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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS KO BUO IR KODĖL?
Sovietų tikslus aiškinantis

Vytautas Meškauskas

Willy Brandt, V. Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
pirmininkas ir vienas detentes 
pradininkų, kalbėdamas per 
sekmadienio CBS Face the Na 
Tion programą, aiškino sovietų 
ginklavimąsi jų pačių baime, 
ne tik dabartinio bolševikų re
gimo, bet tradicine rusų apsu
pimo baime. Juo labiau, kad 
dabar ten yra padidėjusi kari
nių sluoksnių įtaka. Jie visa
dos turi skaitytis su jungtine 
JAV, Vakarų Europos, Kinijos 
l>ei Japonijos opozicija ir būti 
pasirengę jai atsispirti.

Iš to galima padaryti išva
dą, kad sovietai negali iš ‘glo
bos’ paleisti Lenkijos, nes per 
ją eina susisiekimas su Rytų 
Vokietijoje laikomomis sovietų 
armijos dalimis. Jei reikėtų, 
jie turi būti pasirengę bet ku
ria kaina išlaikyti Lenkiją. 
Bet jei taip, kyla klausimas - 
kam iš viso jiems reikia laikyti 
savo kariuomenę Rytų Vokie
tijoje. Ar tai ne jų priešakinės 
pozicijos veržimuisi toliau j 
Vakarus? Tik žinant atsaky
mą i tą klausimą galima pla
nuoti atatinkamą reakciją.

Tos pačios dienos N.Y. 
I'imes teigė, kad sovietų au
ganti karinė galia yra didžiau 
-ias naujos Reagano adminis
tracijos galvosūkis. Jau prieš 
Keturis metus George Bush, 
būsimas viceprezidentas ir 
tada ČIA direktorius, sudarė, 
dvi mokslininkų grupes įver
tinti sovietų karinį potencialą 
ir intencijas. Viena grupė, ži
noma Team B vardu, išvedė,

Maldos diena 
už Lenkiją

JAV LB kviečia visus lie
tuvius gruodžio 21 d. pamal
dose prisiminti lenkų tautą 
ir pasimelsti bažnyčiose, 
kad Dievas padėt ų jiems 
kovojant už savo tikėjimą 
ir tautų laisvę, kad raudo
noji armija neįsiveržtų į jų 
kraštą ir kad Lenkijoje pra
sidėjęs laisvės sąjūdis at
neštų Lenkijai ir visoms 
rusų pavergtoms tautoms 
visišką laisvę ir nepriklau
somybę.

JAV LB Krašto 
Valdyba 

kad ČIA ir kitos valdžios įstai
gos nedavertino sovietų ginklą 
vimosi ir Maskva siekia strate
ginio (atominio) pranašumo. 
Ir dabar buvęs tos grupės va
dovas, Harvardo profesorius 
Richard E. Pipes - pakviestas 
Reagano patarėjų tarpan - 
teigia, kad sovietų ginklavi- 
masis yra agresyvaus pobū
džio.

Tuo tarpu kiti žinovai įžiūri 
pavojų pervertinant sovietų 
galią ir tikslus. Ta pažiūra 
daugiau ar mažiau sutinka su 
minėta Brandto nuomone.

1962 m. Kubos krizė, per 
kurią amerikiečių atominis 
pranašumas privertė juos ati
traukti savo raketas iš tos sa
los, buvo posūkio akstinas so
vietų ginklavimuisi. Jie tada 
nutarė neleisti istorijai pasi
kartoti. Chruščiovą už tai 
pavarius ir Brežnevui įsivieš
patavus, sovietai pradėjo au
ginti savo karinį pranašumą. 
Amerikiečiai mėgina sovietų 
ir savo ginklavimąsi lyginti do 
leriais, bet tai labai netikslu. 
Priverstą tarnauti gali pigiau 
išlaikyti kaip savanorį, kurį 
reikia pavilioti iš darbo civili
niame sektoriuje. Kai kurie 
ekonomistai įrodinėja, kad 
sovietai, turėdami tik 60% 
JAV ūkinio pajėgumo savo 
krašto apsaugos reikalams 
išleidžia tiek pat, kiek ameri
kiečiai, t.y. kažką apie 165 bi
lijonus dolerių. Tačiau JAV 
kartu su savo sąjungininkais 
Europoje daugiau išleidžia 
negu sovietai kartu su Varšu
vos pakto valstybėmis. Bet ir 
čia Rytams pigiau apsieina, 
nes Varšuvos paktas naudoja 
standartinius sovietų ginklus, 
tuo tarpu europiečiai daugiau 
išleidžia vystydami savo pa
čių ginklus. Sovietų naudai 
kalba ne tik reguliarinės ka
riuomenės ir jų ginklų skaičiai 
bet ir karinis viso jaunimo pa
ruošimas per atitinkamą ap
mokymą mokyklose.

Buvę Kissingeriopadėjėjai - 
Helmut Sonnenfeld ir Wil- 
liam G. Hylant - Internatio- 
nal Institute for Strategic Stu- 
dies leidinyje taip samprota
vo:

Iš vienos pusės Maskvos ka
rinė galybė išaugo absoliučiai 
ir reliatyviai (lyginant su ki
tais kraštais). Maskvos įtaka 
jaučiama tolimose vietose ir

(Nukelta į 2 psl.)

Kalėdų ir Naujų Metų nuotaikos
Emilija Čekienė

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventės kiekvieno mintis 
grąžina j praeitį ir kreipia 
Žvilgsnį j ateitį. Laisvame 
pasaulyje, o ypač Jungtinė
se Amerikos Valstybėse ar
tėjančių Kalėdų priminimą 
pirmiausia išgirstame baž
nyčiose, gatvėse, krautuvių 
languose kalėdinės muzikos 
garsais ir dekoracijomis. 
Kalėdų nuotaikoj giliau nei 
visų metų tėkmėje pajun
tam savo dvasios pasaulį, 
jautriau išgy venam praei
ties liūdnus prisiminimus ir 
nuoširdžiau užjaučiam ne
laimės atveju kitus arti
muosius ir net svetimus ne

Vaikystės Kalėdos
BALYS AUGINĄS

KLEGA klumpės nužvarbę ant gruodo — 
Mažos pėdos pabyra ledu —
Skamba dūžtančio stiklo šlaitu — 
Už šerkšnu pražydėjusio sodo-------

Ant dangaus sidabrėjančio delno
Žydi žvaigždės, lyg spindintis žiedas — 
Skrieja vakaro rogės nuo kalno —
Aukso važyje veža Kalėdas-------

Baltos paukštės lankose gieda, 
Susimąsčiusi klauso pusnis — 
Ir aidas nuaidi — Kalėda, Kalėda-------

Kiekvienam židiny įsižiebia 
Kalėdinė švenčių ugnis-----------

laimių atveju. Metus bai
giant pirmą kartą išgirdę 
artėjančių Kalėdų muzikos 
garsus, pagalvojam savęs 
klausdami: džiaugsmingos 
man šiemet Kalėdų ir Nau
ji! Metų šventės bus ar 
liūdnos ir toj nuotaikoj jų 
laukiam. Vieni laukiam pa
skendę džiaugsmuose, kiti 
sielos ir kūno skausmuose. 
Yra pasaulyje kraštų, ku
riuose žmonės jaučiasi lai
mingi sočiai pavalgę. O ko
kios nuotaikos vyrauja mu
myse, po visą pasaulį liki
mo išblaškytus lietuvius?

Pavergtieji mūsų broliai 
tėvynėje Kalėdų nuotaikas 

pergyvena savo jausmus 
giliai paslėpę sielos gelmė
se, šiek tiek laisviau sutin
ka Naujuosius Metus, bet 
jokio džiaugsmo nesulaukia. 
Ten būna didingos respub
likinės dainų šventės ir ki
ti renginiai, iš ten visam 
pasauliui išdidžiai skelbia
mas ilgalaikis žmogaus 
skraidymas erdvėse, bet pa
vienio žmogaus gerbūvis 
nuo to negerėja, žmonės va
landomis vargsta eilėse 
laukdami duonos kąsnio. 
Mintyse jie skrenda į savo 
artimuosius laisvojo pasau
lio lietuvius pagalbos. Ne 
tiek materialinės pagalbos, 
kiek talkos jų vedamai ko
vai už Lietuvos laisvę, nors 
gyvenimo patirtis rodo, kad 
alkani kariai nei priešo 
ginklui jų nepalietus krin
ta iš kovos lauko. Tačiau 
pavergtieji broliai tėvynėje 
keleriopai daugiau aukojasi 
ir kovoja su okupantu rizi
kuodami gyvybėmis, o mes, 
laisvojo pasaulio lietuviai, 
klajodami gausių materia
linių gėrybių pertekliuje 
pasineriam įsižiūrėję j to 
krašto gyventojų nuolatinio 
skubėjimo, dovanų viens ki
tam pirkinėjimo prekybinių 
centrų sąmyšyje, bet netu
rime pamiršti, kad geresnės 
dovanos mūsų jaunimui ne
bus, kaip laikraščio prenu
merata, lietuviška knyga ar 
tautodailės kūrinys. O kas 
nebegali lietuviškai skaity
ti, juk turime ir anglų kal-

(Nukelta į 4 psl.)

