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Švenčiame "Dirvos 
mūsų tautinės sąmonės tęsėjos, 

tradicijų puoselėtojos, 
krivūlės nešėjos, 

garbingą 80 metų sukaktį

Red. Juozas Gedminas

Brangūs Dirvos skaitytojai,Vilties draugijos nariai 
- pagal įstatymus tikrieji Dirvos leidėjai!

Red. Vincas Jokubynas

Minėjimo rengėja 
Vilties draugija

Maloniai kviečiame visus j
DIRVOS

80 metų sukakties šventė 
Sekmadienį, spalio 22

10 vai. pamaldos Dievo Motinos šventovėje 
Gieda Dievo Motinos parapijos choras 

vad. muz. Rita Kliorienė
4:00 vai. popiet DIRVOS sukakties akademija ir koncertas 

Dievo Motinos parapijos salėje

Sveikinimo žodis - dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos pirmininkas 

Jubiliejaus kalba - Danutė Bindokienė 
Draugo dienraščio vyriausia redaktorė

Meninė programa 
Sopranas Virginija Bruožytė-Muliolienė 

ir 
Dievo Motinos parapijos choras 

vad. muz. Rita Kliorienė

Po minėjimo - vaišės parapijos svetainėje 

Stiprinkime ir remkime DIRVĄ aštuoniasdešimtoje lietuviško 
spausdinto žodžio šventėje ir bokime visi kartu, 

sutinkant ateities lūkesčius, įsipareigojimus ir viltis.
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Red. K. S. Karpius

Red. Vincas Rastenis

Ir vėl naujas penkmetis - 
nauji Dirvos sukaktuviniai 
metai. Juose Dirva pergyve
no rimtą leidybos krizę. Tik 
gerai susiėmus, toji krizė pa
kenčiamai gerai nugalėta. 
Dirva nė vieną savaitę nevė
lavo ir skaitytojus punktua
liai lankė.

Per tą penkmetį trejus 
metus, kiek sveikata leido, 
vėl teko ne tik Dirvą reda
guoti, bet ir asmeniniais ry
šiais rūpintis, kad nenustotų 
daugėjusios vos leidimui rei
kalingos lėšos. Čia dabar yra 
gera proga padėkoti visiems, 
kurie tada atsiliepė greit ir su 
meile. Ačiū ir dar kartą ačiū. 
Būkite ir ateityje tokie pat 
geri, kokie buvote šiame penk
metyje. Būkite geri atsimin
dami, kad Dirvos ir visų kitų 
šiame krašte leidžiamų tauti
nių laikraščių ateitis sunkės 
ir sunkės. Vis reikės rūpin
tis, kad Dirvos leidimui būtų 

pinigų, kad būtų nebijančių 
sunkią naštą pakeliančių re
daktorių ir bendradarbių, nuo
latinių tarnautojų.

Lengviau dirbti ir leng
viau tikslo siekti, kada turimi 
užsimojimai ir planai bent 
keleriems metams į priekį. 
Tat siūlyčiau rimtai pagalvoti 
apie ateinančią šio šimtmečio 
pabaigą ir naujo šimtmečio 
pradžią. Dirva būtinai turi šį 
šimtmetį gerai užbaigti ir su 
gera pinigine rankose pasiek
ti naujo šimtmečio pradžią.

Ar tai didelis užsimoji
mas? Ir didelis, bet ir gali
mas įveikti. Juk turime gerų 
pavyzdžių iš pačios Dirvos 
istorijos. Štai jie: A.a. pulk. 
Viktoras ir Veronika Sutkai 
savo palikime 1994 metais 
Dirvai yra davę 40,000 DM 
markių. Kiek anksčiau Dir
vai 10,000 dol. yra davęs da
bartinis Tautinės Sąjungos 
pirmininkas Leonas Kriauče- 
liūnas. Yra daug ir kitų

Red. Jonas Ciuberkis

panašių rėmėjų. Atsiminki
me ir a.a. Juozą Bačiūną, ku
ris kelių tūkstančių sumą yra 
sumokėjęs a.a. Vincui Raste- 
niui, kad padengtų a.a. K. Kar
piui skolą už parduotą Dirvą. 
Tą skolą jis sumokėjo man 
pačiam prašant, kad tuo ati
darytų Dirvai laisvą kelią į Red. Balys Gaidžiūnas 
Vilties Draugiją. Taip J. Ba- 
čiūnas padarė ir palinkėjo, 
kad Dirva dar daug, daug me
tų eitų. Noriu tikėti, kad jei 
bus tokių rimtų reikalų ir atei
tyje, atsiras ir rimtų rėmėjų.

Kai jūs, ten Clevelande, 
švęsite Dirvos 80 metų su
kaktį, prisiminkite ir mus, 
kurie nori, labai nori būti su 
Jumis, bet visokių sveikatos 
negalavimų pririšti, turi būti 
ten, kur gydytojai liepia.

Jus visus atsimenantis, 
už Dirvą ketveriais metais 
vy-resnis, Jums geriausius 
linkė-jimus siunčiantis.

Balys Gaidžiūnas
Red. dr. Anicetas Bundonis
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Girdėta iš Vilniaus
• FINANSINĖS PROBLEMOS: KLAIPĖDOS NAFTOS 

TERMINALO REKONSTRUKCIJOS DARBAI GALI NUTRŪK
TI. Klaipėdos naftos terminalo rekonstrukcijai, kuri nuo pir
mųjų dienų vyko sklandžiai, pagal iš anksto suderintus gra
fikus, dabar iškilo rimtas pavojus - statybininkai ketina 
stabdyti mechanizmus.

Kitos išeities nėra, nes užsakovas - Lietuvos ir JAV ak
cinė bendrovė "Klaipėdos nafta" - iki spalio 5 dienos nesu
mokėjo už atliktus statybos montavimo darbus 3 milijonų 
200 tūkstančių litų, - pareiškė AB "Hidrostatyba" direktorius 
Jonas Dumašius. - Dėl šios priežasties bendrovė pristigo 
apyvartinių lėšų statybinėms medžiagoms pirkti, negalime 
laiku išmokėti atlyginimų už darbą rugsėjo mėnesį 340 dar
bininkų ir tarnautojų.

Atsiskaitymų sutrikimų kaltininkas - "Vakarų" bankas. 
Pasak akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" vyriausiosios 
finansininkės Johanos Bučienės, nuo rugpjūčio 17 dienos 
bankas nevykdo bendrovės mokestinių pavedimų, neperve
da iš jos sąskaitos pinigų projektuotojams ir statybininkams. 
Šiuo metu bendrovės valiutinėje sąskaitoje yra pakankamas 
lėšų kiekis, tačiau "Vakarų" bankas nevykdo ir šių operacijų, 
nekonvertuoja užsienio valiutos į litus.

• STATISTIKA: LABIAUSIAI PABRANGO IŠLAIDOS 
BŪSTUI. Statistikos departamento duomenimis, infliacija 
rugsėjį Lietuvoje buvo 2 procentai, o per devynis šių metų 
mėnesius - 22,8 procento. Pernai tuo pačiu metu infliacija 
siekė 31,3 procento. Rugsėjo mėnesį 2,6 procento padidėjo 
išlaidos švietimui, poilsiui ir kultūrai. Šiek tiek mažiau - 2,5 
procento - padidėjo gyventojų išlaidos už sveikatos priežiūrą 
ir medicinos paslaugas. Rugpjūtį kiek atpigę maisto produk
tai praėjusį mėnesį pabrango 2,4 procento. Šį padidėjimą 
lėmė išaugusios pagrindinių maisto produktų kainos: kiau
šiniai pabrango 15,7 proc., kruopos - 8,2 proc., mėsa - 6,3 
proc., dešros ir rūkyti gaminiai - 5 proc., sviestas - 5,8 
proc., pienas ir jo produktai - 2,8 procento.

Šiais metais per devynis mėnesius labiausiai pabrango 
išlaidos būstui, kuras ir energija - 27,7 procento bei maisto 
produktai - 24,7 procento. Mažiausiai padidėjo išlaidos 
sveikatos priežiūrai ir medicinos paslaugoms - 9,8 procento.

• TEISMO PROCESAS PRASIDĖS IŠ NAUJO. Aukš
čiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, išna.- 
grinėjusi bylą pagal V. Landsbergio kasacinį skundą, panai
kino Vilniaus antrosios apylinkės teismo sprendimą ir apy
gardos teismo nutartį. Byla grąžinta apylinkės teismui nagri
nėti iš naujo. Pagal panaikintą sprendimą, V. Landsbergiui 
buvo priteista sumokėti 6 tūkst. litų A. Šleževičiui už garbę ir 
orumą. Bylos pretekstas - spaudos konferencijoje V. Lands
bergio pasakyta frazė: "Pagalvokite, jeigu premjeras pasi
rašo parduoti "Literatūrų svetainę" už 4 tūkstančių litų, tai 
kas gali paneigti galimybę, kad jis porą šimtų tūkstančių turi 
kišenėje už tai".

• KONSERVATORIAI GINS APGAUTUS INDĖLININ
KUS. Lietuvos konservatoriai ryžtingai gins indėlius prara
dusių žmonių interesus, pareiškė pirmadienį spaudos kon
ferencijoje konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas 
Kęstutis Skrebys. Konservatoriai sieks, kad prarasti indėliai 
būtų apdrausti valstybės lėšomis, sakė jis. Indėliams kom
pensuoti, jo nuomone, reikia apie 100 milijonų litų.

Įstatymų projektai šiais klausimais bus pateikti ketvirta
dienį vyksiančiam eiliniam Seimo posėdžiui, kurio darbotvar
kę pasiūlė konservatoriai. Kaip žinia, pagal pernai įsigalio
jusį Seimo statutą posėdžių darbotvarkės klausimus gali 
siūlyti opozicinės frakcijos.

• LDDP PERSPEKTYVOS LABAI MIGLOTOS. Seimo 
narys Kęstutis Jaskelevičius pirmadienį spaudos konferenci
joje sakė, kad šalies politiniame ir ekonominiame gyvenime 
vis labiau įsitvirtina nauja nomenklatūra, kurios pagrindą su
daro Demokratinės darbo partijos funkcionieriai. Su buvusia 
sovietine partine nomenklatūra ją sieja tai, kad pirmiausia 
stengiamasi patenkinti savDasmeninius interesus, pabrėžė jis.

Valstybės valdyme, beveik visose ekonomikos, finansų, 
teisėsaugos ir kitose grandyse reprodukavosi arba atsikūrė 
nomenklatūrinis valdymo principas, teigė K. Jaskelevičius.

Lietuvos demokratinės darbo partijos perspektyvos, pa
sak jo, yra labai liūdnos. Žmonės, eiliniai partijos nariai, sa
kė jis, turi suprasti, kad partija ir jos nomenklatūra yra skirtin
gi dalykai. Kol tai nebus įsisąmoninta, partijos gretų retėji
mas neišvengiamas.

• "SLENKSTIS", KURĮ "PERŽENGĘ" UŽSIENIEČIAI 
KALBĖS LIETUVIŠKAI. Iki kitų metų pabaigos turėtų būti 
parengtas "Slenkstis" - knyga, padėsianti užsieniečiams iš
mokti lietuvių kalbos pradmenų. Apie tai informuota pirma
dienį švietimo ir mokslo ministerijoje surengtoje spaudos 
konferencijoje.

Ši knyga rengiama pagal Europos Tarybos programą 
"Kalbų mokymas Europoje". Programos direktorius John 
Trim, ekspertai, patarėjai ir padėjėjai šią savaitę Vilniuje 
pirmą kartą susitiko su "Slenksčio" rengėjų grupe. Per visą 
knygos kūrimo laikotarpį numatomi dar du tokie susitikimai.

Lietuviškasis "Slenkstis" papildys jau 14 įvairiomis Euro
pos tautų kalbomis parengtų knygų, pavadintų tą patį reiš
kiančiu žodžiu. Šiuo metu taip pat rengiami "slenksčiai" 
rusų, latvių, estų, graikų, kalbomis.

Knyga padeda mokytis kalbos atvykusiems pasisvečiuo
ti asmenims, neseniai joje gyvenantiems žmonėms bei iš
eiviams iš tos šalies, kurioje yra išleistas "Slenkstis". Joje 
pateikiami kalbos pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios si
tuacijos bei temos.

Hong Kongo gyventojai 
ieško tėvynės

Britų gubernatorius Hong 
Konge sukėlė Britanijos spau
doje karštus ginčus, pareikš
damas, kad 3.3 milijonai 
hongkongiečių turėtų turėti 
teisę apsigyventi Britanijoje, 
jei jie to norėtų. Komunisti
nė Kinija perims Hong Kon
go teritoriją 1997 m. Daug 
turtingo Hong Kongo gyven
tojų jau dabar kraustosi iš 
savo gimtinės ir kuriasi sve
tur: Taivane, Australijoje, 
Kanadoje.

Pati Britanijos vyriausy
bė, pripratusi prie labai sava
rankiškų gubernatoriaus Chris 
Patten pareiškimų, paskelbė, 
jog tokio masinio kinų persi
kėlimo į Angliją nebus ir ne
gali būti. Tokią idėją pasmer
kė ir komunistinės Kinijos 
valdžia, pavadindama guber
natoriaus mintį "neatsakinga".

Paskutiniuoju metu Kini
jos sukeltas įtempimas su Tai- 
vanu šiek tiek atslūgo. San
tykiai buvo pašliję, kai Tai-

Rašo Algirdas Pužauskas

vano prezidentas Lee Teng- 
hui buvo atvykęs į JAV, nors 
jis ir pabrėžė, kad tas vizitas 
buvo privatus. Komunistinė 
Kinijos valdžia pabrėžė, kad 
Kinija gali pradėti karo žygį, 
jei Taivanas paskelbtų nepri
klausomybę, jeigu saloje kil
tų neramumai ir riaušės, jeigu 
salą pultų kuri svetima jėga. 
Šiaip abi vyriausybės laikosi 
nuomonės, kad Kinija ir Tai
vanas yra viena valstybė. 
Taivanas sako, kad Kinijoje 
viešpatauja nelegali komu
nistinė diktatūra, o Taivanas 
esąs laikinai sukurtas tikro
sios, demokratinės Kinijos 
vyriausybės prieglobstis. 
Beijingo valdžia laiko Taiva- 
ną prieš valdžią sukilusių sa
vo piliečių provincija, kuri 
anksčiau ar vėliau bus sugrą
žinta į kitų provincijų šeimą.

• PER SAVAITĘ SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITE
TAS PAKEITĖ NUOMONĘ DĖL AMBASADORIAUS ES. Pir
madienį Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė, kad Adolfas 
Venskus būtų atšauktas iš Lietuvos ambasadoriaus Europos Są
jungoje pareigų. Jį pakeisti siūloma ekonomistu Jonu Čičinsku.

Kaip jau skelbta, praėjusią savaitę komiteto posėdyje 
vieningai nepritarta Užsienio reikalų ministro Povilo Gylio 
teikimui atšaukti A. Venskų iš užimamų pareigų. Šį kartą į 
posėdį pakviestas URM vadovas pabrėžė senyvą diplomato 
amžių bei pašlijusią sveikatą, nurodydamas, kad šiuo metu 
jam turėtų būti sunku susitvarkyti su atsakingomis ambasa
doriaus ES pareigomis.

Komitetas taip pat pritarė, kad Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Italijoje Romanas Podagėlis būtų 
paskirtas ir mūsų šalies ambasadoriumi Graikijai.

Kaip ir praėjusią savaitę, šįkart vėl nebuvo balsuojama 
dėl šių kandidatūrų, į komiteto posėdį atėjo 8 jo nariai, o tam, 
kad susidarytų balsų kvorumas, reikėjo mažiausiai 9.

