėkmingai pravedę, 
visiems Clevelando lietu
viams, kurie australiečius 
buvo pas save apgyvendinę, 
Vyrų Oktetui, jų žmonoms 
ir visiems kitiems drau
gams, kurie prieš ir po var
žybų, taip gražiai savo sve
čius užėmė, vaišino ir buvo 
tikrai nuoširdūs australie
čių draugai.

Prisimenant varžybas, tai 
jose dalyvavusi KOVO ko
manda sužaidė gerai ir ne 
tik individualiniai, bet ir 
komandiniai savo klasėse 
laimėjo eilę dovanų. Koman
dą atstovavo: dr. Liuką 
Petrauskas, dr. Kostas Bag
donavičius, Jurgis Liutikas, 
Donas Atkinson, Jeronimas 
Belkus (vadovas), Raimin- 
das Jurkūnas, Vytas Buro
kas ir Jim Pocock.

Be varžybų Clevelande, 
koviečiai žaidė Los Angeles, 
kur ir labai gražiai buvo 
priimti, Havajuose ir Chi
cagoje, apie kurios golfinin- 
kus australiečiai išsivežė 
gana blogą nuomonę, nes jų 
pasitikti į aerodromą atvy
ko tik vienas žmogus, nors 
prieš tai pats buvęs ilgokai 
Australijoj ir gerai pažįs
tąs žaidėjus, su vienu savo 
automobiliu, net ir nakvy
nių pas savuosius didžiojoj 
Chicagos lietuvių kolonijoj 
neparūpinęs. Reikėjo pa
tiems susirasti transportą 
ir nakvynes hotely. Toks 
"priėmimas” sostinės Chi
cagos golfininkams tikrai 
garbės nepadarė, bet ką pa
darysi . . .

Antanas Laukaitis 

Štromienė, iš Anglijos. Vio
leta atvyko Jaunimo Kon
greso rengėjų kvietimu ir 
visas jos koncertų pelnas 
skiriamas busimajam Jau
nimo Kongresui.

Spalio 11 dieną Sydnė
jaus Lietuvių Klube pirmą 
kartą čia pasirodė buvusi 
Lietuvos ir dabar garsi Va
karų lietuviškojo pasaulio 
estrados dainininkė Viole
ta Rakauskaitė. Sydnėjaus 
Jaunimo Kongreso pirmi
ninkei M. Coxaitei prista
čius dainininkę publikai, 
plojimų palydėta, scenoje 
pasirodė ir pati dainininkė, 
savo puikų koncertą pradė
dama linksma "Dainuokit, 
vyturiai” daina. Jau patys 
pirmieji dainų garsai ir ža
vus Violetos balsas, nepa
prastai graži apranga ir 
jaunatviškai gyvi judesiai 
sužavėjo klausytojus. Dai
na sekė dainą, paįvairinant 
repertuarą prancūzų, anglų 
ir vokiečių originaliomis jų 
kalba dainomis, vis daugiau 
ir daugiau užkuriant klau
sytojus, kurių skambūs plo
jimai sekė kiekvieną dai
nos išpildymą, gale dar iš
prašant Violetą padainuoti 
tris dainas. Koncerto metu, 
kaip tik iš Adelaidės atvy
ko kitas žymus Lietuvos 
dainininkas, tai Vytautas 
Kernagis, kurį Violeta pa
sveikino ir dalį savo dainos 
skyrė šiam svečiui, kuris 
savo dainų koncertą duos 
vėliau.

Visas koncertas praėjo 
labai gerai, Violetos puikus 
balsas tikrai sužavėjo syd- 
nėjiškius ir, pilnai tikiu, 
kad ir tolimesnieji jos kon
certai Australijoje bus la
bai sėkmingi.

Po koncerto, su šia miela 
besišypsančia soliste, taip 
gražiai pasirodžiusia Svdnė- 
juje ir aš pasikalbėjau. Lie
tuvą Violeta paliko, būda
ma 25 metų amžiaus 1975 
metais. Sutikusi Lietuvoje 
beviešintį Vokietijos pilie
tį, ji ištekėjo už jo ir persi
kėlė gyventi į Muencheną.

"Laisvės žmogus nepasi
genda ir jos trūkumo nepa-

Sydnėjaus ”Kovo” golfo varžybų laimėtojai Clevelande: Do
nas Atkinson, Jurgis Liutikas, Jim Pocock, Vytas Burokas ir 
Jeronimas Belkus.

DIRVA

A titanas Laukaitis

jaučia iki tada, kol jis jos 
nepraranda”, pasakė Viole
ta. Prieš išvykstant į Va
karus, tai buvo lyg gyveni
mas kalėjime, nes visuomet 
tau yra pasakoma kaip ir 
ką reikia daryti, todėl dau
gumas žmonių ten rūpinasi 
tik savo šeimos ir buitiniais 
reikalais, tuo pamiršdami, 
kad jie gyvena dideliame 
kalėjime. Kai ji pirmą kar
tą, dar su studentų grupe, 
išvyko į Rytų Vokietiją ir 
vėliau Į Čekoslovakiją ir 
Lenkiją, tai jiems ilgas va
landas buvo duodamos in- 
trukcijos ką ir kaip reikia 
daryti, kalbėti ir pan., net 
ir mediciniškai patikrinant. 
Vykstant į Varšuvą jau at
likti kalėdinės naujameti
nės programos televizijos, 
jan buvo pasakyta, kad ji į 
savo lietuvišką repertuarą 
turi Įtraukti ir rusišką dai
ną ir pusę savo gauto ho
noraro ji turinti palikti so
vietų ambasadoj Varšuvoj. 
Kai tuo metu sovietiniai ar
tistai, po gastrolių Vaka
ruose, turėdavo savo hono
raro 80 '< atiduoti sovietų 
valdžiai.

Atvykusi į Vakarus ji ir 
toliau pradėjo tęsti savo 
dainininkės karjerą, kas ne
siderino su jos vedybiniu 
gyvenimu ir po dviejų metų 
ji išsiskyrė, vėliau, lietuvių 
suvažiavimo metu, susipa
žinusi su prof. dr. A. Štro
mu ir su juo sukūrusi naują 
šeimos židinį.

— O kaip dabar, Violeta, 

ar tavo muzikinis dainos 

gyvenimas derinasi su 

mokslininku, politinių mok

slų profesorium?

— Pas mus politika su 
muzika nesikryžiuoja ir 
mes vienas kito darbu do
mimės, mano vyrui esant 
ir geram mano kritikui, nie
kada neduodant man berei- 
kaligų komplimetų. Lygiai 
kaip ir man yra labai įdo
mus mano vyro darbas, taip 
kad pas mus politika ir mu
zika derinasi visai gerai. Aš 
su malonumu keliavau kar
tu į Baltijos tautų tribuno-
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Dainininkė Violeta Rakauskaitė

lą Kopenhagoj, Lietuvių 
konferencijas, kur viena iš 
jų buvo mano vyro organi
zuota Ženevoj.

Iki šiol Violeta yra ap
lankiusi ir koncertavusi, ne
skaitant Lietuvos, Sovietų 
S-goj, Rytų ir Vakarų Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje, 
Norvegijoje, Baigi joje, Is
panijoje, Amerikoje, Kana
doje, Anglijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje ir dabar Aus
tralijoje. Ji kalba ir dainuo
ja be savosios lietuvių kal
bos, vokiškai, angliškai, 
prancūziškai, rusiškai ir 
lenkiškai ir jau yra išleidu
si dvi savo plokšteles. Vio
letos laisvalaikio malonu
mai yra stebėti gerus fil
mus, lankytis teatruose, ke
liauti ir gardžiuotis kinie- 
tiškų valgių skanėstais.

— Kas tave, Violeta, pa

kvietė į Australiją?

— Pakviesta esu Jauni
mo Kongreso rengėjų ir vi
są koncertų pelną aš skiriu 
busimajam Jaunimui Kon
gresui, nes labai gerai ži
nau, kokią naudą jis atneš 

viso pasaulio jaunimui, at
vykstančiam į Australiją. 
Aš norėjau ir pati pasilikti 
per Kongresą čia, tačiau 
programa jau buvo sudary
ta anksčiau ir jos pakeisti 
jau buvo neįmanoma.

— Koks yra skirtumas 

Vakarų ir Lietuvos meni

nio lygio?

— Koncertus ir kitus me
ninius parengimus Lietuvoj 
visi labai intensyviai lanko, 
nes yra mažiau pramogų, 
tačiau lygis atlikėjų, daini
ninkų ir aktorių Vakaruo
se yra daug aukštesnis, nes 
jei esi blogas, tai tave nie
kas neims ir niekas tavęs 
nesiklausys, o ten regulia
riai gauni algą ir viskas yra 

sutvarkyta, čia yra daug 
aukštesnis standartas ir 
viskas yra daroma kitoje 
skirtingoje plotmėje, nors 
paskirų labai gerų talentų 
yra ir tenai, tačiau Vaka
ruose yra viskas kas yra 
geriausio pasauly.

— O kaip su lietuviais 

čia?

—• Aš dainuoju mišrioms 
publikoms, bet pagrindinai 
tik lietuviams. Gaila tik, 
kad lietuviai yra daugiau 
užsidarę ir daugumoj gal
voja, kad mes esam neverti 
pasirodyti kitiems. Aš ma
nau, kad tas yra klaidinga 
ir mes turime daug plačiau 
išeit Į pasaulį.

— Kaip patinka Austra

lija ir ką palinkėtume lie

tuviams ir ypatingai Jauni

mo Kongresui?

— Dar tik savaitė kaip 
gyvenu pas jus ir daug ko 
dar nemačiau, tačiau, kiek 
pajutau, tai jūs esate labai 
nuoširdūs, vaišingi ir man 
pas jus patinka.

Jūsų ir pasaulio lietu
viams linkiu tik vieno: vie
nybės ir tarpusavio gražaus 
sugyvenimo, kai Jaunimo 
Kongresui geriausios sėk
mės jų visuose darbuose li
pa rengimuose, kad šis kon
gresas duotų daug jėgų ir 
išsipildytų jūsų šūkis:

”TAUTOS LIKIMAS — 
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ”.

FOOD SERVICE
Full time position available. Mature 
reliable person to assist in kitchen 
for large private residence. Own 
transportation a mušt. Please call 
between 9-4 for appt.

215-459-4125
(37-43)

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:
H0WARD JOHNSONS RESTAURANT

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

(3 1-40)
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Yra populiari nuomonė, 
kad istorijos knygoje il
giems amžiams išlieka tik 
tokios asmenybės, kurios 
pasižymėjo didelio masto 
politiniais žygiais, žmoni
jos galvas prablaivinusiais 
mokslo darbais, pavyzdinga 
dorybe ir net šventumu. 
Bet iš tikrųjų Į jos pusla
pius galima įsibrauti ir vi
sai menkam žmogeliui ir 
nebūtinai pozityvia veikla.

Pavyzdžiui, pirmasis taip 
išgarsėjęs kreivo charakte
rio asmuo turbūt buvo 
apaštalas Judas, kuris iš
davė Kristų, ir šiandien yra 
dažniau minimas negu kiti 
ištikimieji apaštalai.

Lietuvos neprikiaušymy- 
bės pirmųjų dienų ministe- 
rį Juozą Purickį senesnioji 
karta atsimena ne tiek dėl 
jo plačios ir naudingos vi
suomeninės bei politinės 
veiklos ir kaizerio giminai
čio Vilhelmo von Uracho 
kėlimo Lietuvos karaliumi 
Mindaugu II, kiek dėl jo 
išskyrimo iš kunigų luomo 
ir triukšmą sukėlusios "sa
charino biznio bylos".

Tad reikia manyti, kad 
mūsų istorija vaizdingiau 
atsimins ne tuos, kurie su

Į BENDRADARBIAVIMĄ IR ATGAL

"Šiandien mūsų bendravimui su tauta jau reikia 
aukšto laipsnio akrobatikos, kad nenuslystum į bendra
vimą su valdžia, jeigu tai, aplamai, dar įmanoma, kai tau
ta yra valdžios kišenėje". (Iš spaudos straipsnio tuo 
klausimu).