Švenčių proga sveikiname visus Dirvos skaitytojus, 
rėmėjus ir bendradarbius, linkėdami linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų 1981 Metų! Dirva



Nr. 50 — 2 DIRVA 1980 m. gruodžio 18 d.

SAVAIMĖ POŲMS^^

Lenkija iš visu pusiiį apsupus: didysis klausimas lieka, 
_ _ _ _ _ _ ar bus išlaikyta vienybė? - - - - - - - -

Nors paprastai apžvalgos ra
šomos po to kai kas nors įvyko, 
šį kartą vėl bandysime užbėg
ti įvykiams už akių. Kaip ten 
būtų, įvykiai Lenkijoje mums 
yra labai svarbūs. Jie gali bū
ti tik eilinis sukilimo bandy
mas, kuris duoda vilties, kad 
ateityje jų bus daugiau, nepai
sant šio bandymo likimo; bet 
gali ir būti, kad jis ateityje 
bus laikomas sovietų imperijos 
byrėjimo pradininku.

Rašant šias eilutes, Lenkija 
buvo iš visų pusių sovietų ka
riuomenės apsupta. Nedaug 
vilties davė ir Brežnevo išvyki
mas vizitui į Indiją, nes - jei 
jau apsispręsta žygiuoti - Brež 
nevo nebuvimas sostinėje gali 
tik padėti vėliau aiškintis, kad 
girdi, mažesni pareigūnai 
kiek pasikarščiavo gerajam 
Brežnevui išvykus. Kai jis grį
žo, vėl galima tikėtis taikosi 
Ir ko daugiau likusiam pasau
liui dar reikėtų?

Logiškai galvojant, kariuo
menės žygio į Lenkiją ir nerei
kėtų, jei visi žino ir supranta, 
kad sovietai nenori ir negali 
leisti ne tik laisvos, bet ir kiek 
laisvėlesnės Lenkijos. Ir jei jie 
jau turi sutelkę pakankamai 
kariuomenės, jie jokių permai 
nų neleis. O jei taip, nėra ko 
ir priešintis. Ar nėra pakan
kamai pavyzdžių, kad ir gerai 
aprūpintos tvirtovės pasiduo
davo, jei priešintis nebuvo 
prasmės. Ar nepasidavė paly
ginti labai gerai apginkluota 
Čekoslovakija naciams, jau

Von Sibirien 
nach Madrid

Taip iš Madrido Vladą Ša
kalį pristatė savo skaityto
jams didžiausias vokiečių 
dienraštis DIE WELT, tarp 
kitko pastebėdamas:

"Šiandien, trys mėnesiai 
po pabėgimo, Vladas Sake
lis yra Madride — vienas iš 
Rytų žmonių, kurie savo as
menišku likimu nori ir gali 
pasauliui pademonstruoti 
sovietinę priespaudą. "Jūs 
vokiečiai — sakė jis kores
pondentui — nesate kalti, 

nekalbant rimčiau apie gintis 
nuo bolševikų negalėjusias Bal 
tijos valstybes? Bet sakoma, 
kad lenkai kitokie - ar ne jų 
kavalerija pūdė vokiečių tan
kus?
Bet vėl — sovietams labai rū

pėtų Lenkiją ‘sutvarkyti’ gali
mai pigesne kaina, o tam rei
kia talkos iš pačių lenkų tarpo. 
Bent kas nors iš lenkų (kaip 
pas mus gen. Vitkauskas ir ei
lė politikų), norinčių išnaudo
ti ‘permainą’, turėtų juos drau 
giškai pasitikti. Ir Čekoslova
kijos sovietai nepuolė iš karto, 
nors ten prieš juos buvo pasi
šiaušusi tik dalis vyriausybės, 
bet pirma Dubčeką privertė 
atleisti gen. Vaclav Prchlik, 
kuris buvo paruošęs planus so
vietų invazijos atveju. Už tat 
galima prileisti, kad sovietai 
nepuls, iki nepastebės lenkų 
suminkštėjimo žymių. Kol 
kas jų nesimatė. Kania, nors 
pats ‘aparačikas’, valydamas 
politbiurą bandė atsikratyti 
galimų sovietų patikėtinių. 
Geras ženklas buvo ir tas, kad 
kai TASS pradėjo pulti naujų 
darbininkų unijų sambūrį SO
LIDARUMĄ teigdamas, kad 
jame susispietė priešvalstybi
niai ir priešsocialistiniai gai
valai, tą teigimą paneigė ne 
tik SOLIDARUMO vadai, bet 
ir lenkų vyriausybė. Ir — 
TASS nustojo tąi skelbęs. Ir 
už tai pereitos savaitės pra
džioje dar buvo vilties, kad 
Kremlius dar kurį laiką palai
kys Lenkiją apsuptą, iki kas

Vladą Šakalį
kad mes lietuviai turime 
nešti sovietinį jungą. Bet 
jūs būsite kalti, jei jūsų vy
riausybė oficialiai neat
šauks Hitlerio-Stalino pak
tą, kuris mums atnešė tą 
nelaimę".

Vladas šakalis seniai ga
lėjo rasti gerą vietą savo 
optiko profesijoje. Bet jis 
neapleido savo tėviškės Vil
niaus, savo žmonos ir dvejų 
vaikų — septynių metų ir 
11 mėnesių, vien tam, kad 
išsigelbėtų nuo naujos 10 
metų kalėjimo grėsmės, 
žmogus .kuris jau baudžia
moje stovykloje reikalavo 
nepriklausomybės savo tė
vynei, savo gyvenimo tikslą 
įžiūri kovoje už laisvę. Jis 
ir daugelis jo tautiečių yra 
įsitikinę, kad jei Bonna anu
liuotų Hitlerio-Stalino pak
tą, baltų — katalikų sąjū
dis už laisvę susilauktų pla
tesnio atgarsio.

Optikas iš Vilniaus nekal
ba apie abstrakčią politiką. 
Jis kalba apie savo egzisten
ciją, susijusią su savo lais
vės troškančias tautas. Jis 
nežino, kiek daug žmonių 
sočioje ir į protestus nelin- 
kusioje Vokietijoje, supras 
jo nusistatymą; kiek daug 
jau seniai pamiršo kiek mei
lės yra verta tėvynės laisvė. 

nors nepaprašys jų įžygiuoti.
To laukiant akys krypsta į 

Lenkijos ginkluotąsias pajėgas 
Lenkija turi apie 210,000 vy
rų kariuomenėje, 85,000 avia
cijoje ir 22,500 laivyne. Ar
mija turi 5 šarvuotas divizijas 
(apie 1,000 tankų), aviacija 
700 karo lėktuvų. Ginklai yra 
sovietų gamybos ir, kaip pa
prastai, sovietai savo sateli
tams nedavė priemonių dides
niam tų ginklų remontui. Jie 
turi būti pristatomi atgal į Ru 
siją remontui. Neaišku, kiek 
lenkai turi benzino ir amuni
cijos atsargų. Policijos, įskai
tant ir sienų apsaugą, Lenkija 
turi netoli 100,000 vyrų. Ar 
visos tos ginkluotosios jėgos 
bus ištikimos tik Lenkijos vy
riausybei, ar priims įsakymus 
ir iš sovietų? Ar į juos visi len
kai dar žiūri kaip į priešus, 
kaip Pilsudskio laikais?

Svarbiausias tačiau lenkų 
ginklas yra ne materialinis, 
bet moralinis - solidarumas! 
Jis pakeitė vyriausybę pačioje 
Lenkijoje. Bet ar jis galės pa
keisti Kremliaus pažiūrą į 
bendravimo su savo kaimy
nais būdą? Ar jis pats - tas so
lidarumas - išlaikys dabartinį 
sunkų bandymą?

Kas ko bijo 
ir kodėl?

(Atkelta iš 1 psl.) 
palankios jai bangos skalauja 
SSSR pietinį pakraštį.’

‘Iš kitos pusės stiprėja ryšys 
tarp pagrindinių sovietų var
žovų — Vakarų Europos, Ja
ponijos, Kinijos ir JAV. Sovie
tų Sąjunga tai įžiūri, bet kaip 
į jį atsakys - nėra aišku.’

Reikia tačiau neužmiršti, 
kad ginklai ir apmokymas pa
naudoti juos dar nėra viskas. 
Hitleris pradėjo karą blogiau 
apsiginklavęs už savo priešus. 
JAV pralaimėjo Vietname. Pa 
galiau triuškinanti sovietų jė
ga neatgrasė Lenkijos nuo ban 
dymo ‘pataisyti’ jai primestą 
režimą.

• Broniui Kvikliui, rašan
čiam knygas apie Lietuvos 
bažnyčias, reikalingos nuo
traukos įvairių bažnyčių (iš 
lauko pusės ir iš vidaus), 
varpinių, koplyčių, religi
nių pastatų, kryžių, švento
riaus, kapinių vartų ar pa
našaus pobūdžio. Jeigu kas 
tokių nuotraukų turėtų ar 
galėtų ateityje gauti, su
tiktų nuotraukas perleisti 
ar paskolinti, prašomi ra
šyti adresu: Br. Kviklys, 
5747 So. Campbell Avenue. 
Chicago, III. G0629.

OPPORTUNITY FOR 
STRUCTURAL STEEL 
DETAILER/CHECKER

Minimum f i ve years expenence.. Full 
benefits, including retiremenl/profit 
sharin^ Ą steady work. 