• "HERMIS" GAVO EUROPOS REKONSTRUKCIJOS 
IR PLĖTROS BANKO KREDITĄ. Antradienio pavakarę 
"Hermio" banko valdybos pirmininkė Nadiežda Novickienė 
bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko finansinių įstai
gų skyriaus vyriausiasis bankininkas Roberto Marzanati pa
sirašė sutartį dėl kreditinės linijos atidarymo. Pagal ją ERPB 
suteiks "Hermiui" didesnę kaip 7,6 mln. JAV dolerių paskolą 
šešeriems metams. Tai antroji ERPB kreditinė linija, suteik
ta šios Baltijos šalies komerciniam bankui be Vyriausybės 
garanto (pirmąjį 8 miln. ekiu kreditą gavo "Vilniaus bankas"). 
Kreditas skirtas privačiam vidutiniam ir smulkiam verslui 
skatinti. Beje, paskolą galės gauti ir privatizuojama valsty
binė įmonė.

• SEIMO NARYS K. ANTANAVIČIUS SIŪLO SURENG
TI REFERENDUMĄ. Vienintelis būdas išspręsti Lietuvai 
svarbius, "gyvybinius" klausimus - surengti referendumą, - 
spaudos konferencijoje ketvirtadienį pareiškė Seimo narys 
Kazimieras Antanavičius. Pagal jo parengtą referendumo 
projektą, pirmiausia žmonės turėtų pasakyti savo nuomonę, 
dėl Seimo narių skaičiaus. Kazimiero Antanavičiaus nuomone, 
vietoj Konstitucijoje numatytų 141 Seimo nario, užtektų ir 91 
"juokdario", anot jo. K. Antanavičius taip pat įsitikinęs, jog 
visiškai nereikalinga Pramonės ir prekybos ministerija, su
jungti, jo nuomone, taip pat reikėtų Ekonomikos ir Finansų, 
Statybos ir Urbanistikos, Žemės ir Miškų, Švietimo ir Kultū
ros, Sveikatos ir Socialinės apsaugos ministerijas. K. Anta
navičius taip pat siūlo atšaukti Vyriausybės įgaliotinius regio
nuose, sugrąžinti žemę rinktoms savivaldos institucijoms, 
neapmokestinti pajamų, investuojamų į Lietuvos ekonomiką. 
Referendumui siūloma telkti klausimą dėl dviejų pakopų 
gyventojų apmokestinimo tarifo, kad gaunantys mažesnius 
atlyginimus, mokėtų ir mažesnius mokesčius. Pajamų ir 
pelno mokestis neturėtų būti didesnis kaip 28 proc. K. Anta
navičiaus iniciatyvai jau pritarė Seimo narys Julius Veselka, 
kai kurie verslininkai, profsąjungos.

• VALSTIEČIU PARTIJA GELBĖS ŽEMĖS ŪKĮ. Ketvir
tadienį Seime spaudos konferenciją surengė Valstiečių par
tijos vadovai. Partijos pirmininkas Seimo narys Albinas 
Vaižmužis pranešė, kad Valstiečių partijoje yra apie 5.000 
narių. Valstiečių partija, pasak jos valdybos pirmininko pro
fesoriaus Kazimiero Purvinsko, kels kandidatus į kitais me
tais vyksiančius Seimo rinkimus, rūpinsis žemdirbių gyveni
mu bei svarbiausiomis kaimo problemomis. Reikia, sakė jis, 
"gelbėti žemės ūkį, kurio gamyba per pastaruosius dvejus 
metus sumažėjo apie pustrečio karto". Mes gynėme ir atei
tyje ginsime Lietuvos "valstiečių interesus, ypač tų, kurie 
atsidūrė prie skurdo ribos", sakė Albinas Vaižmužis. ELTA

Stebėtojai tvirtina, kad 
paskutiniuosius įtempimus 
tarp abiejų Kinijos dalių nu
raminti padėjo pagarsėjęs 
Singapūro ilgametis premje
ras Lee Kuan Yew. Jis lan
kėsi Beijinge, kur, sakoma, 
susitikęs ir su 91 metų am
žiaus "imperatorium" Deng 
Xiaoping. Po pasitarimų 
Kinijos sostinėje, jis lankėsi 
ir Taivane. Nors Singapūras 
su komunistine Kinija diplo
matinius ryšius užmezgė tik 
1990 metais, Singapūro biz
nieriai investavo Kinijoje 
apie 10 milijardų dolerių. Be 
to, Singapūro vadas Lee jau
nystėje buvo žinomas Socia
listų Internacionalo veikėjas, 
randąs kalbą su kinų komu
nistų vadais.

Hong Kongo piliečiai, 
kurie dairosi, kur jiems rei
kėtų įsikurti po šios britų ko
lonijos įsijungimo į Kiniją, 
vaišingą prieglobstį rado Ka
nadoje. Britų Kolumbijos 
teritorijoje gyveno nemažai 
kinų kilmės žmonių jau nuo 
1960 metų. Šį rudenį šios 
provincijos Vancouverio 
mieste buvo atidaryta pradžios 
mokykla, kurioje šalia anglų 
ir prancūzų kalbų dėstoma ir 
mandarinų (kinų) kalba. Van- 
couveris tapo daugiausia ki
nų turinčiu Kanados miestu. 
Net 18 nuoš. miesto gyven
tojų yra kinų kilmės. Imi
grantų skaičius, artėjant 1997 
m. Hongo Kongo perdavimo 
Kinijai datai, vis auga. Kinų 
skaičiaus augimas pagreitėjo 
1988 m. kada Britų Kolum
bijos privincijos vyriausybė 
pardavė Vancouverio miesto 
centre 203 akrus žemės, ku
rioje vyko 1986 m. Tarptau
tinė mugė-paroda "Expo-86". 
Žemę nupirko Hong Kongo 
bilijonierius, čia pastatė dau
gybę parduotuvių, gyvena
mųjų butų ir net budistų 
šventyklą.

Kanados vyriausybė ir 
provincijos valdžia džiaugia
si kinų investuojamais pini
gais. Savo štabus iš Hong 
Kongo į Vancouverį jau per
kėlė keturios didžiulės laivi
ninkystės bendrovės, skyrius 
mieste atidarė daugelis Azi
jos bankų, atsidarė kompiu
terių ir vaistų įmonės, teksti
lės fabrikai. Kinijos diktatū
ros priespaudos biją kinai iš 
Hong Kongo rado Kanadoje 
saugią, demokratiškai tvar
komą, naują tėvynę, kuri la
bai tinkama finansinėms 
transakcijoms, nes Vancou- 
veris yra vidury tarp Londo
no ir Tokijo, taip, kad biznis 
nesustoja visą parą.

TRUMPAI
• Bosnijos serbai spalio 

8 d. vėl apšaudė du Bosnijos

(Nukelta į 10 psl.)
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JUBILIEJINĖ DIRVA
80 METU SUKAKTIES PROGA

Juozas Žygas

Laikrodžio rodyklė be 
perstojo sukasi: minutės ir 
valandos, ir beveik nepaste
bimai mėnesiai, ir metai bė
ga. Atrodo, dar taip neseniai, 
mes, gyvenantieji Chicagoje, 
rengėmės parrųnėti Dirvos 75 
m. sukaktį, o dabar Dirva vėl 
penketą metų paūgėjo. Bet 
tai dar nereiškia, kad ji pase
no, nes pavarčius jos pusla
pius, to dar nesimato ir neat
rodo, kad jos jėgos silpnėtų.

Dabar mes gana dažnai 
(gal per dažnai) apie kultūri
nį nuosmukį ir kalbame, ir 
rašome. Lietuvos atgimimas 
ir artimesnis bendravimas su 
kraštu ir jo žmonėmis, žino
ma, turėjo įtakos mūsų veik
lai ir spaudai. Kadangi didžio
ji mūsų dalis teturime tik vie
ną piniginę, tad įvairūs gim
tojo krašto pagalbos ir šalpos 
prašymai ir parama jam su
mažino mūsų spaudos ir ki
tos kultūrinės veiklos lėšas.

Tad dėlto ir girdime nuo
latinius prašymus ir dejavi
mus. Yra malonu pažymėti 
ir pripažinti, kad mažiausiai 
tų dejonių iš Dirvos. Tai dar 
nereiškia, kad Dirva neturėtų 
sunkumų. Tačiau vietoje de
jonių ji teprašo tik naujų pre
numeratorių. Tad visi, kurie 
rie yra su Dirva suaugę, turė
tų jau dabar pradėti rūpintis, 
kad ir jai nereikėtų pradėti 
dejuoti. Mūsų rankose yra 
jos likimas, tad turime pasi
stengti, kad ji dar savo gyva
vime šimtmečio sulauktų! 
Mums, kurie iš Europos į Cle
velandą atvykome, - Dirva 
buvo lyg savi namai. Į jos 
redakciją kreipėsi beveik vi
si, nežiūrint įvairių įsitikini
mų, kuriems tik reikėjo su
rasti butą ar darbo. Nereikė
tų užmiršti ir to fakto, kad 
Dirvos patalpose buvo tarta
si, rengti planai ir garantijos 
"Čiurlionio" ansamblio iškvie
timui. Tuomet meninio ko
lektyvo atvykimas buvo di
delis džiaugsmas.

Dabar trumpai peržvelki
me Dirvos nueitą kelią. Cle- 
velandiečiai turėjo laimės, 

kad praeityje tarp jų atsira
do žmonių, kurie spaudos 
reikšmę įvertino. Clevelande 
1917 m. jau buvo 24 draugi
jos, turėjusios ryšius su Šv. 
Jurgio parapija, 5 tautininkų 
ir 5 socialistinės organizaci
jos. Taip pat veikė lietuviška 
mokyklėlė, tik nebuvo savos 
lietuviškos spaudos. O toks 
žmogus, kuris suprato spau
dos reikšmę - buvo tautinių 
pažiūrų verslininkas Apolo
nas B. Bartoševičius. Pirmą
jį numerį pavadintą DIRVA, iš
leido 1916 m. rugpjūčio 26 d. 
Kažkodėl 1990 m. mes minė
jome 75 m. jubiliejų. Galbūt 
dėlto, kad laikraštį leisti leidi
mas buvo gautas 1915 m. 
gruodžio mėn. 6 d. Pirmuoju 
redaktoriumi buvo pakvies
tas Vincas Jokubynas, kuris 
jau turėjo spaudos darbo 
patirtį.

Matau, kad reikia trum
pinti, tad verčiau trumpai pri
siminkime mums jau žinomus 
laikus. Vienas iš pagrindi
nių Dirvos leidėjų ir redak
torių buvo K.S. Karpius. Jis 
Dirvos leidimą perėmė 1925 
m. ir ją leido iki 1948 m. pa
baigos. Tuomet iš Vokietijos 
stovyklų pradėjo atvykti pir
moji banga lietuvių, tarp 
kurių buvo žmonių, kurie Lie
tuvoje buvo aktyvūs tautinės 
sąjungos veikloje. Naujieji 
atvykėliai tuojau pradėjo 
bendradarbiauti ir jungtis į 
darbą. K.S. Karpius per tiek 
metų turto nesusikrovė ir jau 
buvo pavargęs. Taip pat su
prato, kad su besikeičiančiais 
skaitytojais taip pat turės 
keistis ir Dirva. Aplinkai ir 
reikalavimams besikeičiant, 
apsisprendė Dirvą parduoti. 
Ją perėmė Vincas Rastenis, 
kuriam pinigų paskolino dr. 
M.J. Colney-Aukštikalnis, 
P. Lapienė ir didžiausią dalį 
J. Bačiūnas. Iš Vokietijos at
vykus Baliui Gaidžiūnui, ir 
jis buvo įjungtas į redakcinį 
darbą. Vincui Rasteniui 1952 
m. perėjus į Laisvosios Euro
pos komitetą, Dirvos redaga
vimą perėmė Balys Gaidžiu-

Danutė Brazytė-Bindo- 
kienė, vyr. Draugo redaktorė, 
žurnalistė, rašytoja, peda
gogė pakviesta pagrindine 
Dirvos 80 metų sukakties 
minėjimo kalbėtoja Cleve
lande.

Jos ilgametėje visuome
ninėje veikloje redaktorė ži
noma ir kaip įdomi, gili ir 
spalvinga kalbėtoja. Su šyp
sena ir humoru ir taikliu žo
džiu redaktorė savo žodyje 
palies aktualius mūsų išeivijos 
uždavinius.

Spaudoje Danutė bendra
darbiauja jau nuo 1950 metų. 
Jos straipsnių randame Atei
tyje, Drauge ir kituose perio
diniuose laikraščiuose bei 
žurnaluose. Šešerius metus 
ji redagavo Ateitį, buvo LE 
papildomo tomo technikinė 
redaktorė, o nuo 1992.1.24 ji 
yra Draugo vyr. redaktorė. 
Čia D. Bindokienė, būdama 
vienintelio užsienyje leidžia
mo lietuvių dienraščio vado
vė nuo pat tų pareigų perė
mimo pradžios kiekvienoje 
dienraščio laidoje (penkis 
kartus per savaitę) savo ve
damųjų skiltyje greitai ir gy
vai atsiliepia ne tik į aktua
lias lietuvių problemas, bet 
pažvelgia ir į pasaulinius 
įvykius, liečiančius mūsų 
kraštą ir tautą.

Danutės Bindokienės 
kaip rašytojos talentas išryš
kėja jos knygose. Vaikų lite
ratūrą ji praturtino su "Ketur
kojų ugniagesiu" (1964), "Bal
tosios pelytės kelione į mė
nulį" (1966). Lietuvių jauni
mas džiaugiasi jos sklandžiais, 
intriguojančiais pasakojimais 
"Mieste nesaugu" (1970) ir 
"Parkas anapus gatvės" (1973), 
už kurias gavo LB švietimo

Š.m. spalio 22 dieną tau
tinės minties laikraštis "Dir
va" minės savo gyvavimo aš
tuoniasdešimties metų jubi
liejų, kurį rengia "Vilties" 
draugijos valdyba. Spaudos 
ir radijo draugija "Viltis" bu
vo įsteigta 1951 metais su 
tikslu iš privačių rankų perim
ti "Dirvos" leidybą. Pirmuo
ju "Vilties" pirmininku buvo 

nas. Jis gana greitai suprato, 
kad laikams besikeičiant rei
kia ir įrangą modernizuoti. 
Norint visuomeniniu pagrin
du pinigus sutelkti, reikėjo, 
kad Dirva iš privačios perei
tų į visuomeninę nuosavybę. 
Tuometinei ALT sąjungos 
vadovybei reikalą supratus ir 
jį parėmus, buvo įsteigta pel
no nesiekianti draugija VIL
TIS. Ji ir dabar, dr. Anice
tui Bundoniui sėkmingai 
redaguojant, iūpinasi tolimes
ne Dirvos ateitimi.

Tarybos premijas. Jaunosios 
kartos skaitytojai jos romane 
"Viena pasaulyje" išgyvena 
jų nuotaikas JAV didmies
čiuose.

Danutės Brazytės-Bin- 
dokienės "Lietuvių papročiai 
ir tradicijos išeivijoje" (1989) 
- lietuvių ir anglų kalbomis 
jau susilaukė net trijų laidų. 
Ši knyga Lietuvoje buvo 
atspausdinta - 20.000 egz. 
tiražu.

Danutė parašė libreto A. 
Jurgučio operetei "Pamario 
pasaka" ir mokslinę fantazi
jos knygą jaunimui "Angelų 
sniegas" (1976).

Ir lietuvių išeivijos švie
timo darbuose ji atidavė savo 
nuoširdžią duoklę ne tik mo
kytojaudama Chicagos Do

GARBINGO "DIRVOS" 
JUBILIEJAUS BELAUKIANT 

Aurelija M. Balašaitienė

senosios kartos patriotas ir 
žymus veikėjas Juozas Ba
čiūnas, su savo tėvais į Ame
riką atvykęs 1897 metais. Po 
jo "Vilčiai" pirmininkavo dr. 
Vladas Ramanauskas, Alek
sandras Laikūnas, Kazys Po
cius, dr. Danielius Degėsys, 
Antanas Mažeika, dr. Vikto
ras Stankus, dr. Vytautas 
Maurutis, o šiuo metu "Vil
ties" pirmininko pareigas ei
na Algis Matulionis ir val
dybos nariais yra dr. Vikto
ras Stankus, Jonas Citulis ir 
Vladas Blinstrubas.