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGIJA

kūrė Vliką, Altą, Lietuvių 
Bendruomenę, Lietuvių fon
dą ir Lituanistikos katedrą, 
o tuos, kurie savo liežuviais 
šias organizacijas sugriovė. 
Vadinasi, su daug didesniu 
dėmesiu iš senų laikraščių 
bus rankiojamos pavardės 
visokių intrigantų, šmeiži
kų, keikūnų ir kitų nepraus
taburnių, negu vedamųjų 
rašytojų. Juk ir dabar, kaip 
sakoma, Lietuvos istorikai 
labiau domisi arkliu, nuo 
kurio nukrito Vytautas Di
dysis, nesulaukęs karaliaus 
karūnos, negu pačiu mūsų 
Didžiuoju Kunigaikščiu,

Tai ypač įsidėmėtina be- 
s i k a įtinantiems Floridos 
saulutėje pensininkams, nes 
laikrodis nesustoja, net ir 
mums miegant, ir neapdai
rus gali į istoriją pavėluoti.

V. V. V.

VERTINGAS ISTORINIS 
DOKUMENTAS

Kaip dabar archyvuose 
atrasti dokumentai liudija, 
mūsų pirmasis kriminalinių 
romanų rašytojas Justas 
Pilyponis nepriklausomybės 
laikais rimtai domėjosi ir 
mūsų visuomenine veikla ir 

buvo patsai į ją aktyviai 
Įsijungęs. Iš vieno jo laiško 
aiškėja, kad tada Kaune 
jis buvo net suorganizavęs 
"Draugiją skęstantiems la
vonams gelbėti".

Gaila, kad iki šiol nėra 
išlikusių jokių tos draugi
jos įstatų, susirinkimų pro
tokolų ir kitų nuveiktų dar
bų apyskaitų. Tai didelė 
spraga mūsų kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos isto
rijoje, nes, remiantis tokiu 
pavyzdžiu, gal vertėtų pa
našią draugiją atkurti ir iš
eivijoje.

FENOMENALINĖ 
ATMINTIS

Po daugelio metų prisi
mindami Nepriklau somą 
Lietuvą, prieš savo amžiaus 
galą kažkodėl vis dažniau 
išsiryškiname ne tai, kas 
tin buvo gera, žavu ir kas 
gaivino mūsų sielą, bet tai, 
kuri partija kurią labiau 
smaugė ir kuris kurį vie
šai ar slaptai vertėme nuo 
valdžios. Na, sakykime, jog 
tai dar besitęsianti politinė 
veikla. Bet savo nenublėsu- 
sia atmintimi vis dėlto vi
sus pralenkė vienas buvęs 
pradžios mokyklos mokyto
jas, kuris Čikagoje, po 50 
metų pirmą kartą sutikęs 
buvusį švietimo ministeri
jos pareigūną, viešai iškei
kė ir dar trenkė jam į ausį 
dėl to, kad esą anas kadai
se sutrukdė jam persikelti 
Į geresnę pradžios mokyklą 
kažkur Žemaitijoje.

TAI KODĖL MES 
DEJUOJAME?

Iki šiol dėl tremties ar 
p r i v e rstinės emigracijos 
mes esame jau skaudžiai 
pridūsavę svetimų kraštų 
erdvę ir savo ašarosmis pri- 
sūdinę svetimus vandenis ir 
savo patriotinę poeziją, nes 
tėvynės ir pusės savo gyve
nimo praradimas, mūsų pa
tyrimu, nėra niekuo atly
ginamas. Negi, taip galvo
dami ir tai išjausdami, mes 
klydome? O štai dr. K. Če
ginskas, vadovaujantis an
tikomunistinei radijo pro
pagandai, "Europos Lietu
vyje" (nr. 29) tarp kitko 
rašo:

"Minėdami šiemet mirusį 
profesorių Antaną Maceiną, 
drauge prisimename ir ki
tus šviesius jo bendramin
čius: Juozą Ambrazevičių- 
Brazaitį, Juozą Eretą, Joną 
Grinių, Zenoną Ivinskį, Pra
ną Padalį, Levą Prapuolenį. 
Jie visi liudijo, kad trem-

i ATSARGI PASTABA 
. MŪSŲ SUTVĖRĖJUI
J Pažįstame Tave iš maloningo gesto,
J Paskendusį rimty, nemėgstantį juokų, 
j Ką sukuri — gerai, kad amžiais nesugestų, 
j O vis dėlto ir Tau gal kartais nejauku, 
jj
j štai tvėrei mus šventus, nuo gyvulių skirtingus:

Be uodegų, ragų, pakaušy nekvaišius,
O Tau už debesų mums iš akių pradingus, 
Atvirstam į šunis, į avinus, veršius...

Prieš silpnąjį stiprus plėšriu vilku užstaugia, 
Prieš didį pavydus sušnypščia gyvate,
Lyg buivolai žili, garbės kupron suaugę, 
Susiremiam kaktom gyvenimo krante.

Už nuopelną, danguj kuoduotos vištos vertą, 
Svajojam: angelai žydrynėn pakylės,
Ir, rods, gaidžiai gaidžiam į žvairą akį kertam, 
Kol krintame kovoj dėl grūdo pastalės,

. Ir grįžtam pas Tave su kūnu ir vėle 
Kriuksėdami kiaule ...

tis nėra prakeikimas, bet 
pašaukimas kūrybiška veik
la stiprinti gyvenimo turi
nį".

Gaila, kad iš čia suminė
tų asmenų, tokios teisybės 
mes anksčiau negirdėjome, 
tad manėme, kad tremtis 
stiprina tik dr. K. Čeginsko 
turinį.

MUMS RAŠO
Gerbiamieji,

Aš labai domiuosi jau ir 
ok. Lietuvą pasiekusia M. 
Gorbačiovo sukelta "atly
džio" banga ir gėriuosi kai 
kuriais lietuvių intelektua
lų atvirais tikros teisybės 
pareiškimais. Bet ar ir atei
tyje, net atšylant komu
nistinėms širdims, mes vis 
tiek būsime jų vadinami 
buržuaziniais nacionalistais, 
fašistais, atplaišomis, hit

Mūsų dabartinių veikėjų pro-pro-provaikaičių šeimy
nėlė, po atominio karo grįžtanti į Lietuvą.

leriniais banditais, buožių 
palikuoniais, ČIA samdi
niais, Amerikos imperialis
tų tarnais ir liaudies siur
bėlėmis ? Aš nesuprantu, 
kaip ten galima broliškai 
mylėtis, šitaip keikiantis.

Be to, ar nebus grąžin
tas bent į laikraštinę kalbą 
tikras lietuviškas žodis tau
ta vietoje dabar įkyriai var
tojamo nacija? Juk, rodos, 
tasai "nacija" turėtų ir 
komunistams priminti tik
tai vokiečių nacius, nuo ku
rių jie žymiai skaudžiau nu
kentėjo negu nuo tautinin
kų.

R. Baltuonis
Redakcija: Mums irgi rū

pi tie klausimai, bet nesa
me optimistai, tad negalime 
Šiuo reikalus ir Tamstos 
paguosti.
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VAKARONĖ SU VILNIUJE BUVUSIAIS KURSANTAIS
Lietuvių bendruomenės 

Los Angeles apylinkė spa
lio 16 d. Tautiniuose namuo
se surengė vakaronę — pa
sikalbėjimą su šią vasarą 
Vilniaus universitete litua
nistikos kursus lankiusiais 
studentais. Buvo skelbta, 
jog kalbės keturi, bet viena 
studentė iš Berkelev, Calif. 
neatvyko.

Įžangėlėje publiką, ku
rios buvo apie 60 asmenų, 
su kalbėtojais supažindino 
studentijos veikėjas Tadas 
Dabšys. Įspūdžius pirmiau
sia pradėjo pasakoti viena 
studentė. Ji ne apie kursų 
programą, ne apie mokslą 
pasakojo, bet" kelionės ir 
Lietuvoje buvojimo Įspū
džius. Keletas kursantų iš 
Vakarų Berlyno per Varšu
vą Į Vilnių važiavę. Kelionė 
blogai suorganizuota, taip- 
kad Varšuvoj persėdant Į 
Vilniaus traukinį jų bilietai 
nebetikę, "atsakyta vieta 
traukinyje. Padėtį išgelbė
jęs vienas lenkas geležinke
lietis, trumpai aiškiai pasa
kydamas: duokite po dolerį 
ir cigaretes atiduokite. Taip 
ir padaryta, vieta traukiny
je atsirado.

Vilniuje kursantai buvę 
apgyvendinti tolokai nuo 
senamiesčio, t. y. nuo uni
versiteto rajono. Saulėtekio 
apylinkėj, naujuose namuo
se. Autobusais susisieki
mas, o taip pat ir telefono 
ryšiai blogi, daug laiko gai
šinimo. Vietos jaunimas 
draugiškas.. Draugaujant ir 
nuolat lietuviškai kalbantis 
kursantų kalbos pagerėji
mui tai turėjo daugiau įta
kos negu paskaitos.

Su viena mergaite ėjusi 
į Lietuvos viešbutį pažįsta
mų turistų susitikti, bet du
rininkas stumte jas išstū
męs iš vestibulio. Kai pa
rodžiusi užsienio pasą, tai 
tada ją įleidęs, bet draugės 
ne. Sėdant į miesto autobu
są buvusi spūstis, jai įlipus 
veržėsi stora moteris taip 
stipriai, jog išstūmusi tą 
studentę lauk, net rankinu
kui nutrūkstant. ”Neišken- 
tėjau ir pasakiau, jei tiek 
daug lašinių nevalgytum, 
lengviau autobusan įtilp- 
tum”, — taip tas nuotykis 
nupieštas.

Vilniaus ir Lietuvos žy
miom vietom lankyti net 
mėnesio nepakanka. Verta 
ten nuvažiuoti, žmonės vis
kuo domisi, net mažas vai
kas paklausęs: ”Kaip daž
nai gaunate bananų?”

Apie paskaitininkus

Antrasis kalbėtojas pa
sakojo, jog kursantai gerai 
sugyveno ir nuotaikingai su 
vietiniais bendravę. Kur
suose pasijutęs, jog nesąs
pasiruošęs su svarbiais te
nykščiais žmonėmis ben
drauti. Paskaitininkai geri 
savo profesijose, bet labai 
formali jų elgsena. Kalba 
skiriasi, terminai neįpras

ti, tad būdavę visai nuobo
džių paskaitų, o protarpiais 
net nesupratęs, apie ką pa
sakojama.

Įdomus buvęs kursantų 
susitikimas su vienu rašy
toju, kurs buvęs draugiš
kas (lyg amerikietis paskai
tininkas, kurs su studen
tais nevengia pajuokauti, 
privačiai žodį kitą tarti). 
Tačiau buvusi sunki nuotai
ka, kai susidurta su rašyto
jais, apie kurių kūrybą nie
ko kursantui nežinoma. 
Reiškė nuomonę, jog uni
versitetas priimtiems kur
santams turėtų paruošti ir 
atsiųsti kokią brošiūrėlę, 
kad prieš į kursus vykstant 
būtų galima susipažinti su 
prelegentais, jų mokslo dar
niais arba su rašytojų kū
ryba, kurie numatyti pa
skaitininkais.

Buvę keblumų iš bendra
bučio su miestu susisiekti, 
daug gaišaties.. Matęs se
namiestyje estų religinę 
grupę susiėmusius ranko
mis ir giedant. Išeivijos 
jaunimui esą svarbu Lietu
vą aplankyti, su vietiniais 
bendraujant kalbos daugiau 
pramokti. Ten esama žmo
nių, kurie labai menkai ką 
apie išeivių gyvenimą teži
no. Bendrai — gyvenimas 
ten sunkus.