Apply cal! or *end resuim* t<»: 
A LAMO STEEL MACHINE

Box 9098
Austin, Texas 78766

(44J>

■ Iš kitos pusės
Nesenai NAUJIENOS savo vedamajame skundėsi:

"šių metų spalio mėnesio Karyje paskelbtas 
Jurgio Gediminėno straipsnis 'Skirtingos nuomo
nės’. Straipsnį parašė slapukas, nes neturėjo drą
sos pasirašyti savo pavarde po tokių 'skirtingų 
nuomonių’..

.. Už paskelbtas melagingas žinias ir pik
tas insinuacijas yra atsakingas ne tik slapyvar
džiu pasirašęs 'Skirtingų Nuomonių’ autorius, bet 
ir Kario redaktorius ... Zigmas Raulinaitis. Jeigu 
kas panorėtų slapuką Gediminėną patraukti teis
man už šmeižtą, tai teisme turėtų atsakyti ir p. 
Raulinaitis. Jeigu federalinis teisėjas paklaustų 
redaktorių, kas yra minėto straipsnio tikrasis au
torius, tai jis turėtų teismui pasakyti. Jei už šmeiž
tus ar įžeidinėjimus būtų paskirta bausmė, tai ja 
kirstų ir pačiam redaktoriui."

Tai perskaičius turėtų būti aišku, kad tose 'nuomo
nėse’ buvo užsiminta NAUJIENŲ red. praeitis. Ir iš tikro 
'nuomonės’, prasidėjusios Kario 4 Nr., neatkreipė NAU
JIENŲ dėmesio iki 8 Nr., kada toji praeitis ir buvo pa
minėta. Nebūčiau tų 'nuomonių’ skaitęs, jei ne tas NAU
JIENŲ vedamasis. KARYS turėtų padėkoti už nemoka
mą reklamą.

Būdinga, kad tos 'nuomonės rašomos pačių NAU
JIENŲ stilium. Tik, žinoma, amžinam ginče dėl ALT, 
VLIK ir PLB pirmumo palaikoma paskutinioji, kaip de
mokratiškai išrinkta. Paminėjus, kad Baltuose Rūmuose 
lankėsi PLB visuomeninių reikalų komisijos ir PLB LB 
visuomeninių reikalų tarybos atstovai, sušunkama:

"Taigi, ryšis ir sąlytis su Baltaisiais Rūmais 
yra palaikomas demokratiškai rinktų Lietuvių 
Bendruomenės atstovų ...”

Čia tai naujiena, nes nei tos komisijos ar tarybos 
nariai nebuvo renkami, bet skiriami. Pagal PLB vald. 
pirm. V. Kamanto pranešimą: "komisijos branduolys su
darytas iš žmonių Chicagoje, New Yorke, Washingtone 
ir kitur, palaipsniui įtraukiant vis daugiau žmonių". To
liau, kad "per kelis mėnesius į komisiją įsijungė". Tokiu 
būdu komisija yra sudaryta iš paskirtųjų ir įsijungusiųjų, 
bet niekur nepastebėjau, kad jie būtų 'demokratiškai’ 
visos išeivių tautos išrinkti. vm

RŪPINASI POLITINIAIS KALINIAIS
Luzerne posėdžiavo ten 

veikiančios o r g anizacijos 
"Europaeische Konferenz 
fuer Menschenrechte und 
Selbstbestimmung” valdy
ba, pirmininkaujama švei
carų parlamentaro (Natio- 
nalrat) Dr. E. Oehlerio. Vai
dyba priėmė Dr. A. Geru
čio pasiūlymą sušaukti kon
ferenciją, kuri būtų specia- 
liškai pašvęsta rusifikacijai 
ir kolonizacijai nerusiškų 
tautų teritorijose Sovietų 
Sąjungoje.

Posėdžio dalyviai pavedė 
mūsų tautiečiui parengti 
tokios konferencijos progra
mą ir referuoti kitame val
dybos posėdyje pati konfe
rencija numatoma kitais 
metais Šveicarijoje.

Lucerniškė organizacija, 
be kitų renginių, ligšiol su
šaukė dvi konferencijas, 
kurių viena išnagrinėjo ne- 
rusiškių tautų padėtį So
vietų Sąjungoje, o antroji 
konferencija apsvarstė so
vietinių vad. satelitinių 
valstybių būklę.

Ryšium su vengrų sukili
mo 25 metų sukaktimi kitų 
metų spalio mėnesį Luzerne 
užsimota surengti paminė
jimą. Be kitų renginių, pro
gramoje numatytas simpo
ziumas apie sukilimus bei 
kitokį pasipriešinimą Mask
vos užvaldytuose kraštuose. 
Į programą įtrauktas taip 

pat lietuvių taptos sukili
mas 1941 metais bei parti
zaninis karas, vykęs Lietu
voje, kai 1944-45 metais vėl 
prasidėjo sovietinė okupa
cija.

Vykstant Luzerno orga- 
nizac i j o s "Europaeische 
Konferenz fuer Menschen
rechte und Selbstbestim
mung’’ valdybos posė
džiams, Šveicarijoje lankė
si Rytų Vokietijos užsienių 
reikalų ministras. Organi
zacijos pirmininkas Dr. E. 
Oehleris įteikė Šveicarijos 
užsienių reikalų ministrui 
sąrašą politinių kalinių, ku
rie kalinami Rytų Vokieti
jos kalėjimuose, šveicaru 
ministras prašytas paveikti 
Maskvos satelitinės valsty
bės svečią, kad politiniai 
kaliniai būtų paleisti, nes 
jų kalinimas priešingas Hel
sinkio susitarimams. Dr. 
Oehlerio reikalavimas pla
čiai nuskambėjo Šveicarijos 
spaudoje, radijuje ir televi
zijoje.
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TAIKA IR RAMYBE
Švęsime Kristaus užgimimo 

-Taikos ir Ramybės šventę. Ir 
mąstant apie tą šventę — kaip 
tuščia ir nyku širdyje. Tarp 
tūkstančių ir milijonų elektros 
žvakučių, tarp žaliujančių eg
laičių, tarp skubančių ir nera
mių pirkėjų kurie ieško dova
nų savo mažučiams, savo my
limiems ir draugams — visur 
jaučiasi tuštuma ir žmonijos 
tragedija. O kaip norėtųsi, 
kad vietoje tos baisios tuštu
mos, tos tragedijos šmėklos, 
spinduliuotų meilė, taika ir ra 
mybė, kokią veik prieš du tūks 
lančius metų skelbė angelai.

Tragedija yra, kad žmogus, 
žemės valdovas, nesinaudoja 
gėrio galia, o leidžia baisiai 
šmėklai skleisti savo kruvinus 
sparnus virš viso pasaulio. Kas 
vyksta mūsų dienų pasaulyje? 
Karai, badas, skurdas ir kito
kios nelaimės, kurias sukuria 
pats nusižmoginęs žmogus, sė
dintis Kremliaus ar kituose pa 
našiuose rūmuose. Kambodia 
Vietnamas, Afganistanas, Ira
nas, Irakas ir daug kitų vietų, 
kur žmonės miršta badu, žudo 
vienas kitą ir neša tą baisią 
nelaimę kitiems.

Mažas kūdikis tiesia savo 
rankutes j motiną, o toji i kry
žių, kad Tas, kuris atėjo skelb
damas taiką ir ramybę, dar 
kartą sugrįžtų į iš po mūsų ko-- 
jų slystančią žemę ir atneštų 
nors truputį žmogiškos šilumos 
ir ramybės. Kas vyksta mūsų 
brangioje tėvynėje Lietuvoje? 
Ten motina žino, kad tik 
kryžius yra jos viltis ir paguo
da, kad tik per jį gali ateiti ta 
Laukiama viltis ir paguoda, tai 
<a ir ramybė. Iš niekur kitur 
nesimato jokios vilties. Tie, 
<urie turėjo galios ir galėjo su
darkyti pasaulį taikai ir ra
mybei, biznio vardan už melo 
>ažadus nusilenkė blogiui.

Ir mes lietuviai atitrukome 
uo tikrovės, nuo savo pažadų 

paliktai ir kenčiančiai tėvynei 
feningai dirbti jos laisvės ry- 
ui. Tad ir mums labai reika- 
inga kalėdų dvasia, kurioje 
įasijustume'esą vienos šeimos 
įariais, broliais ir seserimis. 
Tada ir pas mus ateitų ta lau
kiamoji Taika ir Ramybė. Ta- 
la, dirbdami vieningai, galė
tume atlikti didelius darbus 
net ir mūsų pavergtai tėvynei 
Lietuvai, lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje mūsų vaikuose 
ir ateinančiose kartose.

Viešpatie, Tu atėjai į mūsų 
žemę kūdikio ir žmogaus pa
vidalu, kad nušluostytum var
go ir kančios skausmo ašaras. 
Tu augai tėvų meilėje, nešei 
tą patį vargą ir nedateklius, 
kurio ir tais laikais buvo daug 
ir Tavo pasirinktoje tautoje.

Viešpatie, aplankyk ir mū
sų tėvynę Lietuvą. Ten gyve

na geri žmonės. Tu būsi ten 
priimtas ir šiltai paguldytas, 
nes lietuvio namai yra atdari 
kiekvienam pakeleiviui. Lie
tuviai dalysis su Tavimi kiek
vienu duonos kąsniu ir savo 
širdžių šiluma. Tu ir dabar 
esi jų lūpose ir širdyse.