1915 metais užsidarius 
Clevelande trumpą laiką ėju
siai "Santaikai", "The Lithu
anian Publishing Company" 

nelaičio aukštesniojoje lit. 
mokykloje, bet parengė ir ei
lę lit. skaitymų, pratimų, kon
spektų bei "Lietuvių kalbos 
sinonimų žodyną" (1982).

Ši trumpa apybraiža bet
gi leidžia lengvai suvokti: 
Danutė Bindokienė - ne tik 
talentinga kūrėja - autorė, 
bet ir neišsemiamos energi
jos moteris. Ji su savo vyru 
Vytautu išaugino ir išmoks
lino keturis sūnus: Algirdą, 
Vytą, Antaną ir Paulių su 
magistrų ir daktaro laipsniais. 
Vienas iš jų jau metai dirba 
Lietuvoje, savo talentu dalin
damasis su lietuvių tauta.

Sveikinimai Draugo re
daktorei Dirvos 80-jame ju
biliejuje Clevelande!

V. Rociūnas.

įsteigė "Dirvą", kurios pir
muoju redaktoriumi buvo 
V.K. Jokubynas. Po vienerių 
metų jis redagavimą perdavė 
savo pavaduotojui Juozui 
Gedminui. Jam 1918 metais 
išvykus į Lietuvą, redakto
riaus pareigas pradėjo eiti Ka
zys Karpius, išbuvęs tame 
darbe net tris dešimtis metų. 
1948 metais "Dirva" buvo 
parduota Vincui Rasteniui. 
Jam talkininkavo Balys Gai
džiūnas, kuris nuo 1952 metų 
ją redagavo ištisą dešimtme
tį. Tarp 1962 ir 1968 metų 
"Dirvą" redagavo Jonas Čiu
berkis, po jo iki 1991 metų
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TOKIO POLITINIU JĖGŲ
ISSI DĖSTYMO NELAUKĖ NIEKAS...

Eivydas Radvila

Prieš porą savaičių įvykę 
rinkimai į Latvijos parlamen
tą - Seimą, kuriuose nepa
prastai sėkmingai pasirodė 
radikaliosios ir nomenklatū
rinės grupuotės, plačiai apta
riami ne tik šioje kaimyninė
je šalyje. Visos trys Baltijos 
valstybės gan artimos, pana
šūs politiniai vyksmai klosto
si visoje pokomunistinėje 
Vidurio Europoje, todėl neti
kėtos Latvijos rinkimų išda
vos susilaukė dėmesio tiek 
Lietuvoje, tiek kitose aplin
kinėse šalyse.

Vienu balsu tvirtinama, 
kad tokio politinių jėgų išsi
dėstymo nelaukė niekas - nei 
politikos apžvalgininkai, nei 
visuomenės nuomonės tyri
mo tarnybų analitikai, nei po
litikai, nei patys rinkėjai. 
Tuo požiūriu rinkimus Latvi
joje galima lyginti su prieš 
trejus metus vykusiais Seimo 
rinkimais Lietuvoje, lygiai 
taip pat galima manyti, kad 
rinkimai Latvijoje rodo naujo 
politinės raidos tarpsnio už
uomazgas visoje pokomunis
tinėje Vidurio Europos er
dvėje. Šie nauji politikos 
vėjai mažai bendro beturi su 
anuomet vyravusiais Lie
tuvoje. Todėl rinkimų pamo
kos Latvijoje vertos labai ati
daus nagrinėjimo.

Daugelį apstulbino J. Zi
geristo vadovaujamo judėji
mo "Latvijai" sėkmė. Jis ga
vo net 15 nuošimčių rinkėjų 
balsų (16 mandatų 100 vietų 

Seime), nors visuomenės 
apklausos rodė, kad judėji
mas vargiai teperžengs Lat
vijoje nustatytą 5 nuošimčių 
slenkstį. Latvių kilmės J. Zi- 
geristas neseniai atvyko iš 
Vokietijos, kurioje jis laiko
mas "persona non grata", pa
garsėjęs pasisakymais prieš 
tautines mažumas ir teistas 
už tautinės neapykantos kur
stymą. Neišmoko latviškai 
jis po šiai dienai. Tiesa, rei
kėtų pažymėti, kad Latvijoje 
jis labai nuosaikiai laikosi 
rusų atžvilgiu, pastaruosius 
jis stengiasi netgi užstoti, ne
mano, kad reikėtų griežtinti 
pilietybės įstatymus. Jis net
gi pasisako už sutartį su Ru
sija dėl naudojimosi Latvijos 
uostais. Apžvalgininkai tvir
tina, kad šis judėjimas dau
gumą rinkėjų nupirko pigiais 
vaistais, iš Vokietijos atvež
tais panešiotais rūbais pensi
ninkams bei pigiais pažadais.

Daugiausia balsų surinko 
save centristine laikanti kai
riosios pakraipos partija "Šei
mininkas", savo gretose su
telkusi dalį buvusių nomen
klatūrininkų bei iki šiol val
džioje buvęs "Latvijos kelio" 
judėjimas. Šios politinės 
srovės Seime turės atitinka
mai 18 ir 17 vietų. Trys de
šiniosios pakraipos partijos, 
kurios vėliau susibūrę į Tau
tinį bloką, liko ketvirtoje, 
šeštoje ir septintoje vietoje. 
Visos drauge jos turės 29 de
putatus. Netikėtai gerai pa

sirodė Vienybės partija, ku
rios vadovas A. Kaulas pa
garsėjo dalyvavimu priešval
stybinės Komunistų partijos 
veikloje po 1991 metų. Tiek 
tautiniai konservatoriai, tiek 
Valstiečių partijos blokas su 
krikščionimis demokratais 
apklausose atrodė geriau ne
gu A. Kaulo partija. Į parla
mentą taip pat pateko dar 
trys neįtakingomis laikytos 
kairiosios partijos, tarp jų ir 
buvę komunistai, pasivadinę 
socialistais.

Nors iš karto po rinkimų 
dauguma partijų atsiribojo 
nuo J. Zigeristo, tačiau netru
kus buvo paskelbta apie kai
riųjų koaliciją, turinčią 48 
deputatus, kurioje dalyvauja 
ir judėjimas "Latvijai". Tiki
masi, kad kelis trūkstamus 
balsus koalicija gaus prisi
jungdama socialistus. Sun
kumų sudaro tik socialistų 
reikalavimai suteikti balsavi
mo teisę rusams bei išlais
vinti buvusį kompartijos ly
derį A. Rubiksą, kuris nuteis
tas aštuoneriems metams ka
lėjimo už priešvalstybinę veik
lą 1991 metų sausio mėnesį.

Nagrinėjant balsų pasi
skirstymą, galima padaryti 
netikėtą išvadą - mažiau, ne
gu rodė apklausos, balsų gavo 
nuosaikesnės kairiojo, o ypač 
dešiniojo, sparno partijos; di
desnė sėkmė nei laukta lydė
jo kraštutinesnes jėgas. Ne
rimą kelia tai, kad dviems iš 
trijų daugiausia balsų surin
kusioms partijoms - "Šeimi
ninkui" bei "Latvijai" - bū
dingi programiniai neapi
brėžtumai, politinis nenuspė
jamumas. J. Zigeristo partija 
žinoma daugiausia savo pasi
sakymais prieš komunistus, 
nusikaltėlius ir kyšininkus, 
tačiau stokojo teigiamų siū

lymų. Panaši migla gaubia ir 
"Šeimininką", kuris nors ir 
pasisakė už ryšių su Rusija 
stiprinimą, tačiau daugeliu 
atvejų neturi būdingo kairio
sios partijos įvaizdžio.

Koalicijų sudarymą sun
kina tai, kad į Seimą pateko 
net devynios palyginti ne
daug vietų turinčios partijos, 
daugumos kurių nuostatos 
nėra aiškios. Iš viso rinki
muose dalyvavo 72 nuošim
čiai iš visų 1.2 milijonų balso 
teisę turinčių rinkėjų. Dėl 
gan griežtų Latvijos piliety
bės įstatymų, balso teisės ne
turi apie 700 tūkst. gyvento
jų, dauguma kurių yra po ka
ro atvykę rusakalbiai.

Rinkimai Latvijoje duo
da peno bendresniems pamąs
tymams. Prieš daugiau kaip 
penkerius metus atsikračiu- 
sios komunizmo buvusios 
socialistinio lagerio valsty
bės su pakilimu ėmėsi kurti 
Vakarų pavyzdžio demokra
tijas ir rinkos ūkius. Šį lai
kotarpį nusakė demokratijos 
įsigalėjimas, sąžinės laisvė, 
dešiniųjų valdžia, greitos re
formos, privatinimas, inflia
cija, ūkio nuosmukis, socia
linių garantijų mažėjimas, 
visuomenės turtinė poliariza
cija, nedarbo atsiradimas bei 
nusikalstamumo plėtra. Nau
jas, antras tarpsnis ėmė ryš
kėti Lietuvoje, kai 1992 me
tais reformomis nusivylusi 
tauta sugrąžino į valdžią ko
munistus. Vėliau kairieji lai
mėjo Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje. Kai
riųjų valdymo laikotarpiui 
būdingas reformų lėtinimas, 
parama valstybinėms įmo
nėms, makroekonominė ūkio 
stabilizacija, organizuoto nu
sikalstamumo ir korupcijos 
išplitimas, visuomenės nusi

vylimas bei abejingumas. 
Trečiojo tarpsnio, kurio ap
matai išryškėjo dabar Latvi
joje, gaire, matyt, taps šūkis 
"Nei kairė, nei dešinė!", poli
tinis radikalizmas, "raudonai 
rudų" vaidmens didėjimas.

Dar viena nūnai išryškė
jusi pokomunistinėms visuo
menėms būdinga raidos kryp- 
tis-politinio stabilumo mažė
jimas, kai įtaką praranda aiš
kesnių tradicinių ideologijų 
prisilaikančios partijos ir 
gausėja aiškaus politinio vei
do neturinčių judėjimų.

Daugelio apžvalgininkų 
vertinimu, panašūs reiškiniai 
pastebimi ir Lietuvoje, tačiau 
kur kas silpnesni. Nerimą 
kelia tai, kad per savival
dybių rinkimus daugelio 
lietuviškuoju V. Žirinovskio 
ar J. Zigeristo atitikmeniu 
laikomas V. Buškevičius 
kartu su jaunalietuviais gavo 
net ketvirtadalį vietų Kauno 
savivaldybėje. Nors kitur 
Lietuvoje panašios kraštuti
nės grupuotės didesnio palai
kymo nesusilaukė, nusira
minti dar anksti. Žinant, kad 
savivaldybių rinkimuose da
lyvavo tik apie pusė balso 
teisę turinčių rinkėjų, numa
tyti, kuriuo keliu pasuks 
anksčiau už LDDP balsavę, o 
dabar jais nusivylę piliečiai, 
nėra lengva.

Sunkūs klausimai iškyla 
ir gan nuosaikiomis laikomo
mis didžiosioms partijoms 
tiek kairėje, tiek dešinėje - ar 
atsiliepti į visuomenės nuo
monės pokyčius ir stengtis 
surinkti kraštutinesnių pažiū
rų žmonių balsus, ar pasi
slinkti vidurio link?

★★★

Skaitykit ir pfatinkį t

Garsoką šurmulį spaudo
je, bet ne visuomenėje, sukė
lė žinia, kad aršus Lietuvos 
nepriklausomybės priešas, 
buvęs prosovietinės Jedinst- 
vos organizacijos vadovas, 
aktyvus kruvinojo Sausio 
įvykių dalyvis Valerijus Iva
novas Vilniaus 38-ojoje ru
sų mokykloje moko jauni
mą... Lietuvos (!?) ir visuo
tinės istorijos. Vargu, ar ver
ta spėlioti, ko gali mokyti ir 
išmokyti augančius ir bręs
tančius jaunuosius piliečius 
mokytojas, neigiantis Lietu
vos valstybingumą, matantis 
Lietuvą tik kaip mažą Rusi
jos "deržavos" pakraščio pro
vinciją. Tačiau pats faktas 
vertas dėmesio keliais aspek
tais.

Pirmiausia, kaip galėjo 
atsitikti, kad toks niekšiškas 
asmuo, kurio priešvalstybinę 
veiklą įvertino Lietuvos Res
publikos teismas, apskritai 
galėjo būti paskirtas mokyto
ju? Po II pasaulinio karo 
Vakarų Vokietijoje atgims
tanti demokratija buvo nedvi-

LIETUVOS TEMIDĖ BEBALSĖ
Edmundas Simanaitis

prasmiškai ryžtinga. Nacių 
partijos (NSDAP) ir nusikal
tėliškų organizacijų Gestapo, 
SS, SD, SA nariams buvo 
uždrausta dirbti teisėjais ir 
mokytojais. Ši aplinkybė 
prikišamai rodo būtinumą su
sirūpinti švietimo ministeri
jos vykdoma pedagogų per
sonalo parinkimo ir ugdymo 
politika. Gal tokios politikos 
apskritai nėra? V. Ivanovas, 
pasirodžius žinutei apie jo 
darbą mokykloje, ministeri
jos nurodymu buvo tučtuojau 
atleistas. Bet tai nieko ne
keičia, tik parodo, kad gali
mybė ivanovams formuoti 
homo soveticus nepriklauso
mos Lietuvos mokykloje ar
ba, geriausiu atveju, nieki
nančiai abejingus Valstybei 
gyventojus, bet ne piliečius, 
tebėra išlikusi.

Beje, tai iš dalies patvir
tina pakankamai dažni atve

jai, kai, sakysim, buvęs raj- 
komo sekretorius, persikvali
fikavęs į istorijos mokytoją, 
dar vis tebeaiškina mokiniams 
apie 1940 metų "taikią darbo 
žmonių socialistinę revoliu
ciją Lietuvoje" arba (taip pat 
buvusi) aktyvi ateizmo pro
paguotoja tampa pirmokėlių 
katechete. Tai toli gražu ne 
"atsivertimai", o paprasčiausi 
"persivertimai", įmanomi tik 
tada, kai nėra aiškios švieti
mo politikos. Mokykla turė
tų ne tik rašto mokyti, bet ir 
pilietį ugdyti.

Liūdną, graudų šypsnį 
kelia teisinis šio įvykio as
pektas. Viena valdžios insti
tucija jedinstveninką V. Iva
novą paskelbė persona non 
grata ir pamėgino išrūkinti iš 
Lietuvos, nes jo veikla labai 
smarkiai kirtosi su įstatymu. 
Kita institucija savaip am
nestavo jį, leisdama ir toliau 

darbuotis, bet kieno naudai? 
Svetimos šalies pilietis ne
gieda V. Kudirkos "Tautiš
kos giesmės" ir nepriklauso
mos Lietuvos naudai tikrai 
nedirba. Nulėmė įsakmus 
pagrūmojimas iš Maskvos. 
Matome, kokia apdairi ir pa
klusni mūsų nūdienos teisė
sauga.

Seimo Kultūros, mokslo 
ir švietimo komiteto pirmi
ninko prof. B. Genzelio nuo
mone (LA, Nr. 194, 1995 09 
22)j"tai labai pavojinga, nes 
vaikams net diegiamos idė
jos, kad Lietuvos, kaip val
stybės, iš viso nėra". Šitaip 
garbusis profesorius patvirti
no, kad jo vadovaujamame 
Seimo komitete dar gausu 
sovietmečio dirvonų, o ir 
žagrės noragas atšipęs ir, vei
kiausiai, artojų nesiranda.

Konservatorių partijos 
politinė taryba ir valdyba pa

reiškė, kad "Seimo nario V. 
Juškaus insinuacijos Tėvynės 
sąjungos atžvilgiu apie neva 
spalio 19 dieną ruošiamą val
stybės perversmą yra provo
kacija". Pareiškėjai yra įsiti
kinę, kad "remiantis mūsų 
valstybės demokratine sant
varka ir įstatymais galima 
įveikti valstybę apėmusią ko
rupciją ir pasiekti, kad po ki
tų rinkimų į Seimą LDDP 
nebekenktų mūsų kraštui".