Kalifomiečiai skaičium 

pirmavę

Trečias kalbėtojas sakė, 
jog kursuose buvo apie 30 
asmenų. Iš Argentinos, iš 
Vasario 16 gimnazijos, bet 
didžiausia grupė buvusi iš 
Kalifornijos, kai iš Chica
gos tik vienas kursantas.

Paskaitininkai kursuose 
buvę geri savo srities spe
cialistai, bet mokymo pra
tybos prastos, blogesnės už 
kai kurių išeivių lituanisti
nių mokyklų. Lektoriai be
veik kasmet keičiasi. Atvy
ko paskaitininkas atostogas 
nutraukęs, atskaitė ir vėl 
išvažiavo Palangon atosto
gų baigti. Be abejo, tokiems 
nepatogumas per atostogas 
dirbti. Labai įdomi paskai
ta buvusi apie renesansą 
Lietuvoje. Nuobodžiausias 
dalykas buvo tai susitiki
mai su paskirais valdžios 
pareigūnais. Marksistinės 
leninistinės "šviesos” pa
skaitose nebuvę.

Įdomiausias laikas būda
vęs ekskursuojant po Vil
nių, kelionės į Kauną, Klai
pėdą ir Panevėžį.

Dėmesys žodinei liaudies 

kūrybai

Kursantas iš Švedijos pri
sistatęs ten vertėjų esąs, 
tad buvęs kai kurių rašyto
ji! dėmesio centre. Pastebė
tas jų noras, kad kūryba iš 
lietuvių kalbos būtų Į lais
vojo pasaulio kalbas iš
versta.

Esame ženklų, jog visuo
menei tos su didele pompa, 

siekiant išorinio įspūdžio, 
dainų šventės įgriso, nebė
ra įdomios. Naujas sąjūdis 
sukąs į folklorą, į tautosa
kos sritį, ir vienoje tokio 
meno šventėje buvę įdomu 
pabuvoti.

Kalbėtojas prieš 7 metus 
buvęs Lietuvoje. Per tą lai
ką Amerikoj labai daug pa
sikeitimų: įsitvirtino kom
piuteriai, Xerox ir kt. Lie
tuvoj esą pasikeitimų, bet 
nedaug. Privačių automobi
lių jau daugiau. Taksi leng
viau gaut. Anais metais la
bai ragindavo gerti alkoho
linius gėrimus, dabar jų su
mažėjo, tad ir svečiuojan
tis mažiau besiūlo.

Spauda įdomesnė, bet ne
rašo, ką valdžia planuoja, o 
tik mini senus dalykus. Da
bar jau rašoma apie trėmi
mus į Sibirą, apie ten iš
tremtųjų nubuožinimą, bet 
tyla apie Afganistaną. Jei 
keliasdešimt metų reikėjo 
laukti, kol Sibiro baisumai 
paimami literatūrinėmis te
momis, tai vėl ilgai reiks 
laukt, kol ir Afganistano 
tema rašys.

Darbininkai ir tarnauto
jai dabar jau gali viršinin
kui savo nuomonę pasakyti, 
jei nesutinka su duotais pa
aiškinimais ar nurodymais. 

OP! /uperior Atving/
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 Zaving/
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.

'Vačiau girdėjęs ir tokį apie 
dabartinį gyvenimo paleng
vėjimą saugumiečio savam 
draugui prasitarimą: kal
bate, ką norite, bet saugu
mas užrašo. Vadinasi, rei
kalams pasikeitus sąrašas 
gatavas, valdžios kritikai 
ataskaitoje, šnipai ir provo
katoriai nesą dingę. Kas 
prie tavęs gretinasi su stip
ria valdžios kritika, būk at
sargus. Ir kalbėtojas turė
jęs vadovą, kurs beveik kas
dien pasiteiraudavęs, kur 
buvau, ką sutikau, ką vei
kėme ir t.t.

Kinija kolchozus panaiki
no, Sovietų Sąjunga jų lai
kosi. Kinijoje į aukštąsias 
mokyklas studentai priima
mi egzaminu keliu, o Lietu
voje vyrauja protekcijoniz- 
mas ir kyšininkavimas stu
dentiją parenkant.

Knygų spausdinama ne
mažai, bet neužtenkamai, 
ne visi spėja jų gaut. Esą, 
kol Cicero, III., gyveno J. 
Kreivėnas, tai jo prekybo
je būdavę iš Lietuvos kny
gų lengviau nusipirkti, ne
gu pačioje Lietuvoje.

Dangus aukštai, 

pragaras žemai

Į Marijampolę (dabar — 
Kapsuką) į palaimintojo 
Matulaičio iškilmes milici
ja keliaujantiems netruk
džiusi, minia suvažiavusi.

Po mišių šventoriuje net 
Lietuva, tėvynė mūsų gie
dota.

Tikėjimas žmonyse stip
rus, bet senoviškas: aukš
tai dangus, žemai pragaras, 
Alksnėnuos apie "stebuklin- 
lingą” šaltinį žmonės ke
liais slankioję. Vienas vy
ras šaltinio vandenį kitiems 
į jų atsineštus indus pils
tės. Maldaknygių esama 
bet Evangelijas mažai kas 
turi, dar mažiau kas būtų 
skaitęs, šventraščio knygų 
ir kunigai ne visi turi. Kal
bėtasi ir su ateistais, jų iš
silavinimas menkas.

Lietuviai labai myli savo 
vaikus, stengiasi juos moks- 
lan leisti. Gorbačiovo refor
mų laukia, bet baiminasi, 
kad jos neišvirstų į dar di
desnę blogybę, žmonių apa
tijos pavyzdys: bendrabu
tyje smarkiai bėga vanduo, 
niekas krano netaiso. Budė
tojų net trys. Vienas jų 
įspėtas nuraminęs, jog tai 
ne bėda, kad kranas suge
dęs, vanduo iš Neries bėga.

Blogiausias įspūdis — 
daug kur labai nešvarios iš
vietės. Yra skylė, duobė ir 
smarvė nenuplaunama. Vie
toj tualetinio popieriaus 
studentų bendrabutyje rei
kėjo "Gimtąjį kraštą” nau
doti.

(k.)

MEMBER

FSLIC
Padarai Sivmgs & Lomi Insur ance Corp

Your Savings Insured to *40.000
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos tarybos suvažiavimo prezidiumas.. Iš kairės ALT 
S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Buchas, T. Blinstrubas, A. Mažeika ir sekr. E. Valiukėnienė. 
Nuotraukoje trūksta inž. J. Jurkūno. Visos nuotraukos K. Pociaus

Nr 40 — 9

J. Petronis. R. Šakienė, Br. Dūda ir dr. P. Švarcas.

Briedis, Varekojis, Čekienė, Daškevičienė ir Linkevičienė.

Nemickas, Bartkus, Misiūnas, Blinstrubas ir Kapočius.

Posėdžiaujant... V. Mažeika. V. Abraitis. V. Gedgaudas, 
A. Juodvalkis ir E. Valiukėnienė.

ALT S-gos
Tarybos 

posėdis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

teikti jį ALTS 1988 m. sei
mui svarstyti.

Fondo reikalus svarstant, 
dalyvavo Korp! Neo-Lithu
ania vyr. valdybos nariai: 
pirmininkė Audronė Gulbi
nienė, valdybos nariai — 
Vida Jonušienė ir Vaclovas 
Mažeika.

Kiti reikalai. Iškeltas 
pasiūlymas, ar nevertėtų 
1988 m. ALTS seimą rengti 
ankstėliau, dar žiemos me
tu? Dr. Kriaučeliūnas, kad 
minimam seimui data jau 
nustatyta ir reikiamos su
tartys padarytos, tad sei
mas bus 1988 m. gegužės 
21-22 d. d. Davtona Beach, 
Floridoje.

Trumpai painformuota 
apie ALTS leidžiamas kny
gas ir posėdžio pirmininka
vimą P. Buchas perdavė dr. 
Leonui Kriaučeliūnui. Pir
mininkas pareiškė padėką 
pirmininkavusiems ir vi
siems dalyviams, už rimtą 
iškeltųjų klausimų svarsty
mą bei darnų darbą.

Po posėdžio, daugelis da
lyvių, pasinaudoję dr. Leo
no ir Irenos Kriaučeliūnų 
kvietimu, praleido malonų 
vakarą jų rezidencijoje už
miestyje, prie gražiai pa
ruošto vaišių stalo, toliau 
besikalbėdami sąjungos ir 
kitais reikalais.

Mečys Valiukėnas

Inž. E. Bartkus, M. Valiukėnas, dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. 
P. Švarcas.

Skulpt. P. Vėbra, V. Linkevičienė, V. Senuta ir p. Salikienė.

Kai fotografas prašo šypsotis ... S. Abraitienė, S. Gedgau
dienė, R. Šakienė.

J. Petronis. I. Kriaučeliūnienė, dr. V. Dargis, S. Gedgau
dienė, V. Gedgaudas. V. Abraitis ir dr. L. Kriaučeliūnas.

Juozas Kapočius M. Valiukėnas ir Ir. Kriaučeliūnienė su anūke Kristina.
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Reunija
Tai va. Priėjau liepto ga

lą, kurio bijojau. Nebeturiu 
apie ką rašyti. Žiūriu ten, 
žiūriu šen, o temų nėra. Ro
mantiškai tariant: blaškau
si kaip drugelis, prie žva
kės. Drugeliai tegul sau 
blaškosi, o aš pasiskundžiau 
savo geram draugui.

— Bėda. Neturiu apie ką 
rašyti.

— Nenusimink, — sako 
man draugas. — Išsisėmei. 
Didiesiems rašytojams taip 
pat atsitinka.

Man buvo malonu išgirs
ti, kad bent toje plotmėje 
rikiuojuosi Į garsių rašyto
jų eilę. Bet vistiek neramu.

— Kas gi man daryti ?
— O tu paklausinėk savo 

pažįstamų. Ten tiek temų 
surasi, kad šimtui metų pa
kaks.

Taip ir padariau. Ėmiau 
klausinėti pažįstamus. Vie
nas man sako:

— Brolau, mano gyveni
mas ištisas romanas. Kad 
aš tau papasakočiau. Bet 
joks laikraštis nespausdins. 
Visi rėks, kad pornografija.

Kitas pareiškė:
— Negaliu. Atpažins, 

kad čia aš. Tai kur man 
reikės dėtis? Į Aliaską 
kraustytis. Ačiū už malo
numą, ten šalta.

O vienas visdėlto atsira
do. Labai narsus Buvęs 
gaisrininku. Tai jam pavo
jai vieni niekai.

Tai jis man ir sako:
— Daug visokių nuotykių 

turėjau. Visų metų Dirvos 
komplektą galima būtų pri
pildyti. Tolstojaus Karas ir 
taika nubluktų kaip dešimt 
kartų plautos jeans kelnės.

Čia jis sustojo ir porą 
stambių haibolų supylė.

— Seniau gaisrus gesi
nau vandeniu. Bet širdies 
gaisrų vandeniu neužgesin
si. Taigi, papasakosiu tau 
apie reuniją.

— O kas ta reunija? Su 
kuo ją valgo?

— Tuoj matosi, kad kai
mo juodnugaris esi ir žo
dynų nepavartai. Reunija, 
tai susivienijimo aktas at
naujinti harmoniją. Arba, 
socialinis asmenų susirinki
mas, kurie buvo atskirti. 
Paaiškėjo? Tai va, kaip bu
vo. .

Dar po poros haibolų jis 
pradėjo savo istoriją. Kas 
toliau parašyta, viskas ma
no bičiulio gaisrininko žo
džiai.