Tik, Viešpatie, kada Tu ke
liausi į mūsų žemę, Tu ten tu
rėsi slapstytis ir bėgioti iš vie
tos į vietą. Ten yra nauji, mo
derniški ir dar baisesni Hero- 
dai, kurie užgrobė mūsų tėvy
nę Lietuvą ir kankina bei per
sekioja į Tave tikinčiuosius. 
Jie yra daug baisesni už aną, 
kuris, ieškodamas Tavęs, nu
kapojo galvas visiems mažutė
liams. Šie nauji - rusiško ko
munizmo vardu - išžudė šim
tus tūkstančių kūdikių, vaikų, 
suaugusių ir senelių mūsų tė
vynėje Lietuvoje, o milijonus 
jų pačių tėvynėje. Viešpatie, 
jie išgriovė ir sudegino mūsų 
sodybas; o šventoves, kurias 
lietuviai statė Tavo ir Tavo 
motinos Marijos vardais, jie 
baigia paversti sandėliais, šo
kių salėmis ar net visai išgriau
na.

O, Viešpatie, aš bijau pagal 
voti, kas vyksta mano tėvynė
je Lietuvoje. Lietuviai ten pa 
versti vergais to nužmogėjusio 
ir subedievėjusio žmogaus.

Viešpatie, nors Tavo užgi
mimo dienos proga, aplankyk 
ir paguosk juos. Suteik jiems 
jėgų ir ištvermės sulaukti gra
žaus laisvės ryto.

Viešpatie, Tu aplankyk ir 
šaltose Sibiro tundrose dar iš
likusius ir kenčiančius lietu
vius. Juk Tu žinai, kad ir pro 
sniego pūgas ir šaltį jų malda 
kyla į Tave. Suteik jiems pa
guodą ir sutrumpink jų kan
čių dienas, kad ir jie galėtų 
grįžti iš vergijos į laisvus gim
tuosius namus, kad ir jiems už

Su kiekvienomis Kalėdų 
šventėmis mumyse gyvai išky
la tėviškės ilgesio jausmai ir 
gražių prisiminimų vaizdai.

Štai ir vėl atgimsta švento 
Kūčių vakaro vaikystės laikų 
išgyvenimai — kai pirmajai 
žvaigždei sužibėjus susėsdavo- 
me prie bendro vakarienės sta 
1q su 12 valgių, kai visa šeima 
dalindavosi kalėdaičiais, o 
pavalgę kiekvienas traukdavo 
iš po staltiesės šieno stagarė- 
lius, kai visi skubėdavo į Ber
nelių mišias ir galiausiai kai 
švęsdavome Kalėdas, kurių 
džiaugsmas spindėdavo kiek
vieno širdyje iki pat Trijų Ka
ralių.

Ir nenuostabu, kad tokia 
švenčių nuotaika gyvenome 
per visą Kalėdų metą, nes tik
roji Kalėdų prasmė buvo tada 
gyva mūsų tautos tradicijose.

Išskirtine nuotaika gyveno
me ir Advento metu, kuris juk 
skirtas dvasiniam pakilimui, 
pabudimui, laukimui ir ilge
siui. Ir pati gamta tuo metu 
mums neteikia ypatingo gro
žio ar estetinio pasigėrėjimo, 
nes ilsisi ir rengiasi ilgam žie
mos miegui. Tuo metu negir
dime paukštelių čiulbėjimo ar 
pavasarinio vėjelio dvelkimo, 
nematome vasariško džiūgavi
mo, nei auksinio rudens spal
vų žaismo. Vienu žodžiu nete 
kome tos prabangiškos aplin
kos, kuria džiaugiamės kitais 
metų laikais ir todėl ieškome 
daugiau moralinės atramos, 
ieškome daugiau pasitenkini
mo bendruomeniniame gyve
nime. Stengiamės daugiau su
artėti vienas su kitu, vienas ki
tą geriau pažinti ir pradžiu
ginti. Todėl tuo metu ir išsi
vystė mūsų tautoje eilė gražių 
religinių ir tautinių papročių.

Vieni tų papročių stiprina 
mūsų tautinę sąmonę, kiti - 
mūsų tikėjimą. Ir todėl, norė
dami artėjančias šv. Kalėdas 
išgyventi tikroje jų prasmėje, 
turėtume nepamiršti gražių 
savo tradicijų.

Tėvynėje okupantas sten
giasi mūsų tautos tradicijas vi
somis galimomis priemonėmis 
ištrinti, prievarta piršdamas 
savąsias ateistiniu charakte
riu. Gyvendami laisvame 
krašte — mūsų niekas nevar
žo — savo švenčių papročius 
galime laisvai reikšti ir puose
lėti. O yra labai svarbu, kad 
jas išeivijoje jų neužmirštume 
ir švenčių metu praktikuotu
me, nes tik tada papročiai iš- 
tradicijos išliks gyvi ateinan
čiose kartose.

viešpatautų Taika ir Ramybė.
Viešpatie, neužmiršk ir 

mūsų, gyvenančių laisvajame 
pasaulyje. Geras gyvenimas 

ir neribota laisvė gadina mus. 
Mes pradedame pamiršti net 
kenčiančius savo brolius-seses 
ir pešamės tarpusavy. Sustip
rink mumyse tėvynės meilę, 
kad mes nevirstume svetimų 
dykumų vėjo nešiojamomis 
smiltimis.

Tegu ateina Taika ir Ramy
bė į Visą pasaulį, bet dar la
biau į mūsų pačių širdis, kad 
Kalėdų rytą mes visi nuošir
džiai galėtume giedoti garbės 
himnus Išganytojui ir meile 
sveikintume vienas kitą.

P. Zičkus

Paprastai sakome, kad Ka
lėdos vaikų šventė. Iš dalies 
tai tiesa, bet tik ne dėl to, kad 
vaikams ruošiamos eglutės ir 
gausiai perkama įvairių dova
nų. Ne, Kalėdos laikomos vai
kų švente todėl, kad jų širdys 
atviresnės tikrajai meilei ir ti
kėjimui.

Todėl Kalėdų laikas yra 
pats geriausias veikti į jaunų
jų širdis bei vaizduotę. Leis
kime jiems pilnai išgyventi 
mūsų švenčių papročius, ug
dykime juose meilę ir pagarbą 
mūsų tradicijoms, ugdykime 
pagarbą vyresniems, meilę sa
vo kalbai, meilę artimui ir 
kenčiantiems tėvynėje.

Į kalėdų švenčių paruošia
muosius darbus įtraukime ir 

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu 
nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų 1981 Metų proga.

Reikšdamas dėkingumą spaudai, veiks
niams, organizacijoms ir pavieniams asme
nims už žygius Lietuvos reikalais bei ato
dairą Lietuvos diplomatiniams ir konsula- 
riniams atstovams, linkiu, kad 1981 metai 
visiems būtų sėkmingi asmeniškai ir ypa
čiai koordinuotoje veikloje ginant paverg
tųjų tautiečių pagrindines teises ir Lietuvos 
laisvės bylą.

Dr. S. A. Bačkis 
Lietuvos atstovas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus 
geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jun
giasi su visais savo mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais susirinkome j didingą 
Vl-ąją Tautinių šokių šventę, kad dar kartą pa
tvirtintume lietuvių išeivijos gyvastingumą. Su 
pasididžiavimu sekėme sustiprėjusį tautos pasi
priešinimą okupantui Lietuvoje, kuris ypatingai 
pasireiškė visa eile naujų pogrindžio leidinių. At
kreipę didesnį dėmesį į Lietuvą giliau pajutome 
tą ryšį, kuris jungia mus vienus su kitais ir su 
pavergta tauta.

Ateinančiais metais minėsime 40 metų su
kaktį nuo 1941 metų sukilimo prieš okupantą, ši 
sukaktis tepaskatina mus su dar didesniu ryžtu 
siekti visų bendro tikslo — Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

ZJ
Kalėdų švenčių proga Amerikos Lietu

vių Tautinės Sąjungos valdyba sveikina vi
sus ALT S-gos Tarybos narius, skyrių val
dybas ir jų narius, Dirvos ir Naujosios Vil
ties redaktorius ir jų bendradarbius, Vil
ties Draugijos valdybą, Tautinio Sąjūdžio 
narius ir visus tautinės minties lietuvius ir 
linki linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

ALT S-GOS VALDYBA 
Pirmininkas — A. Mažeika, 
vicepirmininkai — Br. Dūda ir

J. Mockus, 
iždininkas — V. Juodvalkis, 
sekretorė — E. Gedgaudienė.

jaunimą, tegul visa šeima jau
čia švenčių nekasdieninę at
mosferą. Juk niekur pasauly
je tokio Kūčių vakaro nerasi
me kaip pas mus, išskyrus sla
vų tautas. Todėl šiai nepap
rastai puotai turėtume rimtai 
pasiruošti ir suprasti jos pras
mę. Tie išskirtiniai 12 valgių 
nėra tik atsitiktinumas, o turi 
gilią religinę prasmę ir prime
na paskutinės vakarienės dvy
liką dalyvių - apaštalų. Kū
čių simbolių, kaip žinome, 
yra daug: jau minėti 12 val
gių, stalo dengimas šienu, ka
lėdaičio laužymas ir dalini
mas visai šeimai, po valgio 
įvairūs ateities spėliojimai ir 
t.t. Ir Kalėdų dienqe turime 

(Nukelta į 4 psl.)
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Tyli naktis
VACYS KAVALIŪNAS

Tyli naktis. Tyli... O čia 
tylos nėra. Tik vėjas. Šaltas 
Sibiro vėjas. Ir staugiančios 
spygliuotos vielos. Susmigu
sios giliai j mano širdį.