Pono V. Juškaus neįtikė
tinai primityvi provokacija 
įdomi visai kitu atžvilgiu. 
Kaip žinoma. Seimo narys 
eina labai atsakingas Ekono
minių nusikaltimų tyrimo ko
misijos pirmininko pareigas. 
Paprastam piliečiui, žinoma, 
drauge ir rinkėjui (tik ne bal
suotojui!), numanu, kad V. 
Juškaus portfelis kimšte pri
kimštas įrodymų ministrų, 
bankininkų, Seimo narių, 
ekspremjerų, prezidentūros 
šulų piktnaudžiąvimo tamy-

(Nukelta į 9 psl.)



CLEVELANDO LIETUVIU 
DIENOS

Aurelija M. Balašaitienė

Spalio 7 dienos vakare į 
Clevelando Dievo Motinos 
auditoriją susirinko lietuviš
kų renginių išsiilgusi minia, 
kai tuo tarpu susirūpinę Dai
navos ansamblio vadovai už
kulisyje nuogąstavo, kad dėl 
nemalonaus oro gali ir klau
sytojų mažai būti. Jų rūpes
tis nepasiteisino, nes ir jų, ir 
rengėjų džiaugsmui, renkan
tis publikai, dar reikėjo pri-( 
statyti kėdžių...

Uždangai pakilus, prie 
mikrofono prisiartino Cleve
lando LB Apylinkės valdy
bos ko-pirmininkas dr. Vik
toras Stankus, trumpu žodžiu 
pasveikinęs svečius ir su hu
moru, bet ir su pagarba pa
reiškęs, kad ilgamečio apy
linkės pirmininko Vytauto 
Brizgio darbą koncerto ren
gime atlieka ne vienas, bet 
du asmenys - pats Dr. Stan
kus ir Ada Stungienė. Publi
ka jo žodžius pertraukė ploji
mais. Netrukus pro šonines 
duris į sceną pradėjo žygiuoti 
tautiniais drabužiais apsiren
gęs Dainavos ansamblis, o 
dirigentas Darius Polikaitis 
kukliai atsistojo scenos apa
čioje. Pirmą repertuaro dalį, 
pavadintą "Kokiais keliais 
namo", sudarė harmonizuo
tos liaudies dainos, tarp kurių 
originaliai įsiterpdavo talen
tinga aktorė Audrė Budrytė. 
Iš pradžių ji juokingai pasa
kojo, nenorėjusi su ansamb
liu važiuoti, nostalgiškais 
prisiminimais nukeliavusi į 
mažo bažnytkaimio atlaidus, 
toliau tęsdama Lietuvos kai
mo idiliją ir sentimentalius 
prisiminimus, sudarydama 
originalų foną sekančioms 
dainoms, jas palydėdama už
sisvajojusia veido išraiška, 
pasikeisdama drabužius ar 
parimusi ant scenos grindų. 
Protarpiais jos prisiminimus 
lydėjo "Algirdėlis", tai arti
mas ir viliojantis, tai su kito
mis "flirtuojantis", bet ir bai
mė, kad jos neištiktų toks 
"liūdnas likimas, kaip Magdu- 
tės", kuri buvusi verčiama 
tekėti už seno našlio...

t

° r . .

Meno darbu paroda "Vilnius". Kairėje - Algimantas Kezys, dešinėje - Žinąs Kazėnas 
iš Vilniaus. V. Bacevičiaus nuotr.

kO < ' ' i 41; / •>»*

Po pertraukos į sceną 
įžygiavo jau nebe tautiniais 
drabužiais, bet ilgomis, pie
vos žalumo spalvos suknelė
mis pasipuošusios Dainavos 
kamerinio vieneto šešios gra
žiabalsės moterys. Joms su
dainavus sentimentalią Bu- 
driūno "Tėviškėlę", prie jų 
prisijungė juodais kostiumais 
apsirengę penki vyrai. Gra
žiai nuskambėjo "Žemaičių 
plentas" ir Oželis", ir buvo 
itin malonu pastebėti, kad 
"dainaviečių" grupelė sudai
navo Clevelando Parapijos 
choro vadovės, muzikės Ri
tos Kliorienės harmonizuotą 
liaudies dainą "Dar nejok". Į 
sceną sugrįžus pilnam an
samblio sąstatui, originaliai 
nuskambėjo "Pasisėjau žalią 
rūtą", o Vanagaičio "Laisvės 
varpą" publika palydėjo au
dringais plojimais. Chorui 
atlikus paskutinę dainą "Kur 
giria žaliuoja", ansamblio pir
mininkė Danguolė Ilginytė 
pakvietė į sceną publikoje 
esančius Čiurlionio ansamb
lio narius ir Parapijos choro 
vadovę Ritą Kliorienę dar 
kartą drauge sudainuoti pasku
tinę dainą. Čiurlioniečiai 
Henrikas Johansonas ir Tere
sė Urbaitienė į sceną atgabe
no milžinišką krepšį gėlių, o 
Ada Stungienė į sceną pasiun
tė mergaites su gėlių puokš
tėmis pirmininkei Danguolei 
Ilginytei, dirigentui Dariui 
Polikaičiui, akompanuotojui 
Ričardui Šokui ir aktorei Au
drei Budrytei. Aida Bublytė, 
pasveikinusi Dainavą Parapi
jos choro ir Čiurlionio an
samblio vardu, atsiuntė į sce
ną krepšį su... šampanu. Su
siliejus dviejų vienetų bal
sams, ir vėl su dideliu pasi
gėrėjimu išklausėme galingai 
sudainuotą "Kur giria žaliuo
ja". Publika programos pa
baigą pagerbė audringomis 
ovacijomis. Stebint, kaip 
likviduojasi užsienio lietuvių 
ansambliai, reikia gėrėtis ir 
džiaugtis, kad ir po penkių 
dešimtmečių Dainava tęsia 
savo darbą ir yra tvirtose jau-
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Jungtinis choras su buvusiais Čiurlionio ansamblio dainininkais ir Dainava.
V. Bacevičiaus nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.
Po koncerto su gėlėmis iš k.: akt. A. Budrytė, chormeisteris A. Polikaitis, akomp. R. Šokas 

ir dirigentas D. Polikaitis. v- Bacevičiaus nuotr.

no dirigento Dariaus Polikai- 
čio rankose.

Po koncerto parapijos 
kavinėje buvo paruoštos vai
šės klausytojams ir pietūs 
Dainavos ansambliui. Rei
kėjo stebėtis tokiu puikiu va
karu, kurio suorganizavimu 
ir vaišėmis rūpinosi AdaStun- 
gienė ir dr. Viktoras Stankus. 
Jų sėkmingai atliktas darbas 
įrodo, kad mūsų kultūrinė 
veikla nėra stagnacijoje, kad 
visuomenė remia kultūrinius 
renginius ir juos lanko. Tai 
turėtų būti paskata ir tolimes
nei "rudens sezono" veiklai.

Sekmadienio rytą Dievo 
Motinos šventovėje šv. Mi
šių metu Dainava giedojo 
giesmes, o po pamaldų para
pijos auditorijoje vyko turi
ninga ir įdomi dailės paroda, 

kurią atgabeno ir globojo po
puliarusis foto menininkas 
Algimantas Kezys. Savo ati
darymo žodyje jis pabrėžė, 
kad tai esanti daugelio įvai
rių meno šakų paroda su ak
varelės tapyba, grafika, me
džio raižiniais, tapyba iš Vo
kietijos bei foto meno mon
tažais. Klausytojus supažin
dinęs su parodos turiniu, jis

Aktorė A. Budrytė su Dainavos ansambliu.
V. Bacevičiaus nuotr.

pakvietė iš Vilniaus atvykusį 
foto menininką Zimą Kazėną 
kalbėti apie savo kūrybą. 
Sunku buvo atsigėrėti Kazė
no istoriniais foto montažais, 
kuriuose gyvai atvaizduoja
mi įvairūs Lietuvos kelio į 
laisvę etapai. Zimas Kazė
nas visą savo gyvenimą rin
ko Lietuvos istorinių įvykių 
foto medžiagą ir yra suren
gęs virš 80 parodų ne vien 
Lietuvoje, bet ir kitose, šaly

se, kaip Vokietijoje, Lenkijo
je, Ispanijoje, Vengrijoje, 
Prancūzijoje, Japonijoje, 
Skandinavijos kraštuose ir 
kitur, taip pat su paroda ap
keliavęs daugelį JAV miestų. 
Įdomu ir tai, kad Kazėnas nė
ra vien foto menininkas, bet 
ir tapytojas, jo paties žodžiais 
tariant, "tapybos abstrakcio- 
nizmą kompensuodamas foto- 

realizmu".
Parodoje taip pat išstatyti 

Vokietijoje gyvenančio me
nininko Alfonso Dargio me
džio raižiniai ir tapybos dar
bai, kuriuose žiūrovas mato 
jo lakios vaizduotės pasaulį 
su mūsų etnografiško liaudiš
kumo bruožais, kūryboje pa
siekdamas meninio univer
salumo aukštumų bei visų

(Nukelta į 9 psl,)
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DIRVA NAUJA KANADOS
LB VALDYBA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Tarptautiniame Neuro- 
rologų Kongrese, įvykusia
me rugsėjo mėn. Vienoje, 
Austrijoje, dalyvavo du lie
tuviai gydytojai — Dr. Jo
nas Mileris iš Batavia. III. 
ir Dr. Gediminas Čekas iš 
Metuchen, N. J.

suomenėje rodomas jau iš 
anksto didelis susidomėji
mas. Tikimasi, kad po J. 
Stempužio žygio Chicagoje 
neužilgo plokštelė pasiro
dys.

LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS

• Juozas Stempužis, Tė
viškės Garsų radijo valan
dėlės Clevelande vedėjas, 
spalio 14-15 d. lankėsi Chi
cagoje, kur galutinai su 
RCA plokštelių b-vė susita
rė dėl D. Lapinsko ir solis
tės A. Stempužienės plokš
telės išleidimo.

Tąja plokštele lietuvių vi-

DETROIT

VLADO MINGĖLOS 
PAGERBIMAS

Lietuvių Saleziečių (staiga Ita
lijoje yra išleidusi jaunimui pri
taikytų leidinių - knygų. Visos li
tuanistinės mokyklos gali gauti 
per Balfo Centrą po 1 egz. susi
pažinimui nemokamai, su vilti
mi užsakymo didesnio skaičiaus 
tų knygų moksleiviams JAV ir ki
tuose žemynuose.

Norintieji gauti pavyzdžius te
sikreipia | Balfo Centrą: Uni- 
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211

Siunčiant knygų pavyzdžius, 
bus nurodytos ir jų kainos. Už
sakant didesni knygų skaičių,pra
šome siųsti ček| ar MoneyOrder 
Balfui aukščiau nurodytu adresu.

Kun. P. Urbaitis, SDB

Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos suvažiavimas, (vykęs 
spalio 10 d. Toronte, šv. Jono 
Krikštytojo parapijos patalpose, 
išklausęs valdybos pirmininko ir 
kitų vadovų pranešimus ir apta
ręs eilę kilusių klausimų, išsirin
ko naują krašto valdybą.

Nauja valdyba išrinkta iš to- 
rontiečių ir jos sąstatas toks: 
A. Rinktinas — pirmininkas, Stp. 
Kairys -- vicepirm. ir kultūros 
vadovas, L. Tamošauskas — 
sekr., dr. Silv. Čepas — ižd., J. 
R. Simanavičius — ryšių su kita
taučiais vadovas, G. Rinktina it ė 
— jaunimo reik, va d., O. Indre- 
lienė -- šalpos, kun. A. Žilins
kas -- spaudos ir informacijos ir 
Edm. Miliauskas — švietimo.

Kitais metais Kanadoje pana
šaus jaunimo kongreso nebus. 
Krašto valdyba visą dėmesj nu
kreips j ruošiamą pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą Amerikoje. 
Tradicinės lietuvių dienos nebus 
atsisakyta. Ji numatyta Ontario 
provincijoje.

CHICAGO

NEW YORK
• L. T. S. Korp! Neo-Li- 

thuania New Yorke metinė 
šventė-balius ivyks Trave- 
lers Hotel, 94-00 Ditmars 
Rlvd. (prie La Guardia Air- 
port) 1965 metu lapkričio 
•mėn. 6 d., šeštadienį, 8 vai. 
vakaro. Bilietai gaunami 
skambinant tel. MI 2-0656.

• Dariaus Lapinsko diri
guojamas simfoninis or
kestras, pianistė Aldona 
Kepalaitė ir solistė Aldona 
Stempužienė atliks progra
mą, spalio 24 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Chicagoje, 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, Margučio 
rengiamame koncerte. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Balfo pirm. kun. V. Martinkus (paskutinėje eilėje viduryje) tarp Va 
kytojų.

A. L. T. Sąjungos Los Angeles skyrius ir DIRVOS 
skaitytojai

DIRVOS 50 METŲ 
veiklos sukakčiai paminėti rengia

JUBILIEJINĮ VAKARĄ

Paprastai pragyvenimas yra 
matuojamas kiek pragyvenimui 
gaunama, tačiau gyvenimas yra 
matuojamas kiek gyvenimui ati
duodama. Turint galvoj lietuvišką 
kultūrlnj gyvenimą, Vladas Min- 
gėla yra daug jam atidavęs kaip 
žurnalistas, visuomeninis veikė
jas. Jau Lietuvoje priklausė žur
nalistų sąjungai, pasireiškė, kaip 
publicistas Ir grožinėje literatū
roje. Buvo nuolatiniu bendradar
biu eilėje laikraščių ir žurnalų. 
Iš kurių pažymėtini Lietuvos Ai 
das, XX Amžius, N. Romuva, Ka 
rys. Trimitas ir kiti. Vokietijoje 
tremtinių stovyklose Nuernberge 
ir Ansbache redagavo Tremtinių 
Balsą ir Žinių bliuleten).

Atvykęs | JAV įsijungė visuo
menės velklon Ir ypač pasireiškia 
spaudos bendradarbiavime Drau
ge, Dirvoje, Darbininke, Naujie
nose, Garse, Karyje ir kt. Būda
mas Lietuvoje Karo technikos šta
bo bibliotekininku Ir vėliau tos bib
liotekos vedėju, turėjo geras są
lygas susipažinti su (vairiais raš 

tais. Taigi užaugęs ir subren
dęs raštų bei knygų pasaulyje, 
čia Išeivijoje pasiryžo savo lite
ratūrinę veiklą apvainikuoti pla
čiu monografiniu darbu. Ir štai 
1962 metais Kun. Antano Miluko 
monografija praturtino mūsų bio- 
graflką. Gi visus sunkumus teko 
pakelti jos autoriui Vladui Mingė- 
lal. Atsimename, kad monografi
ja susilaukė gana plačios kriti
kos, kuri pasisakė daugeliu atž
vilgių teigiamai Aišku, kad ne
trūko ir pastabų, kurios niekur ir 
niekada neišvengiamos. Turint 
galvoje, kad monografija parei
kalauja medžiagos kruopštaus su
rinkimo ir jos sutvarkymo, pas-

• Dr. G. čekas, suaugu
sių ir vaikų nervų ligų spe
cialistas, offiso adresas: 
1310 W. 7th St., So. Plain- 
field, New Jersey, pakeitė 
savo telefono numerį į 
756-6443: Priiminėja paci
entus pagal susitarimą.

• LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS Chicagos Klubas, 
kurio tikslas apjungti laisvojo 
pasaulio motery veiklą ir kon
takte dirbant, pristatyti Lietu
vos laisvinimo reikalą, ruošia 
Derliaus Šventės Koncertą - ba
ily, kuris |vyks spalio 30d. 7v.v. 
Jaunimo Centre.

kuris Įvyks spalio 30 d. 8 vai. vak. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 3356 Glendale Blvd. Los Ange

les 39, Calif.
Kviečiame visus Los Angeles lietuvius šiame jubi
liejiniame vakare dalyvauti.

Įėjimas ir vaišės: $2.5o, studentams $1. oo

ALT S-gos Los Angeles skyr. valdyba 
ir DIRVOS skaitytojai

* DEVYNI LIETUVIAI SALE
ZIEČIAI šiais metais švenčia sa
vo 25-rlų metų kunigiškos ir tau
tiškos veiklos sukakti.