— Vieną vakarą žmona 
man sako: ”Bus mūsų gim
nazijos, mūsų klasės reuni- 
■ja”. Kas reunija tu jau ži
nai. Tai aš jai sakau: ”0 
kiek gi metų?” ”Tai gal 
p.e.n.k.ias.de.šimt”. Tuos 
žodžius tariant jos balsas 
stipriai suvirpėjo, bet tai 
neturi reikšmės mūsų istori
jos tolimesniam vystymui
si. Taigi aš jai ir sakau:

”0 kam taip skubintis? Pa 
laukit dar kiek ir galėsite 
deimantinę reuniją atšvęs-

Vladas Vijeikis

ti”. čia žmonelė pakėlė akis 
į lubas, panarpliojo pirštais. 
Reiškia skaičiuoja. Sako: 
”Tai man tada jau bus de
vyniasdešimt penki”. Tai 
aš jai sakau: "Jeigu pridė
si dar tuos metelius, ku
riuos nuo visuomenės nuslė
pei, tai gal ir šimtas susi
darytų. Bet žinant- šių die
nų medicinos pažangą, ga
lima sulaukti”. Nieko neat
sakė. Reiškia supyko.

Ir tada prasidėjo. Matau, 
namai aukštyn kojom virs
ta. Valymas, baldų persta
tinėj imas, paveikslų perka- 
binėjimas, kilimai keičiami. 
Lyg būtų dar vienas tautų 
k r a u stymasis prasidėjęs. 
Tai aš jai sakau: ”Ką tu 
Čia dabar išdarinėji? Ar 
vyskupas Valančius atva
žiuoja? O gal Paulius, po 
visą pasaulį važinėdamas, 
užsuks? Net paloves šluo
ji”. O ji man sako: ”Pas 
mane bus reunija. Taip nu
tarta. Chicaga yra Ameri
kos vidurys. Ir ne tik Ame
rikos, bet viso pasaulio. Pa
togiausia suvažiuoti”. Na, 
sakau: "važiuokite, bet
kam mano daiktelius į rūsį 
išmetei?” O ji atšauna: 
"Mums reikia geros mote
riškos atmosferos. Kad jo
kie vyriški šovinizmai 
mums netrukdytų. Kam 
čia bus malonu žiūrėti į ta
vo fotografiją ant arklio ir 
su ta valdiška kepure ant 
galvos. Ir tas didelis peilis' 
prie šono”. Taip pat ir vil
tu vės produkcija labai pa
sikeitė. Morkos, salotos, 
varškė ir dar kažkas pa
ženklinta: nėra kalorijų. 
Sako: aš ant dietos. Turiu 
atrodyti, taip kaip anais lai
kais”. Na, čia tai jau bai
siai drąsus pareiškimas. To
kio negirdėjau nuo to laiko, 
kai bolševikai pareiškė pa
sivys Ameriką ir pralenks. 
Būtų senai nuo tų lenkty
nių nukeipę jeigu Amerika 
nepapenėtų.

Ir susirinko. Daugiau tu
zino. Kai kurios labai paau
gusios. Tik ne i aukštį, bet 
į šonus. Susėdo pasikalbėti. 
Aš gėrimus ir valgius ne
šioju ir viena\ausim pa
klausau. Bet kur tau. čia 
ir dvidešimties ausų neuž
tektų. Kalba ir kalba. Kar
tais po vieną, kartais po 
dvi, bet daugiausia visos 
kartu. Viena serga. Balsas 
užkimęs. Tai ta savo min
tis rankomis, kojomis, gal
va ir šiaip bet kuriom po 
ranka pakliuvusiom prie
monėm reiškia.

— Ar atvažiuos Liolka?
— Ne. Su trečiu vyru ski

riasi. Labai sunkus divor- 
sas.

— Tai gerai. Ji man Rob- 
kį nudžiovė. O jis į mane 
buvo nusižiūrėjęs.

— Ar tas žvairys? Ne
galėjai suprasti į katrą jis 
žiūri.

— O viena akim į mane 
žiūrėjo. Ir labai stipriai.

— O kaip tas gimnasti
kos mokytojas garbanotais 
plaukais, kuris patinkamom 
mirktelėdavo ?

— Mačiau prieš dešimt 
metų. Dabar abiem akim 
mirksi. O galvoje nei plau
kų nei gimnazisčių nebėra.

— O atsimenate, kaip me
delius sodinome ?

— Ką tu čia su savo me
deliais. Va, kai karininkai 
pasirodydavo. Tai tau ne 
medeliai, bet ąžuolai. Ne 
viena jų paunksnėje nudžiū
vo.

— O kaip tas ? Kuris per 
robaksus šokant ant kojų 
lipdavo. Niekas su juo šokti 
nenorėjo.

— Milijonierius.
— Ar tikrai? Ką tu pa

sakyti.
— Taip taip. Savo jachtą 

turi. Namus Los Angeles, 
Chicagoje ir Londone.

— Vajėzau. O jis į mane 
buvo insikliopinęs.

— Kaip tu tą galėjai ži
noti ?

— Daug stipriau ant ko
jų mindžiojo. Reiškia, jau
dinosi.

— O Mutka ir neatvažia
vo. Kaip gaila. Ji mane mo
kė kaip reikia miegamojo 
kambario akimis į berną pa
žiūrėti. Labai geros pamo
kos. O kaip ji?

-— Senmergė. Autobusų 
stoty dirba.

— Atsimenate tą algeb
ros mokytoją? Algebra 
biaurus dalykas. Dar šian
dien mane purto prisiminus. 
Tai aš jį gimnazijos baliu
je iškviečiau panelių val
sui. žiūriu į jį kaip Mutka 
mokė. O jis sako "jeigu jūs 
nepasispausite, tai dvejetas 
iš algebros”. Matot, koks ti
pas buvo. Tu prie jo spaus
kis, o jisapie kitokį spau
dimą galvoja.

Ir taip dvi dienas ir dvi 
naktis. Galiausiai viena sa
ko.

— Mergaitės! O jeigu 
mes grįžtume i anuos lai
kus?

Čia pakilo toks klegesys, 
kad nieks nieko nesuprato. 
Nei jos nei aš. Tik ėmiau 
baimintis, kad kaimynai ne
pamanytų, kad mus galva
žudžiai užpuolė.

O jos taip norėjo grįžti. 
Kaip tos kregždės, kurios į 
Kapestraną kasmet grįžta. 
Aš taip susigraudinau, kad 
neužteko kelių haibolų, kad 
dies gaisrui gesinti.

čia mano narsusis gaisri
ninkas vėl grįžo prie savo 
širdies gesinimo. Atsisvei
kinant dar šūktelėjo.

— Tu nesivaržyk. Ateik. 
Aš tau tokių istorijų ...

COOK/MGR.
Water view nursing center. 180-bed 
facility located in Cedar Grove is 
seeking a Cook MGR. Mušt have exp. 
in institutional cooking and manage- 
ment. 40 hours per week, including 2 
weekends per month.

Call 201-239-9300.
E.O.E.

(39-45)

CABINET MAKERS — Lami- 
nators and installers, experienc- 
ed. Please call between 7 a. m.- 
11 a. m. for interview: 313-872- 
6337. (39-41)

A.A. Vytautas Labuckas
Š. m. rugsėjo 8 d. Kaune, 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Vytautas Labuckas.

Vytauto gyvenimas buvo 
Golgotos kelias — labai dy
gus. Vytautas gimė 1925 m. 
Telšiuose, kur baigė ir gim
naziją. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, buvo paimtas 
į Reicho darbo tarnybą, bet, 
karui tęsiantis, jis buvo 
įjungtas į Vokiečių kariuo
menę.

1944 m., rusams apsupus 
vokiečių dalinius, Vytautas 
pateko į rusų belaisvę ir 
išbuvo iki karo pabaigos. 
Karui pasibaigus, jis buvo 
paleistas ir apsigyveno Lie
tuvoje. 1945 m. antram iš
vežimui priartėjus, Vytau
tas Labuckas buvo areštuo
tas ir ištremtas į Sibirą 
sunkiems darbams — kirsti 
mišškus. Ten išvargęs 6 
metus, buvo paleistas ir 
grąžintas Lietuvon, čia jis 
dirbo Įvairius darbus, be 
pasirinkimo. Sveikatai palū
žus, sunkiai sirgo.

Ir taip nukrito žalias la
pas, dar senatvės šalnos ne
pakąstas, bet žvarbaus vė
jo nuplėštas.

Vytauto tėvas, a. a. Jo
nas Labuckas, tautininkas 
ir valstybės kontrolės revi
zorius, savanoris - kūrėjas, 
1944 m., bedarant reviziją 
Plungėje, vokiečių buvo su
imtas ir išgabentas Į ”Luft- 
waffe” prie aerodromų 
statybos. Vokietijos da
lį užėmus anglams, pateko 
Į anglų belaisvę, kaip vo
kietis. Belaisvių stovykla 
buvo Belgijoje (Bourg- 
horst). Patalpų jokių nebu
vo. Turėjo kiekvienas išsi
kasti griovį ir jame miego
ti : be stogo, be sienų, be 
vandens, be nieko. Tokie 
"patogumai” ne vienam pa
laužė sveikatą. Jis grįžo iš 
nelaisvės su palūžusia svei
kata. 1949 m. atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Brock
tone. Kadangi darbų nebu-

Detroito Lietuvių Kultūros Klubo vie

nam iš įsteigėjų ir buvusiam pirmininkui

A. .A.

agronomui ALPAI GILVYDŽIUI

mirus, liūdintiems vaikams: ALDONAI, AL

GIMANTUI, JAUNIUI, MINDAUGUI, MA

RIJAI ir ANTANUI su šeimomis ir kitoms 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime.

Detroito Lietuvių Kultūros
Klubas

A. A. Vytautas Labuckas

vo, tai dirbo visokius sun
kiausius darbus, net prie 
miško kirtimo. 1957 m. jis 
mirė širdžiai atsisakius 
plakti.

Gi duktė, Vytauto sesuo, 
Aldona Labuckaitė — che
mikė, vyr. skautininke, 
dirbdama labo ratorijoje, 
mirė 1977 m. Bostone.

Tai kas gi liko iš tos La- 
buckų šeimos? Liko tik ver
kianti motina Sofija Labuc- 
kienė, be vyro, be sūnaus 
ir be dukters.

A. A. Vytautas Labuc
kas palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. Jis paliko labai 
liūdinčią motiną Bostone, 
gimines ir pažįstamus.

Reiškiame gilią užuojau
tą Sofijai Labuckienei.

Brangus Vytautai, ilsėkis 
ramiai mūsų prabočių že
mėje.

Vaclovas Senūta

NATIONW1DE 
K * INSURANCE

Nationw.de IS on you'- *><*e

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.

Nationw.de
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Tautinei Stovyklai 

besiruošiant

Konferencijos vadovai: Matonienė, Matonis. Gedgaudienė, 
Jačius, Senkus ir Vasiliauskienė.

LSS Brolijos ir Seserijos 
rengta IlI-ji Tuntininkų Kon 
fercncija, sutraukusi virš 50 
Skautijos vadovų-ių iš visos 
Amerikos ir Kanados, įvyko 
š.m. spalio 9-12 d.d. Beau- 
mont stovyklavietėje, netoli 
Clevelando. Pagrindinė Kon
ferencijos tema buvo pasinio 
Šimas 1988 m. įvykstančiai 
VH-jai Tautinei Stovyklai. 
VS Pavaduotojai - v.s. Ma
rytė Vasiliauskienė ir s. Al
gis Senkus - labai rūpestin
gai ir išsamiai suplanavo 
programą, priedui dar suda
rydami gražų rinkinį pasi- 
naudotinos informacinės me-

g*'

Skautai vyčiai.

Vyr. skautės.

Vyr. skautės ir skautai vyčiai sąskrydyje Beaumonte, Ohio.
Vyr. skaučių ir sk. vyčių vadovybė: Meilus. Meiluvienė. Bal

takienė, Stankūnienė, Balsytė. Navickaitė.

Tuntininkų konferencijos dalyviai Beaumonte, Ohio.

Gillvvelio kursų Lapių skilties aktyvūs dalyviai konferencijoje: kun.. A. Saulaitis, 
Matonienė, J. Leleikis. S. Gedgaudienė, S. Ilgūnas ir I. Kerelienė..
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Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

džiagos. Kviesti prelegentai 
pateisino į juos dėtas viltis, 
dalyviai aktyviai įsijungė į 
programos eigą ir visas sa
vaitgalis žaibu prabėgo dar
nioje, darbingoje ir kartu pa
kilioje nuotaikoje. Jei laiky
ti tai oficialia VII TS pasi
ruošimo pradžia - neturėtų 
būti abejonių jos sėkme!