O aš girdžiu: Tyli nak
tis, šventa naktis. Ataidi ji 
iš mano žemės. Ir iš namų 
gimtųjų. Matau — pirkia ir 
motinos veidas. Koks jis 
šviesus. Ir lino staltiesė 
ant stalo.

Kvepia šienas. Girdžiu aš 
— skamba dalgiai jo žie
duose. Grėbėjų dainos raus- 
vėjančioj vakaro žaroj.

Tyli naktis, šventa nak
tis ... Atgyja mano sieloj 
sodas. Ir takas pro rugius. 
Jame įmintos mažos mano 
pėdos. Lopšinės aidas sklei
džiasi iš jų. Ir pasaka gra
ži...

Ir vėl girdžiu: Tyli nak
tis, šventa naktis ... Ir dre
bančios tėvo rankos. Užki
męs balsas virpančioj žva
kės šviesoje:

— Kur ji dabar?
— O tėvai! — pravirks

ta motina, ir ašaros užlieja 
jos veidą ir akis.

— Gal ji viena tenai? 
Gal? — nutyla jis.

Atsiskleidžia pušynas. Ir 
brolių rankos kyla iš kapų. 
Matau — mažos sesutės vei
das. Iš lopšio ji buvo išplėš
ta. Koks siaubas jos akyse! 
Ir kokie žodžiai birželio nak
tį:

— Mama! Mama!..
Tyli naktisš šventa nak

tis ... Ateik, o Viešpatie! 
Tiesiu aš į tave sušalusias 
rankas. Ateik į žemę, kur 
nėra ramybės nei tylos, kur 
tik vėjo ūžesys gūdus ir 
šauksmas kankinamo žmo-

A---- :
Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų linkime visiems Diįvos skaity

tojams, rėmėjams, bendradarbiams ir Vil

ties draugijos nariams.

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas dr. D. Degėsys 
Vicepirmininkai — 

inž. K. Pocius. 
A. Laikūnas, 
inž J. Jurkūnas,

* d r. V. Stankus,
A. Švažas, 

sekr. J. Jurevičius.

Branginkime švenčių tradicijas...
(Atkelta iš 3 psl.) 

gražių papročių bei visą eilę 
tradicinių valgių. Taigi šven
tės tiek daug skiriasi nuo pa
prastų dienų, kad nevienas 
galime savęs' klausti, kodėl 
mes dabar kitaip jaučiamės ir 
visiškai ką tai naujo išgyvena
me. Ar mūsų vaikai jaučia ir 
išgyvena tą nepaprastą šven
tinę nuotaiką?

Štai ką tenka patirti iš mo
kyklinio amžiaus vaikų, nes li
tuanistinėje mokykloje po 
švenčių visuomet prašau vai
kų aprašyti, kaip jie praleido 
šventes. Jų rašinėliuose daž
nai skaitau tokius štai pasaky
mus: Kalėdų dieną visa mū
sų šeima valgėme *Brown Der 
by’ restorane, buvome išvykę 
už miesto į gerą restoraną ir
1.1. Tad kur mūsų švenčių tra 
dicijos, kur mūsų tradicinių 
švenčių valgiai?

Toliau besikalbant su moki
niais apie Kūčių reikšmę ir tra 
dicinius valgius dažnai tenka 
išgirsti, kad aguonų pienas 
jiems nepatinka, kad avižų 
sunkienė ir kviečių grūdų vi
siškai nematę ir negirdėję. Jie 
tik žino vieną, kad Kūčiose 
yra labai daug maisto. Tuo 
tarpu valgių gausumas ne 
tam, kad sočiai prisivalgyti, 
bet kad tą nuotaikingą šven
tą vakarą gyventume su savo 
tradicijomis ir jas palaikytu- 
mėm gyvas. Juk kiekvienas 
valgis turi savo prasmę. Šie 
dvylika valgių atsitiktinai ne
atsirado, jie surišti su religija, 
tautiniais papročiais, su mūsų 
tautos socialine būkle. Ir jei 
kuris valgis nepatinka, tai tra
dicija reikalauja jo bent para
gauti. Jei valgysime tik tai 
kas patinka, tai Kūčiose dau
gelis tradicinių valgių visiškai 
išnyks. O praradę savo tradici 
jas prarasime ir savo identite
tą ir tautybę. Tai atsitiko su 
daugeliu tautų šiame krašte, 
kurios pamiršo savo tradicijas.

Pasaulis šiandien daugiau 
praktiškas ir todėl jame dabar 
daugiau blaškymosi negu 
tikro švenčių džiaugsmo.

i

Šiandien prieškalėdinis komer 
cinis miesto triukšmas nustel
bia šio meto šventišką nuotai
ką ir verčia mus plaukti su te
kančia srove. Tačiau Kalėdos 
liko prasminga šventė ir bū
dami nedidelės tautos atstovai 
turėtume stengtis gyventi pa
gal savo tradicijas, jas puose
lėti ir perduoti ateinančioms 
kartoms.

KVAPNŪS KALĖDŲ 
MEDUOLIAI

Imti: 7 puod. sviesto, (dvi 
lazdelės), 2 3 puod. tam
saus cukraus, 3 4 puod. me
daus, 1 kiaušinis, 2 arbt. 
šaukšteliai citrinos žievės 1 
arbt. šaukšt. vanilijos eks
trakto, 1 abrt. šaukštl. mal
to cinamono, 1 -j arbt. šauks. * 
malto imbero, 1 2 arbat. 
šaukštl. maltu gvazdikėlių, 
1 8 arbat. šaukštl. druskos 
(jei sviestas be druskos), 1 
arbat. šaukšt. kepimo so
dos, 4,2 puod. miltų.

Ištrinti sviestą su cukru
mi, įdėti kiaušinį, dar kiek 
pasukti, supilti medų, visus 
prieskonius ir kepimo sodą. 
Vėl pasukti. Pagaliau po 
truputį berti miltus ir min
kyti. Išminkius padėti šal
tai. Kai tešla bus sustingu
si, tada kočioti ir išspausti 
norima formele meduolius, 
arba išspausti taurele, vir
šų patepti kiaušinio balty
mu ir uždėti ant kiekvieno 
meduolio po pusę lazdynų 
riešutą. Kepti 350 laips. 
apie 10 min. — iki krašteliai 
bus truputį gelsvi. Iškepus 
padėti ant tinklo, kad at
auštų. Ataugusius sudėti į 
dėžę ir sandariai uždaryti.

Kalėdų ir Naujų 
Metu nuotaikos...fe

(Atkelta iš 1 psl.) 
ba apie Lietuvą. Ir, matyt 
kaip tik artėjant Kalėdoms, 
aš gavau net keletą laiškų 
iš lietuvaičių, prašančių in
formacijos apie Lietuvą su 
tokiais klausimais: ”Aš esu 
lietuvaitė, noriu žinoti, ką 
jūsų organizacijos veikia ir 
gauti apie tai informacijos. 
Kur randasi man artimiau
sia jūsų draugija” ir t. p.

Jei Kalėdas praleistume 
vien dovanų pirkimo ir ga
vimo nuotaikomis, tai būtų 
iškraipyta jų tiesioginė 
prasmė. Jei tą šventę vadi
name taikos, ramybės, vie
nybės ir tiesos simbolio 
švente, tai savo dvasios pa
saulyje sąmoningai ją įpra- 
sminam tik tada, jei tą 
nuoširdumo ir vienybės 
jausmą savyje nešiosim ne 
tiktai Kalėdų dieną, bet ir 
kasdienybėj.

Mes trokštam ramybės ir 
taikos savo broliams ir se-' 
sėms lietuviams komunisti
nio okupanto pavergtame 
krašte, kur iškraipoma tie
sos, taikos bei ramybės są
voka. Mes trokštame jos ir 
čia išeivijoje, kur vien iš 
prabangos dažnai praran
dam ne vien ramybę, taiką,

Kristaus gimimo šventei artėjant, sveikiname Jus — 
Amerikos ir laisvojo pasaulio lietuviai ir linkime Jums 
tyro džiaugsmo, taikos ir ramybės šeimose bei asmeninia
me gyvenime.

Taipgi sveikiname savo brolius ir seses pavergtoje 
Lietuvoje, didžiuojamės Jūsų ryžtu ir drąsa kovojant 
prieš pavergėją ir stebimės Jūsų nepalaužiama valia iš
likti laisvais ilietuviais.

Sveikiname visus lietuviškus veiksnius, parapijas, 
organizacijas, klubus ir laikraščius, linkėdami ir toliau 
dirbti ir nepavargti.