New Yorko ir apylinkių sudė
tinis specialus komitetas, prel 
J. Balkono globojamas, ruošia 
lapkričio 7 d. (sekmadieni) Mas- 
peth, N.Y. 64-14 — 56 Rd„ V. 
J. Atsimainymo bažnyčioj ir pa
rapijos salėje jubiliejines iškil
mes.

Sukakti švenčia šie tėvai sa
leziečiai: kun. Kazys Buda vičius, 
kun, Stasys Petraitis, kun. Anta
nas Travavičius, kun. Petras Ur- 
baitis, kun. Juozas Zeliauskas, 
kun. Kazys Inkratą, kun. Antanas 
Naujokas, kun. Augustinas Sabas, 
ir kun. Juozas Kisielius.

Iš jų trys -- kun. Antanas 
Naujokas, kun. Augustinas Sabas 
ir kun. Petras M. Urbaitis dabar 
yra Jungtinėse Valstybėse ir lap
kričio 7 d. 11 vai koncelebruos pa - 
dėkos Mišias.

12:30 vai. — bendros vaišės. 
Vaišių auka tik $5.00.

Visas pelnas eis Saleziečių 
Gimnazijai ir Pašaukimų Fondui 
paremti

r 
i 
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Šiandieninė "Dirva" - tai paveldas visų prieš ją buvusiųjų. 
Prisimindami tai, spausdiname jos puslapius iš kūrybingos jos 
praeities, atsigręžę 30 metų - kai ją redagavo Jonas 
Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas ir, rodos,visai neseniai, tik 
prieš dešimtmetį, taip atrodžiusią, redaguotą V. Gedgaudo. 
Pažiūrėkime, prisiminkime ir palinkėkime "Dirvai", anot 
poetės, gyvumo žolės, kuri grindinį ardo...

«««•« o—------
Margučio raštinėje, 6755 S. 
Western Avenue ir Margi
nių prekyboje, 2511 W. 69 
Street.

BOSTON

* LIETUVIŲ INŽINIERIŲ SU
VAŽIAVIMAS (vykęs Bostone spa
lio 9 ir 10 d., išrinko naują vado
vybę, kurią sudaro: J. Dačys, K. 
Kevenis, Br. Galinis, Z. Gavelis, 
dr. J. Gimbutas ir J. Rasys -- 
visi bostoniškiai.

Reviz. k-jon išrinkti: R. Bud- 
reika, A. Lapšys ir V. Biosevas 
(nevyorkiečiai).

Garbės Teismas: A. Jurskls,

OUVdZia V AAIBUA UUYU j/ai UVUIU JUM 
sy inžinierių spaudos darbų ir 
svarbesnių išradimų paroda. Pa
rodą surengė E. Manomaitis, dr. 
J. Gimbutas ir J. Mikalauskas.

Tiek suvažiavimas, tiek paro
da parodė lietuvių inžinierių di
delę pažangą ir sugebėjimus ei
nant sparčiu šio meto technikos 
tobulėjimo keliu.

KULTŪROS KLUBO
SUSIRINKIMAS

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

Spalio mėn. Kultūros klu
bo susirinkime, kuris ivyks 
šį šeštadienį, spalio 23 d. 
Tarptautinio Instituto pa
talpose. 287 Commonvvealth 
Avė., Bostone. 7:30 vai. va
kare. Stasys Liepas skaitys 
paskaitą tema: "Karų at
garsiai lietuvių liaudies 
dainose”, pailiustruodamas 
Banaičio, Gaidelio, Gailevi- 
čiaus, Petrausko ir Strolios 
harmonizuotomis dainomis.

Meninėj daly: Jeronimo 
Kačinsko trio — fleita, kler- 
netas ir violančėlė. Rašyt. 
Stasys Santvaras paskaitys 
iš savo kūrybos. Po progra-

"I 
I
I
I
I
I

J
bus įteiktos laimėtos premi
jos. Kaip žinoma, Jaunimo 
Literatūros premiją pasi
dalino abu Santa Monicos 
miesto gyventojai — Juo
zas švaistas, už pasakiškų 
nuotykių pynę ‘'šaunusis 
Penketukas”, ir Andrius 
Norimas-Mironas. už istori. 
nę apysaką ”Be Namų”.

Lietuvių Veteranų Są
jungos "RAMOVĖ” Los 
Angeles skyriui besiruo
šiant pagerbti šiuodu savo 
narius-laureatus. iš Kultū
ros Fondo atėjo praneši
mas, jog paskirtasis atsto
vas įteiks abiem laureatams 
premijas, nes kitur įteiki
mas nebenumatomas.

ši žinia sukėlė losangelie
čių tarpe susidomėjimo ir 
ramovėnai tikisi, kad jų ke
tintas surengti laureatų pa
gerbimas. pavadintas ”RAš 
TO IR GARSŲ VAKARAS” 
įgaus tikros literatūrinės 
šventės pobūdį, ypač, kad 
galima pelną ramovėnai 
skiria taip pat kilniam tiks-
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Kad Dirva jungtų mus visus...
Neolituanų orkestras, vadovaujamas A. Modesto, linksminę 

svečius... K. Pociaus nuotr

Vilija Kerelytė, ALT S-gos 
valdybos sekretorė, prave- 
dusi Dirvos sukaktuvinį po
kylį Chicagoje š.m. spalio 

12 d., tarė žodį, kurio san

trauką čia spausdiname.

Gerbiamieji - Generaline 

konsule p. Daužvardiene, ger 
biami dvasiškiai ir malonūs 

šio vakaro viešnios ir svečiai. 
Esu labai dėkinga Dirvos 70 

metų Sukakčiai Paminėti Ko

mitetui, suteikusiam man šią 
progą, pravesti šio banketo 
programą. Kaip džiugu 

matyti Jus visus taip gausiai 
susirinkusius paremti vieną iš 
stipresnių mūsų išeivijos ko
munikacijos priemonių - lietu

višką spaudą.
Lietuviško žodžio kelias il

gas ir sunkus. Pats lietuviškas 
žodis daugiaveidis, kadangi 
jis randamas įvairiausiose gy

venimo situacijose. Jis sura
kintas belaisvis spaudos drau

dimo laikotarpiu, jis aštrus 
kaip kardas ir garsus kaip tri

mitas Basanavičiaus ir Kudir
kos laikais. Jisai skausmu šau

kiantis Kalantos lūpomis. Jis 
šviesos ir vilties spindulėlis ma - 
žamečiui, besimokančiam iš 

motulės maldaknygės. Lietu
viškas žodis lengvas ir grakš
tus, perpintas gražiomis melo

dijomis - dainose. Jis ir pamo
kantis, skatinantis ir budinan

tis.

‘Dirvos’ savaitraščio dėka, 
plačiojo pasaulio lietuviai su
sisiekia ir pasidalina gyveni

mo aktualijomis, sprendžia 
politines problemas. Įvairiau
sių organizacijų nariai, kad ir 
išblaškyti skirtinguose pasau
lio kraštuose, Dirvos savitraš- 
čio yra sujungti į vieną bend
rą šeimą. Leiskite ir man būti 
atvirai ir pasakyti jums vieną 
paslaptį, kad ir aš, kai buvau 
mažytė - ne daugiau trijų me
tų, lietuviškai išmokau bevar- 
tydama Dirvos savaitraštį. 
Mane labai imponavo laikraš
čio pavadinime didelio forma
to raidės.

Dirvą skaito visi: jauni,"vi
duramžiai ir seni. Atsimenu 
kaip šiandien, turėdavau ne
paprastai didelį malonumą 
nubėgti į savo senelio, Vincen
to Gudaičio kambarį, atsisėsti 
ant žemės prie laikraščių pin
tinės ir ‘skaityti’ Dirvą. Tiktai 
kartais pasitaikydavo, kad

Vilija Kerelytė
laikraštis mano rankose būda
vo atbulas. Iš to mano sene
liui būdavo daug juoko, bet 
nedelsdamas jis man jį patai

sydavo. Ir tada prasidėdavo 
gražūs aiškinimai apie Lietu

vą, apie žemę, apie dirvą ...
Dažnu atveju mes kiekvie

nas galime save surasti Dirvos 
savaitraščio puslapiuose: mū
sų gimimas, mūsų mokslo 
atsiekimas, visuomeniniai lai

mėjimai, iškilmingos puota ir 
pagaliau paskutinės kelionės 
aprašymai ir 1.1. .

Linkėtina, kad Dirvos sa
vaitraštis lankytų kiekvieną 
lietuvišką šeimą, ypatingai 
jaunąsias Šeimas, kad jūsų ma 
žamečiai - su pirščiuku vedžio 

darni laikraščio raides - įpras
tų prie lietuviško žodžio ir kad 

Dirvos savaitraštis jungtų mus 
visus tam vienam, bendram 
tikslui - darniam susiklausy
mui ugdant lietuvišką, tauti-

Draugo red. K. Drunga, Vilties draugijos pirm. dr. D. De- 
gėsys, Naujosios Vilties žurnalo red. A. Laikūnas, Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardiene, Dirvos red. V. Gedgaudas, Drau
go vyr. red. kun. P. Garšva, Margučio programos vedėjas P. 
Petrutis. K. Pociaus nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.) 

žadintų ištikimybę ir meilę 
savo tėviškei, savai kalbai 
ir saviems papročiams.

Kartu maldaujame Ta
vęs, Viešpatie, palaiminti 
visus čia susirinkusius, tą 
duoną, kurią kartu lauši
me, ir taures, kurias linkė
dami geresnio gyvenimo 
kelsime, per Kristų mūsų 
Viešpati.”

Buvo servuojama puiki 
vakarienė. Programos vedė
ja V. Kerelytė supažindino 
susirinkusius su iš toliau at
vykusiais svečiais, bei or
ganizacijų vadovais: Lietu
vos gen. konsule Juze Dauž- 
vardiene, c 1 e velandiškiais 
— Dirvos redaktorium Vy
tautu Gedgaudu, Vilties 
draugijos (Dirvos leidėjas)
pirm. dr. Danielium Degė
siu su žmona, žurnalo Nau
josios Vilties ir Dirvos su
kaktuvinio leidinio redakto
rium Aleksu Laikūnu, 
Draugo redaktoriais — kun. 
Pranu Garšva, Mykolu 
Drunga ir Algiu Pužausku 
su žmona. Pokylyje dalyva- 
vavo kai kurių organizacijų 
vadovai, pav.: Ateitininkų 
federacijos naujasis vadas 
Juozas Polikaitis su žmona, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirm. Kazė Braz- 
džionytė, PLB valdybos vi
cepirm. Rimantas Dirvonis, 
lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Povilas Kilius su žmo
na ir valdybos pirm, pavad. 
Marija Remienė, Jaunimo 
centro valdybos pirm. Sa
lomėja Endrijonienė, ope
ros, Dainavos ansamblio bei 
kiti vadovai.

Kavą geriant, programos 
vedėja V. Kerelytė iškvietė 
komiteto pirm. dr. Leoną 
Kriaučeliūną ir stambiuo
sius šio vakaro aukotojus, 
kurie įteikė savo aukas. 
Lietuvių Fondo pelno skirs
tymo komisijos skirtą 2,000 
dol. auką įteikė tarybos 
pirm. Povilas Kilius, taręs 
žodį apie lietuviškos spau
dos reikšmę lietuvybei iš
laikyti. Savo ankstyvesnius

nę dvasią - siekiant mūsų pa
vergtų brolių išlaisvinimo ir 
Lietuvos prisikėlimo.

S. ir 3- Džiugai, D. ir dr. Pr. Jarai, dail. M- Ambrozaitienė. 
K. Pociaus nuotr.

įnašus papildė: Kazimieras 
ir Elena Pociai dar 1,000 
dol., Bronius ir Birutė Ka- 
sakaiČiai dar 500 dol. Jiems 
ir visiems kitiems aukoto
jams padėkojo komiteto 
pirm. dr. Leonas Kriauče
liūnas, įpynęs į savo žodį ir 
humoristinio elemento.

Komiteto ir dovanoms 
paskirstymo (loterijos) ko
misijos narė Matilda Mar
cinkienė (pirm. K. Milko- 
vaitis, dėl kitų įsipareigoji
mų, negalėjo pokylyje da
lyvauti) pravedė dovanų 
traukimą. Visas dovanas 
laimėjo salėje nedalyvau
jantieji. Laimėtojai skelbia
mi atskirai.

Vilties draugijos pirm, 
dr. D, Degėsys, dėkodamas 
komitetui už atliktą sėk
mingą darbą, minint Dirvos 
70 metų sukaktį ir vykdant 
vajų, pirmininkui dr. Leo
nui Kriaučeliūnui įteikė me

niškai pagamintą su atitiik. 
karnų įrašu plaketę.

Dr. L. Kriaučeliūnas dė
kodamas už atžymėjimą 
pripažino, kad tai yra viso 
komiteto nuopelnas, bet ne 
jo vieno. Vis dėl to plaketę 
pasilaikysiąs sau. Ta pačia 
proga pranešė, kad pinigi
nis vajus yra tęsiamas iki 
šių metų galo, nors numa
tytoji surinkti 70,000 dol. 
suma jau peršoko šią ribą. 
Komiteto iždininkei Onai 
Daškevičienei, atlikusiai di- 
džiausį pavyzdingos atskai
tomybės darbą, buvo padė
kota ir prisegta gėlė.

Po programos ir visų 
kalbų (nors buvo žadėta ap
sieiti be jų, ar kalbėti trum
pai), norintieji galėjo pasi
šokti prie geros muzikos, 
grojant neolituanų orkest
rui, kurio vadovas yra Al
gis Modestas.

(Bus daugiau)
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DVIRAČIU Į LIETUVĄ
Edmundas čapas

(Tęsinys. Pradžia Nr.21)

Šiltai atsisveikinome su 
Jurgiu Kamavičiumi - buvau 
labai dėkingas už man skirtą 
laiką ir dėmesį. Pėsčiomis 
nuo jo namų grįžau į Tauro 
kalną - Pas Klimus.

Kopiau į aukštą kalną 
ilgais akmeniniais laiptais, 
kurie buvo pastatyti iš žydų 
antkapių, nugriautų jų kapi
nėse sovietų laikais. Tuome
tinės valdžios įsakymu, šios 
tautybės rašmenimis pažy
mėti paminkliniai akmenys 
buvo skaldomi ir naudojami 

Skulptūros virš Vilniaus akademinio dramos teatro įėjimo.

statyboms. (Grįžęs 1993 m. 
dirbti Lietuvon kaip JAV ka
rininkas, pastebėjau, kad 
naujoji Nepriklausomos Lie
tuvos valdžia pradėjo ardyti 
tuos laiptus, ir mano tarny
bos pabaigoje, 1994 m. rude
nį, sužinojau, kad laiptai jau 
pabaigti perstatyti.)

Aš dar turėjau porą die
nų, kurias galėjau praleisti su 
Klimų šeima. Alfredas Kli

Tokios mirties simbolio skulptūros.kaip Vilniaus šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, nemačiau jokioje Europos bažnyčioje. Autoriaus nuotr.

mas, kuris yra "Armonikos" 
ansamblio narys ir koncerta
vo su ja JAV du kartus, dirba 
Vilniaus akademinio dramos 
teatro muzikos skyriaus va
dovu. Todėl jis galėjo mane 
supažindinti su sostinės kul
tūra. Vieną rytą jis mane nu
sivedė į teatrą, ir aš pamačiau 
sceną, jos užkulisius, kamba
rius su spektaklių drabužiais 
ir daiktais, susipažinau su 
žmonėmis, dirbančiais ir vai
dinančiais čia. Labai gaila, 
bet kitą dieną teatre įvyko

Autoriaus nuotr. 
tragedija - žinomas Lietuvos 
aktorius užtroško teatro sau
noje, nes kažkokiu būdu už
sikirto ir nebeatsidarė jos du
rys. Per laidotuves su Alfre
du sėdėjome kartu su kitais 
teatro žiūrovų salėje, o sce
noje buvo pašarvotas akto
rius, ir visi kolegos pasikeis
dami stovėjo garbės sargy
boje.