Šeštadienį , vadovaujant 
VII TS Ūkio Sk. vedėjui s. 
Gintui Taorui ir s. Remigijui 
Belzinskui, visi dalyviai spe
cialiu autobusu buvo nuvežti 
į VII TS stovyklavietę, kad 
galėtų patys ją pamatyti ir 
susipažinti su vietovės tei
kiamomis galimybėmis. Be 
gražios gamtos, skaitlingo 
pasirinkimo rajonų įsikūri
mui, dirbtino ežero maudy
muisi ir valtelių plaukioji
mui, didžiausią įspūdį turbūt 
padarė nauja, modemiška ir 
erdvi virtuvė su valgykla, ga 
linti iš karto lengvai aptar-

G.

nauti virš 400 stovyklauto
jų. Kartu buvo pasisakyta ir 
aptarta įvairūs, su stovyklos 
rengimu susiję siūlymai bei 
klausimai.

Nuotaikingai ir įdomiai 
laužų-vakaronių programą 
pravedė ps. Virginija Juodi- 

Išspręsta problema! Paulius., Jarūnas, Garbaliauskienė ir 
Meiluvienė.

šiūtė, s. Vilija Klimienė ir s. 
Laimutė Kormos, ps. Onai 
Šilėnienei užtikrinant žadėtų 
naktipiečių autentiškumą.

Paraleliai, tuo pat metu ir 
toje pačioje Bcaumont sto
vyklavietėje, vyko ir skautų 
vyčių - vyr. skaučių sąskry
dis, vadovaujant Skyrių Ve
dėjams s. Giedrei Stankū
nienei ir s. Eduardui Meilui, 
kuriame dalyvavo taip pat 
virš 50 narių. Entuziastingai 
įsijungę į savo programą, jie 
aktyviai dalyvavo ir keliose, 
bendrose vadovų programos 
dalyse.

Sekmadienį šv. Mišias at
laikė kun. v.s. A. Saulaitis, 
šalia to - kaip visada - akty 
viai talkinęs abejų renginių 
ruošime ir pravedime.

Abu renginius globojo Cle 
velando Skautininkių ir 
Skautininkų Draugovės, va
dovaujamos s. Irenos Ged- 
rienės ir ps. Algio Miškinio.

(oš)
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BOSTONO LIETUVIAI
———■ Petras Viščinis

KNYGA APIE VILNIAUS 
OKUPACIJĄ

Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis spalio 18 d. 
laidoje plačiai supažindino 
savo klausytojus su Lenki
joje išleista lenkų kalba dr. 
Broniaus Makausko knyga 
apie Vilniaus okupaciją 
(Bronislavv Makowski "Lit- 
wini w Polsce 1920-1939” 
— Panstwowe Wydawnic- 
two Naukoe, Warszawa 
1986). Tai santrauka auto
riaus disertacijos, už kurią 
jam suteiktas daktaro laips
nis. šios mokslinės knygos 
autorius yra lietuvis, sąmo
ningas lietuvis, kilęs nuo 
Seinų, baigęs Varšuvos uni
versitete istorijos fakulte
tą. Tarp kitko jo ir jo žmo
nos Živilės sūnų pakrikšti
jo vysk. Paulius Baltakis, 
kai jis lankė Punsko ir ki
tus Lenkijos lietuvius.

Knygoje rašoma apie Vil
niaus krašto lietuvių gyve
nimą 1920-1939 m., kai tą 
kraštą buvo okupavusi Len
kija. Autorius panaudojo 
gausią archyvinę medžiagą, 
saugomą Lenkijoje ir Lie
tuvoje, skelbtus šaltinius, 
lenkų ir lietuvių periodiką, 
atsiminimus ir gausią mok
slinę literatūrą (monogra
fijas, studijas, politinius 
raštus), išleistą Lietuvoje, 
Lennkijoj ir užsieny. Kny
goje yra šeši skyriai. Pa
skutiniame jų atskleidžia
mas lietuvių veiklos už
gniaužimas 1935-1939 m., 
Vilniaus vaivados Liudviko 
Bocianskio ir jo talkininko 
arkivyskupo Romualdo Jal- 
brzyko\vskio antilietuviška 
akcija. Tautinio Vilniaus

Lietuvių Komiteto pirmi
ninko Konstantino Stasio 
byla.

Jdomios knygos statisti
nės lentelės ir žemėlapis, 
kuriame nurodyti lietuvių 
gyventi plotai, nuotraukos, 
kaip Tautinio Vilniaus Lie
tuvių Komiteto, Švenčionių 
"Ryto” draugijos, grupės 
lietuvių kareivių, tarnavu
sių Lenkijos kariuomenėje, 
lietuvių mokytojų tobulini
mosi kursuose su Dr. Jonu 
Basanavičiumi ir kursų dės
tytojais.

Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimą Lenkijos okupa
cijoje autorius atkūrė vaiz
džiai ir gana tiksliai. Tai 
patvirtintų kiekvienas tos 
okupacijos lietuvis, kuriam 
teko gyventi, veikti ir savo 
kailiu patirti visas 1920- 
1939 m. Lenkijos okupaci
jos Vilniuje išdaigas. Kny
goje pasitaiko smulkių ne
tikslumų, bet dėl to knygos 
vertė nenukenčia.

Negausioje mūsų litera
tūroje apie Lenkijos okupa
ciją Vilniuje ir jo krašte 
išleistoji knyga sudaro 
reikšmingą įnašą, atliktą 
lietuvio, kurio tėvai tą oku
paciją pergyveno.

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO 

SUVAžIAMAS

Spalio 10-11 dienomis So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos patalpose So. Bos
tone įvyko Lituanistikos 
Instituto suvažiavimas. Su
važiavime dalyvavo 14 Li
tuanistikos Instituto narių, 
o paskaitų klausėsi nuo 40 
iki 70 Bostono ir apylinkės

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsų leidinių pasirinktinai

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

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

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

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

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

lietuvių. Visos paskaitos 
bus atspausdintos suvažia
vimo darbų knygoje, kurią 
redaguos instituto pirmi
ninkas prof. dr. Bronius 
Vaškelis.

Po paskaitų įvykusiame 
Lituanistikos Instituto ta
rybos posėdyje į institutą 
nariu priimtas prof. dr. Juo
zas Navickas.

Instituto leidyklos vedė
jas dr. Tomas Remeikis į 
suvažiavimą atvežė Vaclo
vo Biržiškos parašytą kny
gą "Lietuviai studentai už
sienio universitetuose nuo 
14-tojo iki 18-tojo am
žiaus”. Tą knygą redagavo 
ir papildė Mykolas Biržiška, 
o išleido Devenių fondas.

"SODAUTO"GASTROLĖS

Gitos Kupčinskienės vado
vaujamas etnografinis an
samblis "Sodauto” vis daž
niau kviečiamas koncer
tams į Įvairias lietuvių ko
lonijas. Taip spalio 11 d. 
ansamblis dideliu pasiseki
mu koncertavo Toronte, Ka
nadoje, kur jam koncertą 
surengė "Volungės” an
samblis.

"Sodauto” ansamblį su
daro 18 asmenų: 11 moterų 
ir 7 vyrai. Lapkričio 7 d. 
ansamblis koncertuos Pro- 
vidence, o gruodžio 6 d. — 
New Haven.

SĖKMINGA 
TAUTODAILĖS PARODA

Spalio 10 d. Sandaros sa
lėje Brocktone įvyko tauto
dailės ir rankdarbių paro
da. Ji buvo gausi ekspona
tais, įvairi ir įdomi. Paro
doje su savo darbais daly
vavo Elžbieta Ribokienė ir 
Irena Radzevičiūtė iš 
Brocktono, Jonas Gedraitis 
iš Norton, Regina Petru- 
tienė, Irena Treinienė ir 
Irena KonČiuvienė iš Cape 
Cod. Parodoje dar buvo iš
statyta labai daug Onos 
Radzevičiūtės ir kitų turi
mų gintaro dirbinių, audi
nių ir medžio drožinių iš 
dabartinės Lietuvos. Paro
doje Elžbieta Ribokienė de
monstravo juostų audimą. 
Irena Radzevičiūtė — kiau
šinių marginimą ir t.t. Pa
rodą suorganizavo adv. 
VVilliam Pribušauskas. Jos 
lankytojų tarpe buvo daug 
čiagimių, kurie ieško savo 
kilmės šaknų.

• Lapkričio 1 d. 3. vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje įvyks draugi
jos rengiamas metinis ban
ketas su menine programa, 
pagerbiant Moniką Plevo- 
kienę .

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

• Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
rengiamas Bostono aukštes-

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KULTŪRINES RADIJO PROGRAMOS
SEKMA DIENI A I AS 9:00 10:00 VAI.. RYTO IS RADIJO STOTIES WCAV - - FM 99

VEDĖJAS: P. VIŠČINIS. 173 ARTHUR ST., BROCKTON, MA. 02402, TEL. 586-7209

niosios lituanistikos mokyk
los vakaras, kuriame pro
grama atliks jaunimo suor
ganizuotas lengvos muzi
kos vienetas "Serenada” iš 
Toronto.

• Lapkričio 22 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas.

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

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

CHICAGO

BENDROJI LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

Spalio 30 d. 7 v. v. Čiur
lionio Galerijoje, 4038 Ar- 
cher Avė., Chicago, atidaro
ma išeivijos dailininkų Ben
droji Paroda. Dalyvauja 16 
dailininkų, jų tarpe Vlada 
Stančikaitė-Abraitįenė, Ju- 
ris Čiurlionis ir Kęstutis 
Kizevičius iš Clevelando.

Bus paskirtos dail. M. ši- 
leikio, dail. T. Petraičio ir 
Čiurlionio Galerijos premi
jos. Jury komisijoje šie dai
lininkai: M. Šileikis, A. 
Marčiulionis ir V. Ramonis.

Dėkojame Jums, 
kurie

mirus a.a. Kotrynai Steponaitytei Marijošienei, 
apsupote mus savo gerumu ir užuojauta per šermenis ir laidotuves, 

atnašavote šv. Mišias,
giesmėmis, pamokslu ir maldomis 

guodėte mirusiąją, išlydinČius.
Jus užjautete mus laiškais, gėlėmis, per spaudu ir radio valandėles. 

Ačiū už žodžius, liudijančius mirusiosios reikšme Jums. 
Esame dėkingi už Jūsų dosnumą, kuris siekia ateitį 

per šv. Mišias, kuriu tiek daug bus atnašaujama už mirusiąją, 
ir už aukas, 

tebeplaukiančias Kotrynos Marijošienes vardu, 
kurios rems jos pamėgtą darbą su jaunimu Neringos stovyklose.

Vytautas Marijosius 
dukros ir sūnūs su šeimomis 

seserys Lietuvoje, Svaicarijoje, Australijoje, Amerikoje

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirva susipažinimui šiems asmenims:

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

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

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

Adresas ..................................................................................
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CHICAGOS LIETUVIAI

ANTRO KAIMO 
PASIRODYMAI

Nuostabiai ilgai išsilaikęs 
Antro Kaimo aktorių kolek
tyvas ir vėl pradžiugino bei 
prajuokino publiką. Tai en
tuziasto ir rūpestingojo jų 
prievaizdos Algirdo Tito 
Antanaičio bei veteranų Ro
mo Stakausko ir Eugeni
jaus Būtėno nepaneigiamas 
nuopelnas. Per 23-jis metus 
išlaikyti kolektyvą gyvą ir 
pasiruošti k a s m etiniems 
naujiems pastatymams, kei
čiantis aktoriams, neleng
vas darbas. Aktoriai gyve
na išsimėtę po plačiąją Chi
cagą ir jos apylinkes, dirba 
ir kiti studijuoja, tai susi
burti repeticijoms reikia iš
tvermės ir didelio noro.