Pagaliau sveikiname PLB ir visų Kraštų Valdybas, 
apygardas ir apylinkes. Linkime, kad 1981 metais mūsų 
gretos dar daugiau sustiprėtų ir, kad bendromis pastan
gomis priartintume Lietuvos laisvės rytą.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

j—;—;—;—;-------
Visus lietuvių kultūros kūrėjus ir 

darbuotojus bičiuliškai sveikiname su 
Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Me
tais. Linkime jūsų gyvenime ir darbuo
se džiaugtis laimėjimais, taika ir vilti
mis.

JAV LB Kultūros Taryba

-Z-------------------------
Brangius kolegas neolituanus ir jų 
šeimas Amerikoje ir plačiajame 

pasaulyje
KALĖDŲ ir NAUJŲ 1981 METŲ 

proga sveikina

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko Valdyba 

zi------------------ :—:—Edmundas ir Irena K. Vaitkai

6641 S. Francisco Avė., Chicago, III.
ŠVENTŲ KALĖDŲ

ir

. NAUJŲ METŲ
proga sveikina visus draugus, prietelius 

ir pažįstamus.
‘ ♦

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
draugams ir bičiuliams visuose 

kraštuose linki

Stefa ir Vytautas
Gedgaudai

bet ir vienybę aukštesnių 
idealų siekime ne vien arti
mųjų tarpe, bendradarbių, 
bet ir plačioj visuomeninėje 
veikloje. Kalėdinės taikos, 
ramybės ir vienybės nuotai
kos telydi visur ir visuo
met, telydi mus dr. Jono

Basanavičiaus . 1883 m. 
"Aušroj” parašyti žodžiai: 
"Kaip aušrai auštant nyks
ta ant žemės nakties tam
sybė, o kad taip jau pra
švistų ir Lietuvos dvasia. 
Toks mūsų troškimas ir no- 
ras .
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tlKURYBA IR MOKSLAS!
Donelaitis, jo Metų pasaulis

ir žmogus Vacys Kavaliūnas

Laikas niekad nesustoja. 
Ir jau du šimtai metų nu
dundėjo j amžių tolumas 
nuo Donelaičio mirties. O 
tačiau jis tebėra gyvas. — 
Gyvas savo Metuose. Ir mes 
jį girdime ir matome. — 
Iškyla jis ”Metų” pasaulio 
fone ir būrų žingsniuose, 
dundančiuose jų gimtosios 
žemės keliuose ir susisie- 
kančiuose su amžinybe.

Vienas iš pačių būdin
giausių poezijos bruožų, 
teigia savo knygoje ”Writ- 
ing poetry” Marie Gilchrišt, 
yra naujas kūrėjo-poeto ar 
aplamai rašytojo —'žvilgs
nis į išorinio pasaulio daik
tus: ”a ne\v way of looking 
at the things.” Tai iš tik

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Užvedant senų metų du
ris, išeivijai sunku tikėtis 
savos kalbos tobulėjimo ki
tais metais. Ne tiek apie 
pažangą kalbam, kiek nuo
stolių spragas bandom už- 
kamšioti. Tokia yra emi
grantų dalis svetur. Ilgiau 
užtrunkant, dalis savaime 
atkrinta, neatlaikę svetimos 
aplinkos spaudimo. Bet po
litinė išeivija, ypač inteli
gentai, paprastai ilgiau iš
lieka ištikimi tautai. Jie šir
dingai nori išlaikyti savą 
tapatybę, tik pritrūksta va
lios ir pastangų. Gaila, bet 
mūsų kalba jau blanksta. O 
yra dar gana priemonių gel
bėtis, tik nusikratykim abe
jingumo. Pvz. atsiverskim 
vėl Rygiškių Jono gramati
ką! Nedidelė knyga ir leng
vai skaitoma, o mum vėl 
būtinai reikalinga. Pagal 
mūsų periodiką — bent pu
sė suvirs bendradarbių pri
valėtų akylai įsiskaityti va
dovėlį. Trumpos kalbos skil
telės spaudoj tikrų apsilei
dėlių neišgelbi, o usnys žel- 
te želia.

Antra priemonė, net sma
gesnė ir patrauklesnė — 
neakivaizdiniai Pedagoginio 
instituto kursai Chicagoj. 
Taip ir pradėkim nuo ABC, 
pvz. nuo kablelio (jų mai
šatis juokingai išpuošia 
dažną rimtą knygą ir net 
žurnalistų žurnalą). Irgi 
sintaksėj. visų pirma įsidė- 
mėkim kalbą apie kalbą, 
kad neliktų tokių klišų sa
kinių: Solistė dainavo italų 
kalboje (juk ji dainavo sa
lėj ar scenoj, tik ne kal
boj!). Arba vis rašoma: 
Knyga išleista anglų kal
boje (= anglų kalba). Pa
našus ir šis: .Jis dėstė min
tis mandagioje formoje (^= 
mandagia forma). 

rųjų svarbu. Ir svarbu ne 
ne tiktai poezijos, bet ir 
aplamai grožinės liteartūros 
kūriniui.

Poetinė išorinio pasaulio 
erdvė nėra tik bedvasė ge
ografinė ir gamtinė aplinka, 
kurioje poetas ar rašytojas 
gyvena ir kuria ir kurioje 
lokalizuoja savo veikėjus, 
atskleisdamas ir vaizduoja
mo pasaulio veido bruožus. 
Labai dažnu atveju ir jis 
pats, ir jo personažai su 
tuo pasauliu yra giliai ir 
intymiai savo būties gelmė
mis susiję. Tiktai erdvėje, 
o ne laiko plotuose, prancū
zų filosofo Gaston Bache- 
lard knygos Erdvės poetika 
(La poėtiąue de l’espace) 
žodžiais, galime lokalizuoti 
savo gyvenimo praeities 
momentus. ,

Be to, dažnu atveju toje 
išorinįo pasaulio aplinkoje 
ir kūrėjas, ir jo personažai 
pajunta mistinį daiktų as
pektą, kuris yra tarytum 
žemės kelio gairės, verian
čios dvasinės tikrovės plot
mėn, ir kur užsimezga ty
lus žmogaus sielos dialogas 
su Kūrėju.

Tačiau pagrindinis ir cen
trinis literatūros kūrinio 
personažas yra žmogus. O 
ir meno tikslas, Rene Hu- 
vghe knygos Menas ir siela 
(L’art et Tame) teigimu, 
nuo pačių seniausių laikų 
išreikšti žmogų: ”Son role 
essentiel, sa constante, 
c’est d’etre depais son ori- 
gine un mode d’expression 
de l’hommes”. Ir todėl kul
kas svarbiau negu naujas 
rašytojo 'ar poeto žvilgsnis 
į išorinio pasaulio daiktus 
yra jo žmogaus samprata li
jo gyvenimo kelio vizija pa
čia giliąja — egzistencine ir 
likimine prasme.

Net drįsčiau teigti, kad 
nėra ir vargu ar begali bū
ti gilus literatūros kūrinys, 
kuriame nėra žmogaus ir 
kuriame žemes kelio plot
mėje neiškyla amžinas jo 
dvasios ilgesys, kuriuo, Fer
dinando Alųuiė veikalo Bū
ties ilgesys (La nostalgie de 
l’Etre) žodžiais, yra paženk
linta autentiška žmogaus 
sąmonė.

Ryškus šio teigimo įrodo
masis pavyzdys — Antano 
Baranausko Anykščių šile
lis, kuriame poetas, traktuo
damas išorinio pasaulio — 
miško — temą, galų gale 
savo siela taip intymiai ir 
nuoširdžiai susilieja su vi- 
durmančio tyla, kad išgirs
ta ir tai, ko fiziškai girdė
ti negalima: kaip gėlės žie
das ar lapelis kraunas, kaip 
rasa krinta ir medžiai kal
basi, ir savo dvasia peržen

gia išorinės tikrovės ribas.
Tąi galima konstatuoti ir 

kalbant apie kitų mūsų poe
tų — Maironio, Baltrušai
čio, Putino, Aisčio, Braz
džionio kūrybą, kur pro 
gamtinį motyvą pasigirsta 
kūrėjo vidaus pasaulio aidai 
ir harmoningai susilieja su 
Visatos ir metafizinio pa
saulio melodija.

Žmogus ir jo gyvėhimo 
kelio žingsnių aidesiai, per
eidami išorinio pasaulio ri
bas, iškyla pirmon plotmėn 
ir Donelaičio Metuose, kū
riny organiškos turinio ir 
formos, už kurios glūdi ir 
jo autoriaus filosofija, at
siskleisdama r e a 1 istiškai 
poetinėje jo gimtojo kraš
to erdvėje ir pavasario, va
saros, rudens ir žiemos 

' vaizdų fone.
Išoriniai Metai susideda 

iš keturių dalių: Pavasario 
linksmybių, Vasaros darbų, 
Rudens gėrybių ir žiemos 
rūpesčių. Ar šia metų laikų 
eile, kurią Donelaičio kūri
niui suteikė pirmasis jų lei
dėjas Liudvikas Rėza, 
džiaugtųsi jo autorius, esu 
linkęs bent kiek paabejoti.