Kadangi Alfredas dirbo 

tokį darbą, jis turėjo daugybę 
draugų ir pažįstamų Lietuvos 
radijuje, televizijoje bei Ope
ros ir baleto teatre. Jis leng
vai galėjo gauti bilietus per 
trumpą laiką, o šiaip reikėtų 
juos užsisakyti prieš porą 
mėnesių. Mat lietuviai labai 
mėgsta ir teatrą, ir baletą, ir 
operą, ir kol bilietai buvo ne
brangūs, būdavo neįmanoma 
patekti į spektaklį, nepasirū
pinus labai iš anksto. Vieną 
vakarą nuėjome į Belini ope
rą "Norma". Salė buvo pil
na. (Gaila, kad nedainavo 
soprano solistė Sigutė Stony
tė, bet buvo įdomu sužinoti, 
kad mecosopranas šioje ope
roje buvo Seimo narė Nijolė 
Ambrozaitytė.)

Alfredas pažinojo daug 
radijo ir TV bei spaudos žur
nalistų. Vieną rytą jis žiūrėjo 
tiesiai į mane ir paklausė: 
"Edmunduk, ar norėtum būti 
televizijoje? "Aš paklausiau: 
"Kodėl?" Alfredas paaiškino, 
kad lietuviams būtų labai 
įdomu išgirsti apie mano eks
kursiją dviračiu per Lietuvą. 
Atsakiau, kad jei iš tikrųjų 
žurnalistai to norėtų, aš su
tikčiau.

Tą dieną, kai man reikėjo 
duoti interviu, buvo Referen
dumo išvakarės. Visi žmo
nės buvo sujudę. Lietuvos 
televizija nutarė surengti lai
dą, kurios pusė vyko studijo
je (kur susėdę ginčijosi poli
tikai - kas už Referendumą, 
kas - prieš), o kita dalis - 
Arkikatedros aikštėje. Ryšį 
su studija per čia pastatytą 
televizijos kamerą palaikė 
viena žurnalistė, kuri kalbino 
aikštėje buvusius žmones, 
prašydama pasakyti juos sa
vo nuomonę. Alfredas buvo 
užsispyręs ir vis tiek nutem
pė mane į aikštę ir, pamatęs 
tą žurnalistę, mus supažindino.

Aš buvau įsitikinęs, kad 
manęs klausinės apie mano 
"dviračiavimą" ir ramiai lau
kiau savo eilės. Laida prasi
dėjo. Aikštėje susirinkusių 
žmonių buvo apie du šimtai. 
Jie visi stovėjo susibūrę ap
link senovišką autobusą su 
TV garsinimo ir vaizdo įran
ga. Mes, buvusieji aikštėje, 
galėjome matyti ir girdėti per 
čia pastatytus televizorius 
studijoje besiginčijančius po
litikus. Tai truko maždaug 
pusvalandį. Kuo daugiau aš 
klausiausi, tuo labiau man 
darėsi aišku, kad jeigu aš ir 
patekčiau į TV ekraną, tai 
tikrai netektų kalbėti apie sa
vo "dviračiavimą". Iš pra
džių stovėjau prie virvės, mi
nios prieky, kur mane pastatė 
Alfredas. Žurnalistė pradėjo 
klausinėti vieną žmogų po 
kito, pakišdama jiems mikro
foną ir klausdama to paties - 
tiktai apie būsimą Referen
dumą. Kalbantįjį dažnai per
traukdavo priešingą nuomo
nę turinčiųjų šūksniai. Nė 
pats nepajutau, kad po trupu
tį vis stūmiausi nuo virvės 
kuo toliau. Bet Alfredas sto-

Vilniaus senamiesčio kampelis. Tolumoje - Gedimino pilis. 
Autoriaus nuotr.

vėjo netoliese ir porą kartų 
švelniai stumtelėjo mane į 
priekį, vėl prie tos virvės, 
skyrusios mus nuo žurnalis
tės. Pagaliau iki laidos pa
baigos liko pora minučių. 
Žurnalistė, žinodama, kas aš 
esu, ėmė artėti link manęs 
visiems pranešdama, kad da
bar visiems būtų įdomu iš
girsti jauno žmogaus nuomo
nę. Aš jau gerai žinojau, 
koks bus mano pirmasis sa
kinys: "Sveikinimai Lietu
vai!" (Jausdamas, kad nepa
vyks išvengti žurnalistės, ke- 

■ > f

Vilniaus cerkvė - didžiausia iš visų, mano matytų Lietuvoje.

lėtą kartų jį pasikartojau sau 
mintyse.)

Toliau kalbėjau: "Aš esu 
Amerikos lietuvis. Pirmą 
kartą esu Lietuvoje ir važinė
ju dviračiu po mano tėvų že
mę". Man buvo sunku ką 
nors sakyti apie būsimą Re
ferendumą dėl Konstitucijos, 
nors buvau girdėjęs skirtingų 
nuomonių iš daugelio savo 

giminaičių. Aš bendrai pasa
kiau, kad demokratiškame 
krašte reikia prezidento, bet 
pirmiausia reikėtų turėti 
Konstituciją, apibrėžiančią 
prezidento funkcijas. "Labai 
malonu matyti demokratinius 
įvykius Lietuvoje - tęsiau aš. 
- Norėčiau priminti, kad jei
gu yra tikra demokratija, tai 
reikia visiems leisti kalbėti, o 
nepertraukinėti. Bet svar
biausia, nelaukite, kol tie tan
kai grįš, visi balsuokite rytoj 
iš ryto, nesvarbu, kokia jūsų 
pozicija, nes jau pats balsavi-

Autoriaus nuotr.

mas yra demokratijos jėga!" 
- užbaigiau savo kalbą ir 
man buvo keista, kad ir tie, 
kurie buvo prieš, ir tie, kurie 
buvo už - plojo man, nors 
buvo ir tokių, kurie tik žiūrė
jo į mane, matyt, ne visai su
pratęs ką pasakiau. Jaučiau 
per mano petį plekšnojančių 

ffj » #
(Bus daugiau)
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VteteHite
Su DIRVA bendrauju 

jau labai seniai. Krėvės žo
džiais, taip seniai, kad senų 
seneliai nebeprisimena. Iš 
tikrųjų su Dirva, o tiksliau su 
Dirvos redaktorium K.S. Kar
piu, pradėjau bendrauti gal 
1930-32 m. Mat labai įdomiai 
skaičiau jo knygas "Juodas 
karžygys", "Baltijos aras", 
"Merūnas, juodo karžygio sū
nus". Tuo laiku mane labai 
žavėjo karžygiai. O Karpius 
kaip tik apie tokius rašė. Tai 
buvo lyg lietuviški Superman. 
Atvykęs į Ameriką, po dvi
dešimties metų sutikau auto
rių Karpių. Ir mane gerokai 
nuvylė. Mat dar nešiojausi 
savo vaizduotėje didelio šar
vuoto vyro su kalaviju ran
koje paveikslą. O čia - nedi
delio ūgio vyras. Labai jud
rus, bet toli gražu iki Juodojo 
karžygio.

Arčiau su "Dirva" teko 
susidurti, kada 1951-52 m. 
redagavau priedą vaikams 
"Tėviškėlė".

Redaktoriaus Vytauto 
Gedgaudo paragintas, patei
kiau savo lyg jumoristinį 
apsakymėlį apie Kęstutį ir 
Birutę. Su juo teko ilgai bend
rauti. Ne tik apsakymėliais, 
bet ir piešiniais.

Kaip žinia, "Dirva" yra 
tautinės minties laikraštis. 
Bet žiūriu į 1985 metų auko
tojų sąrašą ir matau ir kitokių

LIETUVOS TEMIDĖ BEBALSĖ
(Atkelta iš 4 psl.) 

bine padėtimi arba neatre
miamais korupcijos faktais. 
Pakaktų išversti to portfelio 
turinį ant teisėjų stalo (ir cen
tristų lyderio R. Ozolo savi
veiklinis (deja!) spygtelėji- 
mas pavirstų kūdikio lemeni
mu, palyginus su griaudin- 
čiu, rūsčiu Temidės balsu.

Kodėl šios komisijos 
pirmininkas, užuot daręs tai, 
kas jam privalu pagal eina
mas pareigas, ima mušti būg
ną dėl "rengiamo pervers
mo"? Nusivylė savimi ar ne
pajėgia (o gal ir nesirengia?)

★★★★★

pažiūrų žmonių pavardes. Iš 
tiesų, "Dirva" visados buvo 
atvira įvairių pažiūrų asme
nims.

Rašydamas savo straips
nelius (dabar beveik kas sa
vaitę), artimai bendrauju su 
savo draugu Florijonu. • Jis 
mane dažnai sulaiko nuo žur
nalistinių kvailysčių. Todėl 
redaktoriai negadina mano 
straipsnių savo žiauriomis 
cenzūromis. Kartais gal ir 
reikėtų. Mat paskaitęs savo 
straipsnį (ką darau pirmiau
sia), randu labai daug stiliaus 
nelygumų, kurie gerai litera
tūrai netinkami. Bet jau per 
vėlu pataisyti. Tad istorikai, 
po kokio šimtmečio skaity
dami, kraipys galvas. Flo
rijonas man sako, kad mano 
straipsnius spausdina todėl, 
kad nemokamai rašau. Jis 
sako: "Paprašyk honoraro ir 
pasibaigs tavo savaitinė 
kolumna". Dėl to su juo la
bai ginčijuosi. Dailininkas 
Van Gogh nepardavė nė vie
no paveikslo, o žiūrėk, kiek 
dabar moka. Milijonus. Pa
lauksiu.

Taigi, su visais redakto
riais turėjau šiltus santykius. 
Pas B. Gaidžiūną sustodavau 
jo namuose, lankydamasis Cle
velande. Dabar, persikelda
mas į Lietuvą, kvietė apsi
lankyti.

Žinoma, kada nors teks.
Su dabartiniu redaktorium 

Anicetu Bundoniu gražiau
siai sutinkame. Norėčiau pa
sakyti apie jį keliolika gra
žių žodžių, bet mano draugas 
Florijonas pataria nedaryt to, 
nes, jo manymu, gali pama
nyti, kad pataikauju. Tačiau 
vis dėlto turiu pareikšti, kad 
tarp mūsų nėra jokių skir
tumų, kaip dabar madinga 
sakyti apie senuosius ir nau
juosius.

Tai tiek minčių 80 metų 
sukakties proga. Šimtmečio 
sulaukęs, parašysiu daugiau 
ir gudriau.

ištrūkti iš varžtų?.. "Respub
lika", o ir kiti laikraščiai, ko
ne kasdien skelbia sensacin
gas žinias apie aukštų valdi
ninkų korupciją, apgavystes, 
grobstymus, "prichvatizaci- 
jas", o Seimo narys - tautos 
atstovas V. Juškus tyli kaip 
žuvis?..

Galima tik spėlioti, kokia 
tikroji priežastis, paskatino 
solidų Seimo narį veltis į to
kią pigią avantiūrą, užuot ty
rus ekonominius aukštų val
stybės valdininkų ir pareigū
nų nusikaltimus.

★★

(Atkelta iš 3 psl.) 

redaktoriaus pareigas ėjo Vy
tautas Gedgaudas. Jam pasi
traukus iš pareigų, į "Dirvos" 
redagavimo darbą vėl sugrį
žo Balys Gaidžiūnas, bet jis 
1994 metais išvyko į Lietuvą 
pastoviam gyvenimui, tai 
"Dirvos" redagavimą perėmė 
iš Lietuvos iškviestas dr. Ani
cetas Bundonis.

Kai Amerikos krantus 
užplūdo didžioji pokarinė 
politinių pabėgėlių banga, 
praradusių sovietų okupuotą 
tėvynę, prasidėjo lietuviškos 
spaudos žydėjimo laikotar
pis: vienu tarpu "Dirva" 
išeidavo net tris kartus per 
savaitę, vėliau tik du ir pa
galiau sugrįžo į pirmykštį 
savaitinį formatą. Per aštuo
nis dešimtmečius "Dirvos" 
puslapiuose atsispindėjo vi
sas kultūrinis ir visuomeninis 
Amerikos lietuvių gyveni
mas, buvo aprašyti visuome
niniai ir politiniai įvykiai, 
įvairių meno sričių kūrybi
niai darbai, iškilūs ir bet kokį 
įnašą padarę asmenys, tuo 
padėti užsienio lietuvių 
istorijos pagrindai. "Dirvos" 
archyvuose istorikai ras daug 
autentiškos medžiagos apie

ARVYDAS SABONIS SUTARTI 
JAU PASIRAŠĖ

Arvydas Sabonis jau pri
klauso NBA Portlando "Trail 
Blazers" klubui. Praėjusį sa
vaitgalį jie pagaliau pasirašė 
sutartį. Ją pasirašyti buvo 
numatyta per Europos čem
pionatą Atėnuose, bet šią pro
cedūrą teko atidėti dėl NBA 
žaidėjų streiko. Kai Arvydas 
Sabonis su žmona nuskrido į 
Ameriką, formalumai užtru
ko jau dėl kitos priežasties: 
"Trail Blazers", norėdamas 
mokėti Saboniui tiek, kiek 
buvo sutarta (4 mln. dolerių 
per metus), ir privalėdamas 
neviršyti NBA nustatyto at
lyginimų fondo, turėjo atsi
sakyti keturių antraeilių žai
dėjų.

Pasaulio spaudos agentū
ros sutarties detalių neprane
ša, bet ir be jų aišku, kad to
kios sutarties dar nebuvo pa
sirašęs nė vienas Lietuvos 
sportininkas. Kai Šarūnas 
Marčiulionis žaidė "Golden 
Statė Warriors" komandoje, 
jo metinis atlyginimas buvo 
1,3 mln. dolerių, paskui - 
apie 2 mln. Tiesa, Ameriko
je ir mokesčiai nemaži, su 
valstijų ir federaciniais susi
daro apie 40proc. atlyginimo.

Vakar A. Sabonio "Žal
girio" kerpšinio centro gene
ralinis direktorius Ramūnas 
Šalūga "Lietuvos aidui" sakė, 
kad kalbėjosi su Arvydu te
lefonu: "Jis buvo gerai nusi

GARBINGO "DIRVOS" 
JUBILIEJAUS BELAUKIANT

užsienio lietuvių gyvenimą, 
apie kurį pavergta Lietuva ne 
tik nieko nežinojo, bet ir 
buvo maitinama šykščia, per 
KGB cenzūrą perfiltruota, 
informacija, šmeižtais ir 
išgalvotais mitais. Tas orus 
tautinės minties laikraštis 
nesiribojo publicistika ir 
informacija, išleido eilę gro
žinės literatūros: novelių 
rinkinių, romanų, poezijos ir 
dramos kūrinių. A.a. Simo 
Kašelionio dovanų ir vėliau 
jo testamentinio palikimo dė
ka "Dirva" nuo 1962 metų 
skelbia kasmetinį novelių 
konkursą ir laureatus apdo
vanoja premijomis.

Jubiliejinės šventės orga
nizatoriai suplanavo turinin
gą minėjimo programą. Sek
madienį, spalio 22 dienos ry
tą Dievo Motinos parapijos 
šventovėje 10 vai., mišių me
tu, specialias giesmes giedos 
muzikės Ritos Kliorienės va
dovaujamas parapijos choras. 
4 vai. p.p. Dievo Motinos 
Parapijos auditorijoje progra
ma prasidės su oficialia dali
mi, kurioje pagrindinę kalbą 
pasakys "Draugo" redaktorė 
Danutė Bindokienė, tuo iške
ldama užsienio lietuvių spau
dos solidarumą ir abipusę pa

teikęs. Sakė, treniruojasi. 
Spalio 5 dieną prasideda klu
bo treniruočių stovykla. Tad 
Arvydas namo jau negrįš. 
Ingrida parskris vaikų pasi
imti po dviejų trijų savaičių.