Šių metų Antrojo Kai
mo pasirodymas supla
nuotas trijuose nepilnuo
se savaitgaliuose — spa
lio 10 ir 11, 17 ir 18 bei 24 
dienomis, tiksliau vakarais. 
Teko dalyvauti sekmadienio 
(X. 11) pastatyme, nedide
lėje Playhouse salėje (2515 
W. Lithuanian Court — 
69th Et.). Salė nepasižymi 
nei didesne erdve ir puoš
numu. Staliukai astuo
niems, kampe gėrimų baras. 
Spektaklių metu gurkšno- 
jama ir rūkoma (žinoma, 
kas nori). Buvo ir viena 
pertraukėlė, ne scenos bu
taforijai pakeisti, kaip te
atruose įprasta, bet pasipil
dyti gėlimams ir atsigaivin
ti aktoriams. Parodyti ški
cai buvo įvairūs ir mažiau 
ar daugiau aktualūs, trum
pesni ar ilgesni. Atrodo, 
antrakaimiečiams nemažą 
galvosūkį sudaro repertua
ro sudarymas ir sukūrimas 
ar perkūrimas. Naudojama
si įvairiais šaltiniais, kaip 
programoj parašyta: ”įvai- 
riopai gilinant, niveliuojant 
arba perkasinėjant”.

Spektaklis prasidėjo lai
ku. Išgirdome ir pamatėme 
PLB valandėlę, kaip telkia
mas Praamžiui kapitalas, 
renkamos aukos (pagal 
evangelisto Backer versiją). 
Vizoje į elgetyną, pasišai
pyta iš gaudančių testamen
tus. Keturiose kriminalinė
se istorijose iš baro užpuo
limo, rankinuko pagrobimo 
ir policijos tardymo, pasi- 
vaikšči o j i m o Marąuette 
Parke ir žmogžudystės Le- 
monte — 1956 m. Taikliai 
pašaržuota policijos veikla 
ir elgesys. Pirmoji dalis 
baigta Meilės sankabiu, kur 
telefonais bandoma supo
ruoti norinčius užmegsti 
flirtą. Tema įdomi, gerai 
suvaidinta, bet trijų porų 
lyg ir perdaug.

Antroje dalyje parodė 
keturių dalių vaidinimą — 
Lietuviai Vakaruose, pagal 
M. Katiliškio novelę ’’Kaip 
surandomos žmonos”, ati
tinkamai perkūrus ir pritai
kius scenai. Lietuvis miško

Antanas Juodvalkis

kirtėjas, atvykęs iš DP sto
vyklos, šiaurės Kanadoje 
kerta mišką iki sulaukia 
pensijos ir pasiėmęs sutau
pytų dolerių maišą, keliau
ja į pietus, sustoja mugėje, 
kurioje apspinta apgavikės 
gražuolės, dalyvauja šau- 
dybo varžybose (aiškiai per 
ilgas epizodas), susitinka 
seną pažįstamą ir iškryps
ta iš nustatyto maršruto 
(plano).

Šio sezono repertuare nė
ra politinių pasišaipymų, 
bet daugiau meilės ir su ja 
surištų apgavysčių scenų. 
Publikai spektaklis patiko, 
turėjo progos pasijuokti ir 
valandėlę — kitą atsipalai
duoti nuo kasdieninių rū
pesčių. Nedrįsčiau išskirti 
kokį vieną ar kitą aktorių 
iš viso darnaus kolektyvo, 
nes visi puikiai atliko savo 
vaidmenis. Antras Kaimas 
ir pasižymi savo vieningu
mu bei solidarumu.

Kartais išgirstame, kad 
išeivijos lietuvių sostinė 
Chicaga neturi lietuviško 
teatro, dažnai pamiršdami 
nemažiau reikšmės turintį 
Antrą Kaimą. Antro Kaimo 
teatro vadovai ir aktoriai, 
dažnai dirba sunkesnėse są
lygose, nes humoristinių 
veikalų ar škicų stokojama 
ir reikia patiems sukurti ar 
pritaikyti savo paskirčiai.

šių metų sezone pasirodė 
šie aktoriai-ės: Vida Gilvy- 
dienė, Indrė Toliušytė, Ali- 
da Vitaitė (nauja), Euge
nijus Būtėnas, Romas Sta- 
kauskas (nuo pat pirmo 
spektaklio), Edvardas Tus- 
kenis ir, žinoma, kaip jis 
save vadina, prievaizda Al
girdas Titus Antanaitis. Pa
sigedome ilgametės aktorės 
Jūratės Jakštytės. Daug 
širdies ir laiko skiria dail. 
Vincas Lukas, tvarkydamas 
garsus ir šviesas, talkina
mas buvusio antrakaimiečio 
Juozo Kapačinsko (dabar 
išėjusio į kepėjus ir maiti
nančio lietuvius skania Ra- 
cine duona).

Nuotraukomis rūpinasi 
aktorius profesionalas foto
grafas Eugenijus Būtėnas 
ir foto studijos dalininkas 
Larry Naples.

Džiaugiamės, kad aktorių 
eilės pasipildo jaunais žmo
nėmis, puikiai valdančiais 
lietuvišką žodį. Jų ištari
mas ir raiškus perdavimas 
labai gerai reprezentuoja 
visą kolektyvą. Nėra abejo
nės, kad tai visų aktorių ap
sisprendimas ir rūpestingas 
pasiruošimas, bet kažkodėl 
norisi manyti, kad čia ir 
prievaizda turi nemažą įta
ką.

Vienu žodžiu, humoro te
atro Antro Kaimo pasiro
dymai verti pamatyti kiek
vienam lietuviui ir pajusti 
jų žvilgsnį ne tik į mūsiškį 
gyvenimą bei veiklą, bet ir 
šio milžiniško krašto aplin
ką.

KORP! NEO-LITHUANIA, 
ŠVENTĖ

Chicagos neolituanai, tra
dicinę metinę šventę ir 65 
metų veiklos paminėjimą 
ruošia lapkričio 7 d. šia 
tvarka:*

a. 10:30 vai. ryto pamal
dos tėvų jėzuitų koplyčioje 
ir žuvusiųjų pagerbimas 
prie Laisvės paminklo 
(5660 So. Claremont Avė.),

b. Lankymas mirusiųjų 
korporantų kapų šv. Kazi
miero ir Tautinėse kapinėse,

c. 7 vai. vak. LT Namuo
se iškilminga sueiga ir pa
keltiesiems kolegoms spalvų 
uždėjimas,

d. Vakarienė ir šokiai, 
grojant žaros orkestrui.

Visi kviečiami Korp! 
Neo-Lithuania 65 metų vei
klos sukaktuvinėje šventė
je dalyvauti. Į vakarienę 
vietas užsitikrinti iki lap
kričio 1 d. pas padalinio pir
mininką Vitą Plioplį, telef. 
776-1938.

LIETUVIŲ FONDO 
SUKAKTUVINIS 

POKYLIS

Lietuvių Fondo 25-irų 
sėkmingos veiklos metų su
kakties paminėjimas ir po
kylis įvyks š. m. spalio 31 
d. Martiniąue salėje. Poky
lio metu bus atžymėti Lie
tuvių Fondo kūrėjai ir stei
gėjai Jemiamai prisįdėi ę 
prie iškeltos idėjos įgyven
dinimo. Bus įteiktos lietu
viams studentams stipendi
jos ir išklausyta kalifomie- 
tės gražiabalsės solistės Bi
rutės Vizgirdienė dainavi
mo. Pokyliui pravesti pa
kviestas niujorkietis dr. 
Juozas Kazickas, nusipel
nęs Lietuvių Fondo idėjos 
skleidėjas ir vienas iš pir
mųjų stambiųjų aukotojų.

Kaip matome, programos 
dalyviai yra iš tolimiausių 
Amerikos vietų, nuo Pacifi- 
ko iki Atlanto, kaip ir Lie
tuvių Fondo veikla, apiman
ti visą išeiviją. Dalyvauti 
šiame džiugiame sukaktu
viniame pokylyje, tai lyg 
jausti ir savo prisidėjimą 
prie lietuvybės išlaikymo.

Lietuvių Fondo vadovų — 
tarybos pirm. Povilo Kiliaus 
ir valdybos pirm. Marijos 
Remienės, pastangomis, sie
kiama sukaupti tokį kapita

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

RAŠINIŲ 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

Pręmijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą vokąsu 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.

lą, kurio pajamų užtektų 
visai išeivijos lietuvių veik
lai remti. Jau dabar, antri 
metai iš eilės lietuviškos 
veiklos poreikiams tenkin
ti, skiriama parama siekia 
ketvirtį milijono dol. šiais 
metais norime užraukti ket
virtą milijoną, kad būtų 
stipriau atžymėti sukaktu
viniai metai ir gauta dau
giau pajamų. Sukaupus 
penkių milijonų dol. kapi
talą, paramai skiriama kas
metinė suma pasiektų 
400.000 dol. ir galėtų paten
kinti visus svarbesniuosius 
projektus.

ATEITIES AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

”Lietuvių tautos fizinis 
ir dvasinis išlikimas”. Tai 
Ateities akademinio savait
galio pagrindinė tema, kuri 
bus diskutuojama per vaka
ronę ir įvairias paskaitas 
spalio mėn. 30 d. — lapkri
čio mėn. 1 d. Chicagoje.

Spalio 30 d. Jaunimo cen
tro kavinėje vyks savaitga
lio atidarymas. Mindaugas 
Pleškys pristatys neseniai 
į Vakarus pasitraukusį Vy
tautą Skuodį, kuris kalbės 
pagrindine savaitgalio te
ma.

Spalio 31 d. Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje bus 
kelios paskaitos. Ryte wa- 
shingtonietis Saulius Sužie
dėlis skaitys paskaitą ”Vo

kiečių okupacijos istorinė 
metodologija ir OSI”, o Ra
sa Razgaitienė iš New Yor
ko komentuos.. Po pietų to
rontiškis Romas Vaštokas 
skaitys paskaitą "žvilgsnis 
į genocidą iš visuotinės per
spektyvos, dėmesio jam sto
ka : priežastys ir pasek
mės”. Komentuos Adolfas 
Damušis. Chicagietis Jonas 
Pabedinskas vėliau pateiks 
savo įspūdžių iš kelionės į 
Izraelį ir pasikalbėjus su 
ten gyvenančiais Lietuvos 
žydais apie žydų-lietuvių 
santykius. Vakare jaunimo 
centro Didžiojoje salėje 
vyks Ateities vakarienė. Po 
jaunųjų kūrėjų pagerbi
mo, Toronto "Serenada” at
liks programą ir "Aido” or
kestras gros šokiams.

Lapkričio 1 d. Ateitinin
kų namuose Lemonte 10 v. 
r. bus dail. Viktutės Venc- 
Iovaitės parodos atidary
mas ir susipažinimo kavutė. 
11 v. r. bus atnašaujamos 
šv. Mišios gyvųjų ir miru
siųjų ateitininkų intencijai. 
Po pietų Bronius Vaškelis 
skaitys paskaita "šiuolaiki
nis romanas okupuotoje 
Lietuvoje: žmogaus ir pa
saulio koncepsijos”. Komen
tuos Kęstutis Keblys. Vė
liau Juozas Kralikauskas 
skaitys paskaitą "Lietuvių 
rašytojai ir literatūra kul
tūriniuose mainuose”.

Ateiti es akademiniai sa- 
Ateities akademiniai sa- 

kultūrinio gyvenimo rudens 
tradicija. Praeityje jie yra 
pritraukę nemažai ir iš ki
tur atvykstančių. Paskaitos 
būna įdomios, diskusijos 
gyvos ir išmintingos. Sa
vaitgalių dalyviai, ateitinin
kai ir neateitininkai įverti
na šio savaitgalio vertę su
augusio žmogaus nesibai- 
gančiame intelektualiniame 
išsivystime.

R. Kubiliūtė

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. Call (201)239-9300.

For intervievv. 
E. O. E.

(31-38)
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• SPALIO 31 D. Neringos 
lunto tradicinis balius.