Hohlfeldo rankraščiuose, 
nusirašytuose iš Donelaičio, 
šis kūrinys prasideda Ru
dens gėrybėmis. Ir tai grei
čiausiai eina iš antikinės 
Graikijos literatūroje atsi
spindinčios pasaulio vizijos, 
pagal kurią visa fra viena. 
Tad ir visatoje, pulsuojan
čioje to paties ritmo banga
vimais, o taip pat ir žemės 
gyvenime, pastebimas ne
sustojantis mirties ir atgi
mimo vyksmas. O todėl lo
giška ir realu prileisti, kad 
šis nuolatinis gyvenimo pro
cesas, apie kurį savo kny
goje Literatūros psichologi
ja, kalbėdamas apie graikų 
tragediją, užsimena Ralph 
Hallman, galėjo turėti ir 
Metų pasaulio vizijos susi
formavimui. Juoba, kad Do
nelaitis literatūrinės dva
sios prasme yra Vakarų Eu
ropos žmogus. Tai tačiau 
nėra teigimas, o tik lengva 
užuomina, pagrįsta mirties 
ir prisikėlimo principu: ru
denį ir žiemą visas gamtos 
gyvenimas yra apmiręs, o 
pavasarį gaivališkai ir su 
nesulaikomu e n t u ziazmu 
prisikelia. *

Keturios Metų dalys — 
Pavasario linksmybės, Va
saros darbai, Rudens gėry
bės ir žiemos rūpesčiai tėra 
tik išorinės kūrinio kompo
zicijos elementai. Gilesniąja 
prasme pagrindinis jų for
mos bruožas — Visatos har
monija, pereinanti nuo Do
nelaičio pasaulio sampratos 
ir jo vizijos: visa yra viena.

Eglaitės aikštės 
vidury
VYT. ALANTAS

Aukšta eglaitė tviska tvaska aikštės vidury. 
Kai dvelkteli vėjelis, suvirpa auksiniai burbulai. 
Tartum sukrėstų medį išdidumo šiurpuliai, — 
Ir kaspinai balti į aukštį raizgos įvijai. 
Pačioj viršūnėj pučia dūdą angelas sparnuotas, 
Ir didelė žvaigždė-spinduolė tviska tamsumoj. — 
Vaidenasi, lyg Aitvaro sparnai žybsėtų aukštumoj ...

Pro langą susimąsčius žiūri moteris sena 
Į eglę besipuikuojančią puošmenom blizgiom. 
Ir mini žilgalvė aną žvaigždėtą žvainą naktį, 
Kai ji su juo. tarsi padangėm, skriejo važaliu. 
Mėnulio lydimi baltais lygiais laukais.
O žvangalas skambėjo jiems jaunystės pažadais ...

Vaikagalys prie lango vis sugrįžta ir galvoja. 
Ar tėvas jam nupirks elektros traukinėlį. 
Apie kuri jis net sapne sapnuoja__

širdis nunokusios gražuolės spurda neramiai: — 
Ar jis padės po eglaite žiedą be akies. 
Ar teks nuvyst vienai, kaip eglei nurengtai 
Ir be atodairos į gatvę išmestai?..

Ankštoj mansardoj, pasidėjęs lapą, poetas rymo 
Ir laukia, kad atskristų angelas nuo viršūnės 
Ir įkvėptų jam eilėraštį nemarų parašyt...

Pro platų šviesiai apšviestą langą 
Matyt, kaip žmogysta, palinkęs aut skaitliukų, 
Skaičiuoja, kiek atneš jam pelno Dievo užgimimas...

Pro ligoninės langus eglę varsto daug akių: — 
Jie ten stebuklų vilis lūkesčio pilnom širdim...

Visi kažin ko ilgis, kažko laukia,
Bet vengia pagalvot, kaip atsigerins Jam...

O todėl dangus ir žemė ir 
visa, kas joje yra, augalai, 
gyvuliai, paukščiai ir žmo
nės yra tos pačios . Visa
tos harmoningos simfonijos 
akordai.

Galbūt todėl, kaip tai pa
stebi Edmond Jaloux savo 
knygoje Nuo Eschilo ligi 
Giraudoux (D’Eschyle a Gi- 
raudoux, kalbėdamas apie 
fantastinės ir magiškos li
teratūros psichologiją, kad 
žmogus yra visą laiką tos 
harmonijos su Visata troš
kęs ir siekęs.

Tačiau Donelaitis neturi 
mistinio išorinio pasaulio 
daiktų pajutimo jausmo. Jo 
realybės vizijoje ryškus 
groteskinis bruožas, kiek 
primenantis 16 amžiaus 
prancūzų rašytojo Rabelais 
pasaulį, kurio Pantagruelis, 
užėjus lietui, iškiša liežuvį 
ir tarsi 'lietsargiu uždengia 
visą didžiulę savo armiją. 
Ir, be to, jam tereikia iš
kišti ne visą liežuvį, o tik 

pusę — seulement a dėmi, 
šiuo atveju tereikia prisi
minti Metų blusas, kurios 
lyg kokie begemotai išsižio
ja ponus ir būrus įkąsti, ar 
kamuolius dūmų, kurie, Mi- 
kolui svilinant kuilį, saulę, 
žvaigždes ir mėnulį užtem
do.

Užsiminus apie kosminę 
Metų pasaulio viziją, kuri 
artima antikinės Graikijos 
Visatos sampratai, norėtų
si pastebėti, kad nieko joje 
nėra stabmeldiško. Dangaus 
ir žemės ir aplamai viso kos. 
mo harmonija gana tvirtą 
poziciją ižima ir krikščio
niškoje pasaulio samprato
je. O tai, tarp kita ko, gali 
patvirtinti ir jėzuito Teil- 
hard de Chardin Himnas vi
satai (L’Hymne a l’Uni- 
vers), kuriame juntama 
dvasinė medžiaginio pasau
lio galia ir kuriame visa ju
da ir spinduliuoja iš Kris
taus.

(Bus daugiau)
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■ laiškai Dirvai
Gerbiamas Pone

Redaktoriau:

"Dirvos” š. m. gruodžio 
4 d. "Iš kitos pusės” skyriu
je p. v. m. su sąmoju sam
protauja, kad prezidentui J. 
Carter rinkimus pralaimė
jus, "bendruomenini n k a i 
galėtų kiek pailsėti iki nau
jo demokratų laimėjimo”, o 
ALTa perimtų kontaktus su 
respublikonais kontroliuoja
mais Baltaisiais Rūmais. 
Autoriaus teigimu, ”To aki
vaizdoje veiksniai turėtų 
jaustis kaip estafetės bėgi
kai, vieni gali pailsėti — 
kiti turi bėgti”.

Prieš šiam pasiūlymui 
patampant ištęstų ginčų 
objektu mūsų spaudoje ir 
laisvinimo veiksnių konfe
rencijose, p. v. m. noriu pa
informuoti, kad JAV LB Vi
suomeninių reikalų taryba 
nesijaučia pavargus po 
glaudaus bendradarbiavimo 
su prezidento Carter Admi
nistracija. Visą susikaupusį 
nuovargį išblaškė prieš pre
zidentinius rinkimus LB-nės 
pastangomis išrūpinta Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
atstovavimo tęstinumo ir 
naujų diplomatų paskyrimo 
garantija. Jaučiamės lyg 
būtume pasisėmę naujų jė
gų. Dviem trečdaliams Vi- 
suom. Rkl. Tarybos narių 
esant registruotais respub
likonais, tikimės, kad turė
sime nemažiau artimus ry
šius ir su prezidento R. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

INC.
488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS. ,

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

Reagan Administracija. Be 
to, nemanome, kad ALToj 
gausiai susibūruslems mū
sų garbingiems pensinin
kams būtų sveika siūlomoje 
estafetėje bėgti. Tam dr. J. 
Adomavičius tikrai nepri
tartų. Mielai juos sutinka
me palikti vertingai užtar
nautame poilsy jef Pensinin
ko amžius yra posėdžiavi
mui ir prisiminimų rašymui, 
o ne lenktyniavimui estafe
tėje, ypač ne savo lygoje. 
JAV LB-nės darbuotojai 
mielai pasiaukos dar ketve
rius metus su Washingtono 
pareigūnais padirbėti mielo
sios Lietuvos labui.

Algimantas S. Gečys

PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO SĄJUNGA 
NIEKAD NEBUVO 

ĮKURTA

A. Laukaitis savo str. 
"Sportas ir Bendruomenė”, 
Dirva, XI. 13 d. rašo taip: 
”Ogi, panaikinus Pasaulio 
Lietuvių Sporto Sąjungą, 
kuri buvo įkurta Toronte ir 
visą sportinį darbą įjun
giant į P. L. Bendruomenę, 
buvo tikėtasi taip daug, tiek 
mano kolegų Amerikoje, 
Kanadoje, tiek ir pas mus 
Australijoje”. PLS S-ga nie
kada nebuvo įkurta ir nei 
vieną dieną, kaipo tokia ne
egzistavo. štai faktai:

1. ŠALFASS ir ALFASS 
deklaracijoj (1978. VIII. 3), 
kurią paskelbė'ir pasirašė

* L.A.S. Seniūnų Tarybos suvažiavimo Įvykusio Chicagoje "Laisvosios Lietuvos" patalpose 
dalyviai. Sėdi iš kairės: V. Jokūbaitis, S. Jakubickas, S. Kaulėnienė, V. Šimkus, A. Kačins
kienė, M. Blynas, B. Macianskas. Stovi K. Dirkis, K. Radvila, A. Bertulis, J. Skavičius, A. Rimas, 
V. Kačinskas, J. Balčiūnas ir K. Oželis. x

A. Laukaitis ir Pr. Bernec- 
kas, pirmame punkte taip 
pažymėta: "Steigti Pasau
lio Lietuvių Sąjunga 
(PLFASS), kurios tikslas 
būtų apjungti pasaulio lie
tuvius sportininkus ir ko
ordinuoti bendrą sportine 
veiklą.