CLEVELANDO LIETUVIU 
DIENOS

(Atkelta iš 5 psl.)

pripažintų estetinių vertybių. 
Minėtinas ir Viktoras Petra
vičius, kurį, kartu su Dargiu, 
reikia laikyti "autentiškais 
lietuviškosios sielos reiškė
jais". Igno, Budrio ir Vlado 
Lisaičio akvarelės pasižymi 
lyriškais peizažais, žmonių 
portretais, mitologinėmis le
gendomis, originaliu Lietu
vos istorinių pastatų atvaiz
davimu, kaip Trakų pilis ar 
šv. Mikalojaus bažnyčia. Vi
ja Tarabildienė savo akvare
lėse yra sentimentaliai lyriš
ka, o Andrius Puipa linksta į 
kraštutinį realizmą ar net su- 
realizmą. Žodžiu, bet kurio 
skonio meno mylėtojui ši pa
roda turėjo daug ko pasiūlyti, 
todėl reikia tikėtis, kad dau
gelis lankytojų savo namus 
papuoš Lietuvos menininkų 
kūrybos vaisiais.

Atsižvelgiant į tą graudų 
faktą, kad užsienio lietuvių 
kultūrinė veikla išgyvena 

garbą. Tautinės Sąjungos 
pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas tars sveikinimo 
žodį. Po oficialios dalies 
koncertuos Ritos Kliorienės 
vadovaujamas choras su 
populiaria soliste Virginija 
Bruožyte -Mulioliene. Re- 
pertuare-originalios harmo
nizuotos dainos liaudies 
motyvais, tarp jų labai įdomi 
"Ai rūksta, rūksta" ir joninių 
daina "Kupolia". Taip pat 
girdėsime arijas iš Leharo 
operetės "Linksmoji našlė" ir 
iš Smetanos operos "Parduo
toji nuotaka". Be abejonės 
tai bus originalus ir įdomus 
koncertas. Po koncerto sve
čiai ir dalyviai turės progą 
pabendrauti ir pasivaišinti 
parapijos kavinėje. Rengėjai 
tikisi sulauksią daugelio 
svečių, kurie savo buvimu 
pagerbs tą nepaprastai reikš
mingą "Dirvos" jubiliejų.

Bilietai į minėjimą po 6 
ir 8 dolerius bus platinami 
parapijos kavinėje po pamal
dų, tačiau juos galima ir iš 
anksto užsisakyti, skambi
nant darbo valandomis į 
"Dirvą" telefonu 531-8150 
arba Juozui Biliūnui į namus 
telefonu 1-216-257-4408.

Namą jie jau išsirinko, liko 
įforminti pirkimo sutartį." 
Portlando "Trail Blazers" 
vyr. treneris yra P.J. Carlesi- 
mo. Jis treniravo Seaton 
Hali universiteto komandą, 
kai joje žaidė Artūras Karni
šovas, o Barselonos olimpi
nėse žaidynėse buvo JAV 
"Svajonių komandos" trene
ris asistentas. (Lietu vos aidas)

tam tikrą krizę, visą dėmesį 
sukoncentravus į politinį 
Lietuvos gyvenimą, Cleve
lando lietuvių dienos buvo 
kaip toji saulėtą dieną žadan
ti aušra, nešanti viltį ir skati
nanti lietuvybės išlaikymui 
būtiną pasiryžimą tęsti lietu
viškos dvasios gyvybę šiapus 
Atlanto. Tik stipri užsienio 
lietuvių visuomenė gali būti 
naudinga atgimstančiai Lie
tuvai, o jų dvasią stiprina tik 
kūrybinės ir kultūrinės verty
bės. Čia negaliu necituoti 
publikoje nugirsto, keliais 
žodžiais gilią mintį nusakan
čio jaunos lietuvaitės moti
nos posakio: "Gimiau Ame
rikoje, esu lietuvaitė, bet nie
kada negalėjau žavėtis Lietu
vos kaimo atmosfera ar ją su
prasti, kol išgirdau Budrytės 
pasakojimus". Ar tai nėra 
reikšminga išvada? Padėka 
priklauso Lietuvių dienų ren
gėjams, Dainavos ansamb
liui, jo vadovams ir Algi
mantui Keziui.
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miestus, kur 8 civiliai žuvo, 
apie 30 buvo sužeistų. NATO 
karinė vadovybė apgailesta
vo, kad blogas oras neleidžia 
atsiųsti karo lėktuvų. Puoli
mas įvyko vos dvi dienos 
prieš sutartų karo paliaubų 
įsigaliojimą.

• Izraelio vyriausybė pa
leido iš kalėjimo teismo nu
teistą kalėti palestinietę mer
giną, tačiau dar keturios lai
komos kalėjime. Palestinie
čiams protestuojant, kad ne
silaikoma derybose duotų pa
žadų, izraeliečiai atsakė, kad 
tų merginų rankos "suteptos 
žydų krauju".

• Užsienio stebėtojai, ko
mentuodami Slovakijos pre
zidento sūnaus pagrobimo 
istoriją, rašo, kad Slovakijoje 
vyksta politinė kova tarp pre
zidento Michal Kovac ir vy
riausybės premjero Vladimir 
Meciar. Šio rankose veikia 
Slovakijos saugumo tarnau
tojai, kurių tarpe dirba daug 
rusų ir serbų. Jie ne tik sekio
ja, klauso telefoninių pasikal
bėjimų, bet ir naudoja smur
tą, kankina prezidento Kovac 
šalininkus ir rėmėjus.

• Izraelio ir Palestinos 
valdžios derybos, nors ir pa
vėluotai, baigėsi JAV Baltuo
siuose Rūmuose, pasirašius 
susitarimo dokumentus. Šalia 
abiejų pusių vadų, ceremoni
jose dalyvavo Jordano kara
lius ir Egipto prezidentas. 
Prezidentas Clintonas apgai
lestavo, kad susitarime neda
lyvauja ir taikos neieško Siri
ja ir Izraelio kaimynas Liba
nas.

• Prancūzijos prezidentas 
Chirac, išrinktas gegužės 
mėn., pateko į balsuotojų ne
malonę. Paskutinieji opini
jos tyrinėjimai parodė, jog 
tik 33 nuoš. klausinėtų pran
cūzų mano, kad jis savo pa
reigas gerai eina. Daugelis 
balsuotojų teigia, kad prieš 
rinkimus prezidentas daug ką 
pažadėjo, bet dabar savo pa
žadų nesilaiko. Net 67 nuoš. 
pareiškė, kad jie nepritaria 
branduolinių bombų bandy
mui Ramiojo vandenyno sa
lyne.

• Libano vyriausybė pa
skelbė, kad sostinės Beiruto 
atstatymui skiriama 18 mili
jardų dol. suma. Daug lėšų 
laukiama iš užsienin emigra
vusių Libano biznierių.

• Okinavos saloje, kur 
JAV su Japonijos leidimu tu
ri didelę kariuomenės bazę, 
įvyko piktos japonų demons
tracijos, dalyvavo apie 3,000 
žmonių, protestavusių dėl 
jaunos japoniukės išprievar
tavimo. Kaltinami trys ame
rikiečiai kareiviai.

• Bilijonierius politikas 
Ross Perot paskelbė televizi
jos programoje, kad jis orga
nizuoja naują politinę parti

ją, kuri ar pati iškels kandi
datą į prezidento vietą ar stip
riai parems kitos partijos kan
didatą. Jis neatsakė į klausi
mą, ar jis pats planuoja kan
didatuoti.

• Kinija pareiškė tarptau
tinėje konferencijoje, kad ji 
nesustabdys žemės minų 
eksportavimo, nes šie pigūs 
ginklai reikalingi neturtin
goms šalims gynybos reika
lams.

• Indijoje, Delhi mieste 
hindų religijos šventėje spro
go galinga bomba, sužeidusi 
46 žmones. Sprogimą sukėlė 
musulmonų Sikų genties vei
kėjai, reikalaudami nepriklau
somybės šiaurinėje Indijoje.

• Libijos valdžia pradėjo 
palestiniečių ir kitų arabų ša
lių darbininkų trėmimą. Kai
myninės šalys kartais atsisa
ko įsileisti Libijos nepagei
daujamus žmones. Jiems pa
sieniuose pastatytos vargin
gos stovyklos.

• Jungtinių Tautų maisto 
agentūra skelbia, jog Irake 
penktadalis tautos, ypač daug 
vaikų, kenčia pavojingą mais
to stoką.

• Pasaulio ginklų preky
bos statistika rodo, kad Pran
cūzija tapo didžiausia ginklų 
pardavinėtoja. Ji pernai par
davė ginklų už 11.4 bil. dol., 
o 1993 m. pardavė tik už 3.8 
bil. dol. JAV parduotų ginklų 
kiekis nukrito nuo 15.4 bil. 
iki 6.3 bil. dol.

• Japonijos vyriausybė 
pasiūlė automobilių bendro
vei General Motors paskolą 
42 mil. dol., kad ta bendrovė 
gamintų japonams reikalin
gus automobilius, kur vairuo
tojas sėdi dešinėje pusėje.

• Britanija ir Argentina 
susitarė dėl naftos ieškojimo 
Falklandų salose sąlygų. Dėl 
šių salų, argentiniečių vadi
namų Malvinų, vyko karas.

• Rugsėjo 19 d. Anglijo
je mirė 88 metų žydų kilmės 
matematikas, fizikas Emst 
Peierls, labai daug prisidėjęs 
prie branduolinių ginklų 
teorijos atradimo. Tyrimus 
su kitu fiziku Otto Frisch jis 
pradėjo 1940 m. Birmingha- 
mo un-te. Vėliau jis persikė
lė į JAV, dirbo Los Alamos 
laboratorijoj.

• Daugiausia telefonų 
turi ir juos naudoja Švedija, 
Australija ir tik trečioje vie
toje - Amerika. Statistika 
išvesta pagal gyventojų skai
čių. Niekur pasaulyje nėra 
tiek telefono skambinimų, 
kiek jų būna Amerikoje per 
Motinos dieną.

IEŠKO

Antanas Marčiulionis, gyv.
Grinkiškio g. 19-4, Baisoga
la, Radviliškio r., ieško savo 
pusseserių Ievutės ir Onutės 
Česlauskaičių.

1932 m. komp. A. Vana
gaičio Chicagoje įsteigta ir 
"Margučio" vardu pavadinta 
lietuvių radijo programa (to
kiu pavadinimu buvo leidžia
mas ir žurnalas), po daugiau 
negu 60 metų veiklos buvo 
nebetransliuojama nuo šių 
metų liepos mėn. 21 d. Apie 
30 metų šiai programai vado
vavo Petras Petrutis. Pasku
tiniu laiku programos vado
vas stipriai įsiskolino radio 
stočiai ir neatsiskaitė. Radio 
stotis ilgiau nesutiko duoti 
kredito. Liko vienintelė išei
tis - nutraukti programos 
transliavimą.

Reikia pasidžiaugti, kad 
ši programa vėl pradėta, tiks-

* * *
BIRUTĖ ZALATORIENĖ, 

gyvenanti Bervvyn, IL ir tu
rinti savo kelionių biurą Oak 
Parke, IL neseniai grįžo iš 
ilgesnės viešnagės Lietuvoje, 
kur gyvena jos vyras Vytau
tas Zalatorius. Ji Vilniuje 
dalyvavo IX Pasaulio lietu
vių mokslo ir kūrybos sim
poziumo organizacinio ko
miteto posėdžiuose, kadangi 
yra to komiteto narė. Simpo
ziumas įvyks lapkričio 22-25 
d.d. Vilniuje. Per B. Zalato
rienės kelionių biurą galima 
pigiai užsakyti lėktuvų bilie
tus ir vietas viešbučiuose 
tiems, kurie apsispręs šiame 
renginyje dalyvauti.

♦ ♦ ♦

Lavender International, recycling of shoes and clothing.
We export used shoes and 

clothing by 
container load or less 
grade "A* top ųuality, 
including jeans and 

sneakers, 
sales by pound.MIKE 215-6731004 

BORN TO TRAVEL
•

26949 Chagrin Blvd. #103 
(Ohio Savings Building) 

CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 

Fax: (216) 831-5028
OFFERING CORPORATE AND LEISURE TRAVEL

Siūlome geriausius skrydžius i Pietų Ameriką, 
Australiją, Vakarų Europą. 

Kelionės laivais j Karibų salas.

RITA STAŠKUTĖ 
kelionių specialistė

ŽVAIGŽDUTĖ 
MOTIEJŪNIENĖ 
kelionių specialistė

Skambinkite arba aplankykite mus ir 
mes padėsime suplanuoti Jūsų kelione. 
Clevelande bilietus pristatome j namus.

KELIONĖS I LIETUVĄ
* visuomet geriausiomis kainomis * 

SKRYDŽIAI SU FINNAIR 
SAS, Lufthansa, KLM, LOT Polish

Mes atstovaujame Lithuanian Air (LAL)

liau tęsiama - nuo rugsėjo 25 
d. Programai jau nebevado- 
vaus P. Petrutis. Naujoji pro
gramos taryba (dabar ji gau
sesnė) turėjo kiek pakeisti 
programos pavadinimą dėl 
nemažos 9 tūkstančių dolerių 
skolos, paliktos buvusio pro
gramos vadovo P. Petručio ir 
kurios naujieji vadovai kom
pensuoti negali. Taigi dabar
tinė radio programa - "Mar
gutis II". Pirmoji laida tęsėsi 
tik 25 minutes, kurios atida
rymo kalbą perskaitė Leonas 
Narbutis ir jam talkino šioj 
laidoj Vytautas Radžius ir 
Bronius Siliūnas. Atrodo, 
kad "Margučio II" pranešėjai 
vyrai bus ir toliau.

★★★
"AMŽINASIS NOMEN

KLATŪROS PAVASARIS"

- taip vadinasi 96 puslapius 
turinti knygelė, kuri neseniai 
išleista Kaune ir jau pasiekė 
Chicagą. Knygelės autorius
- "Veido" savaitinio žurnalo 
vyr. red. Valdas Vasiliaus
kas, o leidėjas - Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. Čia sudėti daugu
moje "Veido" žurnale spaus
dinti straipsniai, kurie atsklei
džia dabartinės Lietuvos val
dančiosios partijos narių ne
švarius darbelius. Edv. Š.

1/i/niaus Senamiestyje...
Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos atgaivinimo 
prie Aušros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ-restoraną esantį 
tarp Aušros Vartų ir Vilniaus gynybinės sienos.

R0JKS3 RRKK
M. Daukžosg.3, VILNIUS.tel. 220625

ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.
Lietuviški įprastiniai ir firminiai valgiai bei gėrimai. Karštų 

valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

♦ ♦ ♦
RAŠYTOJAS ALFONSAS 

TYRUOLIS - ŠEŠ PLAUKIS, 

gyvenantis Marųuette Parko 
apylinkėje Chicagoje, du mė
nesius praleidęs Lietuvoje, 
rugsėjo antroje pusėje sugrį
žo atgal į namus. Jis apie tris 
savaites prabuvo sanatorijoje 
Druskininkuose, kur kainos, 
lyginant su kainomis Ameri
koje, yra labai nedidelės, ta
čiau lietuvių ten yra nedaug, 
nes vietiniams gyventojams 
jos yra sunkiai įkandamos. 
Jo viešnagės dienomis iš 
spaudos išėjo "Santaros" kul
tūros žurnalo ir "Spindulio" 
spaustuvės išleista jo prisi
minimų ir kritikos straipsnių 
knyga - "Pažintis su rašyto
jais ir knygomis." Čia yra 
sudėti chicagiečio prisimini
mai apie Maironį, Vaižgantą, 
Vydūną, A. Vaičiulaitį ir ki
tus žymesniuosius rašytojus. 
Be to yra įdėta daugiau negu 
30 knygų recenzijų ar apžval
gų, anksčiau spausdintų 
"Drau-go" kultūriniame 
priede.

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS

Š. m. spalio 5 dieną, Jo 
Šventenybė Popiežius Jonas 
Paulius II-asis, kalbėdamas 
apie šiame šimtmetyje pažei
džiamas tautų teises, pami
nėjo Baltijos valstybių inkor
poraciją bei Ukrainos, Balta
rusijos teritorijų, Armėnijos, 
Azerbaidžano, Gruzijos įjun
gimą į Tarybų Sąjungą. 
Misija prie Jungtinių Tautų
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REDAKTORIUS 

SVEIKSTA

Daugelis skaitytojų skam
bina į "Dirvos" redakciją ir 
teiraujasi apie redaktoriaus 
dr. Aniceto Bundonio sveika
tą. Po gerai pavykusios ope
racijos jis pamažu sveiksta.