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

• LAPKRIČIO 14 D. P.L. 
J. S. Clevelando skyrius ruošia 
koncertą paremti Jaunimo 
kongresą Australijoje.

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

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

• GRUODŽIO 6 D. Vytauto 
Skuodžio pristatymas Cleve
lando visuomenei Lietuvių Na
muose. Rengia ALT Clevelan
do skyriaus valdyba.

1988 M.

• VASARIO 28 D. Taupos 
kredito kooperatyvo narių me
tinis susirinkimas.

tėvynės
^GARSAI

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS

Programos vedėjas Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 

Tel. (216) 382-9268

Komp. Alfonso Mikulskio dainų ir giesmių pirmosios kny
gos ir Čiurlionio ansamblio dviejų naujų plokštelių "Tėvynės 
dainos, jūs auksinės” sutiktuvėse spalio 18 d. dalyvavo gausus 
būrys clevelandiečių. Nuotraukoje O. Mikulskienė piauna tortą 
asistuojant ansamblio valdybes pirm. Butkui ir VI. Plečkaičiui. 

V. Bacevičiaus nuotr.

• BALANDŽIO 9 D. Kultū
rinių darželių draugijos kon
certas.

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė.

CLASS A & B 
TECHNICIANS
GM experience preferred.

Immediate openings for both 
positions. We offer excellent 
salary and benefits for the right 
persons.

Call Roy Merritt 
for intervievv appointment

’VI nite plote to eork!”

70 Main Street, Danbury, CT 06810

(203) 743-2666

A. A.

DR. ALEKSANDRAI KLIMIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos vyrui BRONIUI, 
sūnums EDUI ir žmonai VILIJAI, ALGIUI 
ir žmonai LINDAI ir RAIMUNDUI gilią 

užuojautą reiškiame.

Mylita, Vytas, Linas, 
Ingrida, Arūnas 
N a s v y č i a i

• BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

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

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

CABINET MAKER
For cuslom cabinet shop in Warrer. 
area. 5 years proffessional experi- 
ence, Layout, cut up assemble, in- 
stall. Good reference. Wage based on 
demonstrated skili. 3 13-75 4-4270.

(38-44)

FORELADY/FOREMAN
Flat knitting machine mechanic. 
Call Yury 201-484-0037.

<40-421

SEWING MACH OPRS.
Leading sportsvvear nrfg. loc. in the 
Port Jersey Development. reęuires 
exp. sewing mach opers.
RECE1VE A $100 BONUS AFT. 4 

WEEKS OF EMPLOYMENT.
Apply in person Mon.-Fr. 7:00 a. m. 
—• 3:00 p- m. at

111 Port Jersey Blvd. J. C.
Call 201-435-3307 for directions.

(37-43)

*
- 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.

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortfrages)

MOKAME
AUKŠTESNIUS

NUOŠIMČIUS UŽ:
• Taupymo sąskaitas
• Certifikatus
• IRA
• Čekių sąskaitą
• Pensijų čekių sąskaitą

(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.

CABINETMAKERS
Massachusetts based leading inanu- 
facturer of Custom Architectural 
Woodwork and Executive Furniture 
has openings in the following areas. 
JOURNEYMAN CABINET MAKF.RS 

minimum of five years experiance 
required.
FINISHING ROOM SUPERVISOR 
mušt have working knowledge of all 
finishes and colors. Minimum of eight 
years experience reųuired.
PLANT SUPERINTENDENT mušt 
be self.-motivator capable of handl- 
ing, a cuslom shop of approximately 
40 employees. Extensive knowledge 
of cabinetmaking, veneering and fi- 
nishing a mušt.
We offer top wages and benefits to 
the right people willing to re-locate 
to the Nevv England area. Send re- 
sume to: WESTF1ELD WOODWORK 
ING Co., INC., P. O. BOX 864, WEST- 
F1ELD, MASSACHUSETTS 0 1086. 

E.O.E.
(34-43 »

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.
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kime ir paremkime lietuviš
ką veiklą. Laukiame visų — 
mažų ir didelių.

LB Clevelando 
Apylinkės Valdyba

ARTĖJA LIETUVIŲ 
DIENOS

na- 
ne- 
pa-

Clevelando tradicinės Lie
tuvių Dienos jau čia pat. 
šeštadienį, lapkričio 7 d. 7 
vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos didžiojoje salėje 
įvyks Los Angeles Dramos 
Sambūrio statomas spek
taklis. — Vinco Mykolaičio- 
Putino drama VALDOVAS. 
Programa prasidės punktu
aliai, tad prašome ne vėluo
ti. Įsigykite bilietus iš anks
to abiejų parapijų svetainė
se, arba skambinant M. 
Aukštuoliui 481-9928 arba 
V. Brizgiui 261-4077. Šios 
dramos pastatymas susilau
kė gražių atsiliepimų 
m uos ir gastrolėse, tad 
praleiskite šio neeilinio 
s i rodymo.

Taip pat kviečiame rezer
vuoti vietas vakarienei su 
aktoriais, kuri bus tuoj po 
spektaklio.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. 
tose pačiose patalpose ma
tysime iš Lietuvos atvežtą 
tautinių lėlių parodą, su
darytą iš keturių vaizdingų 
rinkinių. Toje pačioje paro
doje bus drožinėtų verpsčių 
ir tautinių juostų. Antrojo
je Lietuvių Dienų parodoje 
šiaudinukų paveikslų ir ke
ramikos vazų kūrėja A. Jo- 
nynienė eksponuos savo 
darbus, kuriuos bus galima 
nusipirkti.

Apžiūrėję parodas papie
taukite svetainėje, parem
dami mūsų šeštadieninę šv. 
Kazimiero Lituanistinę mo
kyklą.

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti Lietuvių Dienų 
renginiuose ir nepraleisti 
mūsų Clevelando lietuviš
kos šeimos šventės. Pasi
svečiuokime, pasibendrau-

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS
RUOŠIA TRADICINI VASARAI PALYDINT

KAUKIŲ BALIŲ
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 D.

LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

7 vai. vak. bus kokteiliai.
Po to bus programa, skani vakarienė ir šokiai. Gros ”SLOGAR ENSEMBLE'b

Veiks baras. Kaukių nešioti neprivaloma.

Dėl bilietų prašome kreiptis j M. Puškorienę — 486 -8613.

• Vincas Benokraitis pra
neša, kad lapkričio 10 d. 7 
vai. vak. Dievo Motinos baž
nyčioje bus laikomos šv. 
Mišios už Adelę Benokrai- 
tienę, buv. Vilties draugi
jos narę, dviejų metų mir
ties sukakties prisimini
mui. Kviečiami draugai ir 
pažįstami.

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO ŽINIOS

TAUPOS aktyvai (as- 
sets) jau viršija 4 milijo
nus dolerių. Naujų narių 
skaičius vis didėja. Ohio 
Credit Union Center, ku
riam priklauso visos Ohio 
kredito unijos, tvirtina kad 
TAUPA yra viena iš grei
čiausiai augančių koopera
tyvų. NCUA (National Cre
dit Union Administration) 
Washingtone, kas šeši mė- 
seniai vertina visas kredito 
unijas kurios yra draudžia
mos federalinės valdžios. 
TAUPOS kooperatyvas ga
vo vieną iš aukščiausių įver
tinimų. Kiekviena TAUPOS 
narių taupomoji sąskaita 
federalinės valdžios yra ap
drausta iki $100,000.

Sveikiname Rimą Apana- 
vičiūtę ir Juliją Čepulienę 
Įsijungus Į TAUPOS Prie
žiūros, Revizijos ir Pasko
lų komitetus. Priežiūros ir 
Revizijos komiteto pirm. 
Jonas Kazlauskas kartu su 
Rima Apanavičiūte ir Alfu 
Juodikiu kas mėnesį tikri
na atskaitomybės knygas.

Paskolų komitetas, į kurį 
įsijungė Julija Čepulienė,

Lapkričio 7 d. 7 vai. vak. Lietuvių Dienose Dievo Motinos parapijos salėje Los Angeles 
dramos sambūris vaidins V. Mykolaičio-Putino dramą "Valdovas”. Nuotraukoje aktoriai su re
žisieriumi Petru Maželiu. Pirmoj eilėj — Vincas Dovydaitis. Arvydas Raulinaitis, Ramunė Vit
kienė, Saulius Stančikas, rėžis. Petras Maželis. Antroj eilėj — Aloyzas Pečiulis, rėžis, padėjėja 
Ema Dovydaitienė, Sigitas Raulinaitis, Sigutė Mikutaitytė, Fredas Prišmantas ir Antanas Kiš
kis. Aloyzo Pečiulio nuotr.

kartu su Richardu Hallai ir 
Dana Ramoniene peržiūri ir 
tvirtina visus paskolų pra
šymus.

TAUPOS tarnautoja Ni
jolė Rukšėnienė išlaikė no
taro egzaminus ir atlieka 
visus notaro patarnavimus.

Čekių sąskaita (Checking 
account) — čekių mokėjimo 
sąskaita, pradėta tik rug
piūčio mėn. pradžioje, jau 
patraukė nemažą skaičių 
nacių narių, čekių patarna
vimas nemokamas. Visos 
kitos sąlygos geresnes kaip 
kitose finansinėse institu
cijose.

TAUPOJE mokami aukš
tesni nuošimčiai už regu
liarias taupymo sąskaitas, 
certifikatus ir čekių sąskai
tą.

Paskolų pareikalavimas 
TAUPOJE didėja. Paskolos 
duodamos: namų pirkimui 
(800' namo įkainuotos ver
tės), namų pagerinimui 
(home eųuity.paskolos), au
tomobilių pirkimui, ir vi
siems kitiems įvairiems rei
kalams. Visos paskolos duo
damos geresnėmis išsimo- 
kėjimo sąlygomis.

Sustokite TAUPOS įstai
goje, 767 East 185 gatve, 
arba skambinkite 481-6677 
dėl smulkesnių informacijų.

vas

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO SĄJUNGOS 
CLEVELANDO SKYRIUS

visus kviečia į KONCERTĄ

AŠ ČIA GYVA
Gros DARIUS POLIKAITIS ir jo orkestras

šeštadienį, lapkričio 14 d. 
7:30 valandą vakaro 
Dievo Motinos parapijos 

salėje

ARTĖJANT TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTEI

Plačios apimties, visuoti
no pobūdžio renginiai, kokie 
yra Tautinių šokių šventės, 
pareikalauja kruopštaus pa
siruošimo, didelio darbo ir 
daug rūpesčių, kad vis
kas gerai pavyktų, kad po
šventiniai atgarsiai keltų 
šokėjų grupėse ir vadovuo
se pasitenkinimą ir ryžtą 
toliau dirbti, vertinant gal 
ne tiek savo specifinę veik
lą, kiek jos įnašą bendram 
išeivijos lietuvių reikalui.

VHI-toji Tautinių šokių 
šventė sparčiais žingsniais 
artinasi prie mūsų. Belikęs 
laiko pusmetis pareikalaus 
iš rengėjų ir visų dalyvau
jančių grupių nemažai dar
bo. —

Buvusių švenčių leidiniai 
jau yra tapę įdomiomis šo
kančio jaunimo raidės ap
žvalgomis. Ir VIII Tautinių 
šokių tikrovė priaugan
čioms grupėms, jų vado
vams, rėmėjams ir visai iš-

Nr. 40 — 15

Bilietų kainos:

— $6 ir $8
Studentai 

Programoje ištraukos iš 
plokšteles ir neišleisti 
nauji kūriniai.
Susitikimas su muzikantais ir 
vaišės po koncerto.
Pelnas padės padengti išlaidas 
atstovams iš Clevelando ir iš 
P. Amerikos nuvykti į jaunimo 
kongresu Australijoje.

ei vi j ai, nekalbant jau apie 
leidinio svarbą pačios šven
tės metu. Kad leidinys būtų 
numatomo lygio, priklausys 
nuo įsipareigojančio bend
radarbiavimo, m e d ž iagos 
atsiuntimo laiku, pastangų 
medžiagą pateikti ne atkiš- 
tinai, bet su gilesniu dėme
siu. Yra prašoma medžiagą 
leidiniui prisiųsti ne vėliau 
kaip iki š. m. gruodžio 1 die
nos šiuo adresu: č. Senke
vičius, 40 Burrows Avė., 
Islington, Onterio, Canada 
M9B 4W7.