E. GUDĖNAS 

MERO RINKIMUOSE

Š.m. spalio 10 d. Euclid 
prekybos rūmų surengtuose 
pietuose rinkėjams prisistatė 
trys kandidatai į miesto 
merus, kiekvienas su sava 
miesto vizija ir planu tai 
vizijai įgyvendinti.

Tarp jų ir mūsų bendruo
menės narys Edmundas Gu- 
dėnas, jau keleri metai verž
liai ir kūrybingai dirbęs mies
to taryboje ir sėkmingai tarp 
kitų darbų pravedęs miesto 
centro papuošimo projektą.

2719 West 71 Street Chicago, IL 60629 
TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

Mūsų Atstovas Clevelande:

Dalinius Zallensas 
LTTMA I.E.

639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119

Išrinktas meru, Gudėnas 
žada gražinti miestui jo prieš 
20 metų turėtą gerą vardą, ne 
tik rūpindamasis patarnavi
mais gyventojams, biudžeto 
suvedimu, mokesčių nuo ki
limo sulaikymu, prekybos ir 
pramonės primasinimu, mies
to saugumu, bet medžių ir 
gėlių sodinimu. Trikampis 
parkelis Euclido centre vietoj 
ten augusių piktžolių tikrai 
gražus!

OHIO ĮVYKIAI

• Spalio 20-21 d. Cleve
lando džazo orkestras su Ger- 
shwin kūriniais, solistė Delo- 
res Parker-Morgan. Spalio 
20 d. - Tri-C Metro Campus 
auditorija, 8 vai. v. spalio 21 d. 
- Fairmount Temple audi
torija.

• Spalio 22-25 d. The 
Civic Center, 3130 Mayfield 
Rd., Cleveland Heights, - 
Madingų drabužių dienos. 
Rengia National Council of 
Jewish Women. Naujų ir ma
žai dėvėtų drabužių, kailinių 
ir brangenybių išpardavimas. 
Bus ir vyriški drabužiai. Kam
bariai drabužiams pasima
tuoti, nemokamas įėjimas ir 
automobilių aikštė. Ger.J.

^mport-^rport v'nc.

ALFRED AS KLEINAITIS 

JAV "FUTBOLO ŠLOVĖS 

MUZIEJUJE"

Kaip jau buvo rašyta, 
Chicagos apylinkėse gyve
nantis Alfredas Kiemaitis pa
teko į JAV "Futbolo Šlovės 
Muziejų". Liepos mėnesio 
pradžioje buvo JAV futbolui 
nusipelniusių žmonių pager
bimo iškilmės, kurios vyko 
Oneonto NY, mieste.

Per JAV Futbolo Federa
cijos suvažiavimo pokylį, įvy
kusį rugpjūčio 12 d. Cincin- 
nati, Ohio, Regai Cincinnati 
Hotel patalpose, vėl buvo pa
gerbti JAV futbolui nusipel
nę septyni žmonės, tarp jų ir 
mūsiškis Alfredas Kiemaitis. 
Pokylio programos lape jie 
buvo išvardinti tokia tvarka: 
Gino Gard, Geoff Coombes, 
Clay Berling, George Brown, 
Al Kiemaitis, Al Miller, Wil- 
ly Schaller. Jame buvo pa
minėti ir visi šių žmonių nuo
pelnai Amerikos futbolui. 
Dauguma iš jų žymūs JAV 
futbolininkai, futbolo vetera
nai ar organizatoriai. Tarp jų 
tik A. Kiemaitis futbolo tei
sėjas. Jis pristatomas kaip 
vienas iš geriausių Ameriko
je teisėjavusių ne tik šalies 
vietinių futbolo lygų ir JAV 
studentų varžybų finaluose, 
bet ir olimpinėse, ir Pan 
American žaidynėse bei Pa
saulio vyrų ir moterų futbolo 
Taurės kvalifikacinėse varžy
bose.

Būdamas FIFA teisėju, 
jis, pirmasis iš Amerikos, tei
sėjavo A Grupės varžyboms 
Europoje. Programos lape 
taip pat pažymima, kad A. 
Kleinaitis, turėdamas didelę 
teisėjavimo patirtį, ja dalina
si tarptautinių teisėjų kursuo
se. Jis šiuo metu užima "Di- 
rector of Instructions for 
U.S. Soccer" pareigas.

Kaip sužinojome iš pa
ties p. A. Kiemaičio, atsilan
kiusio į "Lituanicos" futbobo 
rungtynes (beje jis žaidė "Li
tuanicos" pirmojoje vyrų ko
mandoje), užimant minėtas 
pareigas nėra lengva, daug 
tenka dirbti ir dažnai keliauti 
į kitus miestus prižiūrėti įvai
rius teisėjų kursus. JAV yra 
net 74 tūkstančiai futbolo tei
sėjų. Tai palyginus su kito
mis valstybėmis vienas di
džiausių skaičių pasaulyje.

Alfredas Kleinaitis Pa
saulio Lietuvių sporto žaidy
nių dienomis lankėsi Lietu
voje kaip Lietuvos futbolo 
federacijos svečias. Su šia 
Lietuvos federacija jis jau 
seniai palaiko glaudžius ry
šius. A. Kleinaitis domisi ir 
aktyviai seka Lietuvos ir kitų 
valstybių futbolo gyvenimą. 
Šias eilutes rašančiam dažnai 
parūpina iškarpų iš vokiškos 
spaudos, kuriose yra minimi 
lietuviai futbolininkai.

E. Šulaitis

CLEVELANDE 
PARODA

Spalio 29 d. nuo 11 vai. 
ryto iki 2 vai. popiet Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje bus surengta meni
ninkės iš Lietuvos Liucijos 
Aniūnaitės-Kryževičienės 
akvarelės ir gobeleno darbų 
paroda.

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikrašti

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Širvaitis A., S. Euclid ........   10.00
Cicėnas P., Sioux C............... 5.00
Vaičaitis R., Canada ........... 10.00
Silėnas R., Washington ....... 10.00
Brakas V., Willoughby ....... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

NUTARTA RENGTI 

AKADEMIJĄ

Komitetui pirmininkauja 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
centro valdybos pirmininkė 
ir Alto valdybos narė Evely- 
na Oželienė. Pasitarime da
lyvavo ir Lietuvos generali
nis konsulas Vaclovas Klei
za. O kiti komiteto nariai yra: 
Stanley Balzekas, Algirdas 
Brazis, Petras Buchas, Zuza
na Juškevičienė, Marija Kriau
čiūnienė, Gražvydas Lazaus
kas, Matilda Marcinkienė, 
Ieva Paulauskienė, Petras 
Povilaitis, Vytautas Radžius, 
Antanina Repšienė ir Birutė 
Vindašienė.

Amerikos Lietuvių tary
ba Balzeko muziejuje tarėsi, 
kaip prisiminti ir pagerbti bu
vusį Lietuvos Respublikos 
konsulą dr. Petrą DAUD- 
ŽVARDĮ, kuriam šiuo metu 
būtų suėję šimtas metų, jei 
jis dar būtų šioje žemėje.

Nutarta rengti akademiją.

RENGINIAI
1995 M.

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus.

• SPALIO 29 d. nuo 11 vai. ryto iki 2 
vai. p.p. Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje menininkės Liucijos 
Aniūnaitės - Kryževičienės akvarelės ir

• LAPKRIČIO 12 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 16 d. šeštadienį, 9 v. 
ryto Dievo Motinos parapijos svetainėje. 
Metinės rekolekcijos - susikaupimo 
diena. Vedėjas kun. Julius Sasnauskas. 
Rengia Clevelando ateitininkai.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros Kūčios 
- Šv. Jurgio parapijos salėje 9:30 v.v.

• GRUODŽIO 31 d. NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS Lietuvių namų salėje.

*****

Telefonas ; (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas

l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

jau nele-loli, o -Lietuva ne tai ji a/rti.

yūminea, draugai, yal a/riimiejiyal vočiai 
ai lad nelidą ji&r vėlu, fvradiiuyinlitejuo$ lailuf

Litma Import- Export administracija

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-6677

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VVilliam J. Jakubs Sr.,
VVilliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
seknpadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCCJA) apdrausta iki $100,000

Matas realtors [
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser 

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
MOSU CHORISTAI - VAIKU 

ŠVENTĖS SVEČIAI TORONTE

"Daina iš širdies į tavo 
plaukia..." Su tokia nauja 
daina, kuriai ir muziką, ir žo
džius sukūrė choro vadovė 
Rita Kliorienė, Clevelando 
jaunimas praėjusį savaitgalį 
dalyvavo Kanados lietuvių 
vaikų šventėje, kuri įvyko 
Toronto priemiestyje, Missi- 
ssaugoje. Šeštadienį įvyko 
oficialus Vaikų šventės, ku
rios rengėja buvo Kanados 
LB, atidarymas. Vyko "Ro- 
dom-darom" užsiėmimų sto
telės ir talentų popietė, kuriai
vadovavo folkloro specialistė 
Raseinių Magdelė (Virginija 
Našlėnienė). Vakare prasi
dėjo rateliai, šokiai ir žaidi
mai, o grojo Teodoro Pabrė
žos vadovaujama kapela.

Sekmadienį, iš ryto, šven
tės dalyviai dalyvavo mišio
se Lietuvos kankinių švento
vėje. Po pietų visuomenė 
buvo pakviesta į didžiulį Vai
kų šventės koncertą, įvykusį 
Anapilio salėje. Koncerte 
pasirodė Clevelando, Hamil
tono, Londono, Otavos, Mon
realio bei Toronto lituanisti
nių mokyklų choristai kartu 
su Meškiuku Rudnosiuku.

Džiaugiamės, kad tokio
je gražioje šventėje dalyvavo 
ir mūsų 45 Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vaikai, 
kurie pasirodė ir sporto var
žybose, o dešimt moksleivių 
ir meno konkurse. Konkurso 
dalyvių kūriniais galėjo pasi

grožėti visi, atėjusieji į šventę.
Didelė atsakomybė ir 

garbė teko mūsiškiam Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los chorui, kuris buvo vie
nintelis svečias iš JAV ir da
lyvavo kartu su kitais chorais 
bendroje programoje. Ta
čiau vieną dalį (kurios truk
mė 20 minučių) programos 
mūsų choristai dainavo vieni 
- jie vieninteliai iš visų daly
vių turėjo progą pasirodyti 
atskirai.

Clevelando Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos 
choras nuvežė kanadiečiams 
dovaną - šio choro vadovės 
Ritos Kliorienės specialiai 
šiai šventei sukurtą dainą. 
Jos ir muzika, ir žodžiai pui
kiai atspindėjo mažųjų šven
tės dalyvių ir žiūrovų šventi
nę, buvimo kartu nuotaiką: 
"Daina iš širdies į tavo plau
kia, kviečia amžiais būti dai
nos draugu, taip smagu kartu 
- per dainą man tapai draugu".

Galime džiaugtis ir 
didžiuotis, kad turime Ritą 
Kliorienę ir Eglę Laniaus- 
kienę, tokias nepavargstančias 
ir kūrybingas moteris, mūsų 
vaikų auklėtojas, parengusias 
ir palydėjusias Clevelando 
lietuviukus į jųjų bendra
amžių šventę. O.Č.

MIRĖ 

JADVYGA KRYGERIENĖ

Š.m. rugsėjo mėn. 2 d. 
mirė Jadvyga Krygerienė, 89 
metų amžiaus, kilusi nuo Ty
tuvėnų; palaidota Kaune, 
Eigulių kapinėse.

Jos vyrui Matui Kryge- 
riui, buvusiam Lietuvos teis
mų tarnautojui (buvo teismo 
kandidatas, teisėjas, svarbes
nių bylų tardytojas bei pro
kuroras, o karo ir pokario lai
kais - nacių kankintas Tilžės 
kalėjime, bolševikų "laiko
mas kitokioj nemalonėj"), 
šiame krašte gyveną teisinin
kai bei jų šeimos reiškia 
nuoširdžią ir gilią užuojautą.

BROLIU DOVANA

Broliai Edvardas ir Sta
sys Pranckevičiai, suprasda
mi sunkią Lietuvos ūkininkų 
padėtį, sudėjo pinigus, ir Sta
sys, antrą kartą viešėdamas 
tėviškėje, Marijampolėje, nu
pirko žemės ūkio padargus 
jaunam ūkininkui pusbroliui 
Stasiui Pranckevičiui.

Kai sugrįžusio brolio 
Edvardas paklausė, kaip 
reagavo pusbrolis, pakviestas 
į Marijampolę pirkti reikalin
gų ūkio padargų, tas atsakė, 
kad labai apsidžiaugė, gavęs 
dovanų.

Praėjusį kartą Stasys

PRISIMINTAS 

JONAS JUŠKA

Rugsėjo mėn. 24 d. Chi
cagoje buvo prisimintas prieš 
metus miręs veiklus Chica
gos lietuvis buvęs "Lituani
cos" klubo pirmininkas, val
dybos narys, "Draugo" kores
pondentas a.a. Jonas Juška. 
Jis savo pasišventusiu darbu 
yra daug prisidėjęs prie "Li
tuanicos" klubo suaktyvini
mo, to klubo pagarsinimo ir 
tinkamo įvertinimo.

Tos dienos rytą Jėzuitų 
koplyčioje už jo sielą buvo 
atlaikytos šv. Mišios, kurias 
atnašavo kun. J. Vaišnys. Po 
pamaldų buvo sukaktuviniai 

turėjęs vizą mėnesiui, šiais 
metais ją išsirūpino dviems 
mėnesiams. Turėdamas to
kią didelę giminę, išsibars
čiusią po visą Lietuvą nuo 
Suvalkijos iki Baltijos jūros, 
norėdamas daug pamatyti, 
pabuvoti su giminėm, aplan
kyti Karaliaučiaus srityje 
žuvusio brolio kapavietę, 
nutarė, kad vieno mėnesio 
per mažai. Be to, norėjosi 
ilgesnį laiką pabuvoti Biršto
ne ir Nidoje.

Kai nuvyko po dvejų 
metų, rado labai pasikeitusį 
žmonių gyvenimą. Miestų 

pietūs "Seklyčioje", kuriuose 
dalyvavo daugiau negu pus
šimtis asmenų, jų tarpe ir 
"Lituanicos" atstovų. Čia 
kalbėjęs vienas iš klubo stei
gėjų ir velionio artimų ben
dradarbių, rašant į spaudą ir 
redaguojant klubo leidinius, 
Edvardas Šulaitis trumpai 
apžvelgė J. Juškos veiklą sa
kydamas, kad "mes velionio 
niekada neužmiršime". Taip 
pat dalyvavo dar du kiti klu
bo buvę pirmininkai: J. Plei- 
rys ir L. Juraitis.

E. Šulaitis

S Haity Uit irptatinfa 
01 M? A

parduotuvėse ir turguose 
visko pilna, kaimuose daug 
ūkininkų dirba laukuose su 
nuosavais žemės ūkio padar
gais, daug ūkininkų likviduo
jant, kolchozus - bendroves 
prisigrobstė įvairių žemės 
ūkio mašinų ir jie dabar pasi
turinčiai gyvena.

Labai įdomi buvo kelio
nė į Lietuvos signataro dr. 
Jono Basanavičiaus gimtinę 
Ožkabalių kaime. Pamatytas 
ir jo garbei užsodintas ąžuo
lynas.

Brolio įspūdžius užrašė 
Edvardas Pranckus.

Torontietis Stasys Pranckevičius stovi su pusbroliu prie padovanotų žemės ūkio padargų, 
traktoriaus ir šienui vartyti mašinos.

Viršuje: važiuoja šieno vežti. Autoriaus nuotr.


	1995-10-19-DIRVA 0001
	1995-10-19-DIRVA 0002
	1995-10-19-DIRVA 0003
	1995-10-19-DIRVA 0004
	1995-10-19-DIRVA 0005
	1995-10-19-DIRVA 0006
	1995-10-19-DIRVA 0007
	1995-10-19-DIRVA 0008
	1995-10-19-DIRVA 0009
	1995-10-19-DIRVA 0010
	1995-10-19-DIRVA 0011
	1995-10-19-DIRVA 0012