• 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.



• Aktorė Julija Nasvyty
tė, buvusi Grandinėlės šo
kėja ir Clevelando Nerin
gos tunto skautė, šiuo metu 
vaidina New Yorke ”Off-off 
Broadway” teatre ”Perfor- 
mance possibilities” spalio 
15, 16, 22 ir 23 d. d.

Ji yra vaidinusi .Clevelan
de, New Yorke, Anglijoje ir 
kitur.

’Terformance possibili
ties” jau antrą sezoną yra 
globojamas New Yorko lie
tuvių Aušros Vartų para
pijos salėje. Teatrui vado
vauja Arūnas Čiuberkis, 
Linda Pakri ir Dan McKe- 
reghan.

Dėl smulkesnių informa
cijų teatro reikalais skam
binti (212) 575-5566.

• Algis Lapšys, Bloom- 
field Hts., Mich., užprenu
meravo Dirvą savo mamai 
Juozei Lapšienei, Dedham, 
Ma. Sveikiname naują skai
tytoją.

A. A.

LORAI DUČMANIENEI 
mirus, vyrą ZENONĄ, dukrą RITĄ, BRO

NĘ, sūnus KĘSTUTĮ, VIRGIŲ ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame.

Jose ir Povilas 
Šukiai 

Vanda ir Aloyzas 
Šukiai 

Pranė ir Jurgis 
Mačiai 

Stasė ir Stasys 
Mačiai

Mielam Prieteliui,

A. t A.

VYTAUTUI ŽUKAUSKUI

mirus, giliai skausmo prislėgtai žmonai GRA

ŽINAI ir visiems giminėms reiškiu nuošir

džią užuojautą ir liūdžiu.

č. Tamašauskas
Pbiladelphia, Pa.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės XI tarybos trečioji 
sesija Įvyks š. m. lapkričio 
13, 14 ir 15 d. d. St. Pe
tersburg Beach, Floridoje, 
Dolphin Beach Resort, 4900 
Gulf Blvd.

• Ambrose ir Sophie Zat- 
kai, Redondo Beach, Cal., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 100 
dol. Ačiū.

• D. Vidžiūnas, Chicago
je, užsiprenumeravo Dirvą 
savo sūnui Ramūnui Vidžiū
nui, Hinsdale, III. Sveikina
me naują skaitytoją.

DETROITO LFCU KASOS 
PRANEŠIMAS

Norime pranešti, kad De
troito skyriaus Lietuvių Fe
deralinė Kredito Unija KA
SA bus uždaryta sekančio
mis dienos: penktadienį, 
lapkričio 6 d., nuo 12 vai. 
p. p., ir visą dieną šeštadie
nį ir pirmadienį, lapkričio 
7 ir 9 dienomis. KASA ra
gina savo narius atlikti vi
sus bankinius reikalus prieš 
tas datas.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBĘLENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 112-6810.

Vliko seime Montrealyje š. m. spalio 9-11 d. d. Kalba Vliko pirm. dr. K. Bobelis. Darbo 
prezidiume: K. Burba, St. Jakaitis, VI. Šauliūnas, P. Narutis. Sekretoriatas: O. Jokūbaitienė, M. 
Prancevičius, L. Girinis-Norvaiša, dr. J. Stiklorius. L. Tamošaičio nuotr.

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

Prel. J. Kučingis,
Los Angeles .................50.00

K. Tuskenis, Palm Beach 10.00 
E. A. Rašytiniai, Detroit 30.00 
T. Bogušas, Boston.........10.00
P. Babickas, Worcester 25.00 
Dr. G. Degėsys.

St. Petersburg ............. 20.00
D. Vidžiūnas, Chicago .. 16.00
H. Bagdonienė,

Oak Lawn .................... 30.00
I. Ulpaitė, Dorchester . . 10.00 
D. Sulman, Springfield .. 5.00
O. Dailidienė, Cleveland 20.00
V. Tarvydas, Collinsville 20.00
J. Čyvas, Cleveland ....10.00 
E. Manomaitis, Roxbury 10.00
J. Gelažius, Chicago .... 25.00
J. Kapčius,

Daytona Beach............. 10.00
S. Vaškys, St. Petersburg 13-00 
VI. Gelažius. Bayonet .. 15.00 
Dr. V. Tauras, Chicago 15.00 
Amerikos Lietuvių Tautinis

Centras, Los Angeles 50.00 
S. Radzevičiūtė, Euclid .. 10.00 
A. E. Ambražiūnai,

Santa Monica ............. 15-00
VI. Gilys, Los Angeles 25.00
K. Domarkas, Highland 10.00 
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ........................50.00
Gr. Radvenis, L. Angeles 20.00
J. Bironas, Livonia .... 10.00 
V. Butkys, Great Neck 10.00 
A. Chaplikas, Boston .... 25.00
J. Miežaitis,

Ormond Beach............ 10.00
V. Jokūbąuskienė,

Los Angeles ...............  5.00
K. Giedraitis, Livonia .. 10.00 
A. Sederavičius, Omaha 10.00 
A. Kalvaitis,

Ormond Beach............40.00
Ed. Cibas, Milton ........ 10.00
Dr. A. Plateris, Bethesda 25.00 
E. Janulis, Cleveland ... .15.00
VI. Pleškaitis,

Richmond Hts................ 10.00
A. Lapšys, Bloomfield . .25.00 
Br. Maželis, Euclid .... 20.00 
P. Rudaitis, Miami......... 5.00
E. Šilgalienė, Baltimore 5.00 
V. Šimkuvienė, Chicago 20.00 
V. Melinis, Matawan .. 5.00
X. Y., Miami .................20.00
A. Valavičius, Chicago ..15-00 
H. Janužis, Morgan Hill 5.00
B. Gražulis, Flint............. 5.00
A. Gustaitis, Los Angeles 20.00
J. Paovys, Grand Rapids 5.00 
A. Januška, Milton......... 20.00
R. Tamulionis,

Birmingham ................. 8.00
V. Miklius, St. Petersburg 10.00
J. Pupininkas, St. Pete. 8.00

V. Liaukus, Wethersfield 10.00
L. Tverienė, Chicago .... 15.00
A. Pavilionienė, Lemont 10.00 
A Petrauskis,

Rocky River .................20.00
V. Vitkus, Rochester .... 10.00 
S. Radžiūnas, Omaha .... 10.00
O. Kašubienė, Cleveland 5-00
S. Augaitis, Watertown . .10.00 
St. Giedrikis. Juno Beach 25.00
P. Didelis, Philadelphia . . 5.00 
G. Žemaitis. Cleveland . .10.00
B. Auginąs, Lyndhurst . .25.00
I. Kučiauskas, Baltimore 5.00 
Pr. Sidzikauskas,

Glendale........................ 10.00
Gr. Kampe, Cleveland . . 10.00
M. Proskevicb,

V. A. Beach .................10.00
V. Petrauskas, Upland ..25.00
W. Abramikas,

Springfield....................10.00
J. Misevičius.

Baltimore .................... 3.00
V. Banevičius, Philade. .. 10.00 
A. Kavaliūnienė, Chicago 5.00 
Inž. J. Jasys, Cambridge 50.00 
Br. Apshaga, Thompson .. 10-00 
A. Balsys, Kesington .... 25.00
J. Stempužis, Cleveland .. 25.00 
Dr. V. B. Raulinaitienė,

Chatsworth ..............   25.00
K. Sakalienė, Surfside .. 10.00 
E- Nainienė, Cleveland .. 10.00
A. Leparskas, Warren .... 5.00
B. Briedienė, Chicago . . 20.00 
A. Burtavičius, Chicago . .20.00
T. Mečkauskas. Lansing 10.00
L. Izbickas, Roxbury .... 10.00
J. Kašuba, Naperville ..15-00 
A. H. Milakniai,

Santa Monica ............ 25.00
St. Šurkus, Worcester .. 5.00 
A. Pimpė, Chicago .........25.00
K. Cicėnas, Woodridge ..10.00 
A. Daunys,

Port Washington ..........20-00
V. Židžiūnas, Centerville 5.00 
O. Merkienė. Boston .... 10.00 
Ign. Janavičius, Cleve. 13.00
M. Slabokienė, Cleveland 3.00 
J. Kriščiūnas, Canton .... 3.00 
J. Šišienė, Glendale .... 25.00
L. Tuma^,

Santa Monica ............. 13.00
A. Shukis. St. Petersburg 13.00 
V.. Ramūnas, Euclid .... 3.00 
G. Radvenis, Los Angeles 10.00 
G. Natkevičienė,

Willoughby .................10.00
Dr. L, Griniūtė, Chicago 15.00 
P. Razgaitis, Seven Hills 13.00
Dr. V. Bložė, S. Pasodena 30.00
J. Citulis, Cleveland .... 10.00;
Kr. Švarcaitė,

Santa Monica .............. 33.00
P. K. Skirmantas,

Glendal ........................30.00
K. Laskauskas,

Baltimbore ..................20.00

E. Krygerienė,
Missoury City ............. 10.00

Br. Banaitis, Abington . . 10.00 
J. Vasys, Dedham ..........10.00
B. Kriščiukaitis,

Martons Mills ............. 30.00
J. Dūda, Boston ............. 3.00
V. Misiūnas, Elizabeth ..20.00 
J. Matioškienė.

Centerville.....................20.00
L. Masiliūnas, Boston . : 10.00
J. Werbicki, Randolph . . 5.00
J. Jackūnas. Paterson .. 5.00
J. Penkiūnas, Baltimore .. 10.00
V. Genienė, Chicago .... 5.00
A. Markevičius,

Santa Monica ............ 25.00
J. Petkevičienė,

Cleveland ................... 20.00
S. Mikalauskas, Cleveland 5.00
K. Ripskis. Chicago .... 13.00
J. Kiznis, Brooklyn.........13.00
B. Klovas,

Beverly Shores............ 13.00
Z. Vyšniauskienė, Malvern 5.00 
A. Zatkus,

Redando Beach ..........100.00
J. Beniūnas, Hartford .... 3.00
V. Kaupas, Concord .... 8-00
R. Kot, Amsterdam .... 3.00
S. Mineika, Centerville .. 13.00
S. Strasevičius, Chicago 10.00
Pr. Jančiukas, Toledo ..18.00
K. Kizevičius, Cleveland 3.00
V. Domeika, Fairfield .... 8.00 
Ed. Modestas,

Willow Spring ............. 15.00
L. Jakaitis, Hornby .... 5.80

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

« JAV LB Švietimo taryba, 
remiama Lietuvių fondo, yra 
išleidusi dešimt „Lietuvos vaiz
dų” su apybraiža 270 skaidrių 
rinkinį ir išsiuntinėjo devy
nioms mokinių skaičiumi di
džiausioms lituanistinėms 
mokykloms. Skaidrių rinkinius 
gavo Detroito „Žiburio” lit. 
mokykla, Clevelando Šv. Kazi
miero lit. mokykla, Dariaus ir 
Girėno, Kr. Donelaičio, Mar
ąuette Parko ir Lemonto lit. 
mokyklos (visos Chicagoje), Mai
ronio lit. mokykla N. Y., Bostono 
lit. mokykla ir L.A. Šv. 
Kazimiero lit. mokykla. Atsar
ginis komplektas paliktas Švie
timo tarybos žinioje. Lituanis
tinės mokyklos, negavusios 
skaidrių, gali pasiskolinti iš 
artimiausios turinčias skaidres 
mokyklos. Dėl aukštos kiekvie
no komplekto kainos Švietimo 
taryba neturėjo galimybių pa
gaminti skaidrių kiekvienai 
lituanistinei mokyklai.
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