2. 1979. X. 20. Hamiltone 
įvykusiame pasitarime tarp 
PLB pirm, (valdybos) V. 
Kamanto sporto reikalams 
Z. žiupsnio ir SALFAS Sgos 
pirmininko Pr. Bemecko, 
6-sis punktas taip pabrėžia: 
”PLB valdyba abejoja ar 
yra reikalinga steigti Pa
saulio Lietuvių Sporto Są
jungą kuomet taip trūksta 
darbininkų ir vadovų, o 
-praktiškai, buvo ir bus ar
timai bendradarbiaujama 
su ŠALFASS ir Australijos 
Lietuvių Sporto Sąjunga. 
Nauja sąjuhga sudarys 
daugiau biurokratijos”.

3. Dabartinis ALFAS pir
mininkas J. Jonavičius, 
1979. XI 14 d. PLB valdy
bos nariui sporto reikalams 
Z. žiupsniui pabrėžia: "Pri
tariame PLB valdybai, kad 
nėra reikalo steigti dar vie
ną instituciją, kurios funk
cijas, mums atrodo, Jūs 
pats galite geriausiai at 
likti”.

Kaip matome, kad PL 
Sporto S-ga nebuvo įkurta, 
o tik dėtos pastangos Įkurti, 
bet dėl neapgalvotų užmo
jų pati Australijos Lietuvių 
Sporto V-ba — ALFASS, 
nuo to atsisakė. Nesupran
tamas ir nepateisinamas A. 
Laukaičio tikslas skelbti ne
tiesą, paneigiant net savo 
parašu spaudoje "steigti”, 
tvirtinant vėliau, kad jau 
"Įkurta" yra.

Br. Keturakis
Mihvaukee, Wisc.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

FELTONVILLE
3 br.. I % ba, Row, movė in condilion. 
>22300.

OAK LANE
imniac. 3 br. 2’zį ba. Twin. Ranch. 
Fin. base. 54.500.

MAR1AN REINHE1MEK
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Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

Lietuvių Moterų Federacijos
Waterburio skyrius ... .25.00 

T. Urbaitienė,
Mayfield Hts.................. 7.00

V. Kecorius, Toronto .... 15.00
V. Misiūnas, EHzabeth ..10.00
I. Černienė. Bloomfield .. 10.00
J. Petrauskas. Detroit .. 2.00 

, K Mikolajūnas, Chicago 5.00
E. Vilutis,

Santa Monica ............ 2.00
J. Vizbiras. Dorchester .. 2.00 
A. Žuras, Rochester ....22.00 
V. Civinskas. Cleveland 2.00 
P. Bielskus. Ridgewood 1000
L. Kerulis, Chicago .... 3.00 
A. Yankus, Rochester .. 4.00
G. Juškenas, Cleveland 4.00
V. Jasiukaitis. Cicero 7.00
J. Gužaitis, Cicero ...........2.00
A. Bumeika. Hartford ..15.00
S. Jurkūnas, Chicago ..10.00 
Dr. V. Dubinskas.

Chicago ...................... 10.00
V. Civinskas. Cleveland 5.00
Br. Elsbergas, Surfside .. 7.00
P. Vaičaitis. Largo.........2.00
Br. Michels. Sarasota .. 5.00
S. Smulkaitis. Gulfport 10.00
A. Puškoriūtė

Highland Hts..........  .10.00
J. Stankūnas.

Michigan City ............10.00
J. Ulpienė, Dorchester .. 7.00
X. Y., Roxbury ............ 2.00
M. Vinclovas, Cleveland 2.00
Dr. E. Mekys, Cleveland 5.00 
G. Vidmantas, Rochester 2.00
Br. Galinis, Nurwell .... 5.00 
Dr. L. Kriaučeli finas.

Palos Park................... 7.00
B. Malcanas, Cleveland ., 7.00
A. Šalkauskas. Juno .... 7.00
J. Sirusas,. Flemington ..20.00
M. Vansauskas. Lyons .. 5.00 
Ch. K. Maurukas,

Alonąuin ..................... 5.00
J. Pečkaitis, Merrillville 7.00 
P. Endzelis, Chicago .... 5.00 
P. Šimoliūnas. Chicago .. 7.00 
Z. Mikužis, Chicago .... 7.00

W. Bloomfield .............. 7.00
J. Briedis.
L Radzvickas, Ann Arbor 7.00
A. Spakauskas, Phila. .. 7.00 
M. Petrulis, Toronto .... 7.00 
J. Mingaila. Debran .... 2.00 
M. Tijūnėlis, Euclid .... 7.00 
T. Jurcys, Palos Hills .. 7.00 
J. Lusaitis, Westmont .. 5.00 
A. Karsokas, Cleveland 5.00 
Pr. Lekutis. Fruitport .. 10.00 
A. Pesys, Dearbom.........5.00
S. Vaškys. St. Petersburg 5.00
S. Mickus, Medinah .... 15.00

L. Knopfmileris.
Lehigh - Acres ............ 10.00

P. Dargis, Pittsburgh .. 7.00 
Ig. Stankus, Cleveland .. 7.00 
V. Staskevičienė. Detroit 2.00 
S. Butkūnas, St. Charles 5.00 
J. Staškus. Yonkers .... 5.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 5.00 
J. Rastapkevičius, Dutton 23.00 - 
E. Varekojis,

St. Petersburg ............20.00
J. Chmieliauskienė,

Los Angeles ............... 7.00
P. Kudukis. Cleveland .. 7.00 
J. Karys, Bridgeport .... 10.00 
J. Cijunskas, Cleveland 20.00
Pr. Michelevičius, Chicago 7.00 
J. Daniliauskas, Stamford 7.00 
D. Alseika. Los Angeles .. 5.00
M. Karys, Toronto ......... 1.00
Br. Tvarkūnas. Phila. .. 2.00
A. Juodka, Chicago .... 2.00
F. Mandeikis. Centerville 5.00
N. Gabienė, Woodhaven .. 1.00
Gr. Meiluvicnė. Chicago 2.00
J. Laurinaitis, Australia 20.00
V. Tamulis. Euclid......... 2.00
H. Bitėnas, Elizabeth .... 13.00
V. Šenbergas. Cleveland 6.00
St. Dalius, Hamilton .... 7.00
M. Bankaitienč,

Fairview Park.............10.00
Dr. P. Pamataitis,

Santa Monica ............10.00
G. Natkevičienė,

Willoughby ............... 5.00
V. Liaukus, Wethersfield 7-00
E. Jocius, Cleveland .... 5.00
L. Nagevičius. Parma .. 5.00
V. Aukštuolis, Munster . .10.00
A. Patamsis, Stoney. Creek 5.00
M. Itomlenskis. Cleveland 5.00
A. Blaževičius. Milford 12.00
O. Mironaitė, Chicago .. 7.00 
Pr. Zailskas. Chicago .... 5.00 
E. Gontautas, Bridgeport 3.00
P. Druseikis. Rochester 10.00
L. Juodikis, Chicago ....20.00
J. Yčas. Toronto.............20.00
M. Gečiauskas,

Manchester ...............  5.00
V. Drabišius, Cleveland 2.00 
Č. Kiliulis. Lexington .. 5.00 
V. Mitchell, Taylor........ 3.00
A. Valavičius, Los Angeles 7.00 
E. Jodinskas. Detroit .... 2.00
X. Y., Detroit ............... 50.00
J. Kybartas,

Richmond Hill.............. 2.00
V. Numgaudas, Chicago 10.00
K. Ramonas, Chicago .. 20.00 
S. Jakubonis, Chicago .. 7.00 
J. Matusevičius, Evanston 10.00 
A. Krakauskas, Chicago 7.00 
J. Žemaitis, Hot Springs 5.00 
Gr. Miller Wheeling ....10.00 
S. Pociulis, Kenosha 5.00 
S. Baniulis, Chicago .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Teatro festivaliui
praėjus Antanas Juodvalkis

Penktasis teatro festiva
lis įvyko Padėkos Dienos sa- 

■ vaitgalyje (lapkričio 26-30 
d.d.), Jaunimo Centre, Chi
cagoje.

Atvyko 4 teatro vienetai 
ir prie jų prisijungė 2 Chi
cagos teatrai, neskaitant 
vieno žmogaus teatro — Vi- 
talio Žukausko. Iš viso buvo 
7 spektakliai ir žymenų Įtei
kimo vakaras.

Teatro festivalį pradėjo 
trečiadienį (XI. 26) humo
ro vakaru, aktorius Vitalis 
Žukauskas, žinomas vieno 
žmogaus teatro vardu. Pri
sirinko pilna didžioji salė ir 
linksmai praleido vakarą. 
Aktorius Vitalis Žukauskas 
buvo gerai nusiteikęs ir vie
nas pats išpildė vakaro pro
gramą, sugebėjęs užmegsti 
šiltą ryšį su publika. Po 
trumpesnių ar ilgesnių ški
cų, publika reaguodavo plo- 

P ujimais ir valiavimais. Ir už
dangai nusileidus, publika 
plojo ir plojo.

Po programos, rengėjai 
pakvietė į kavinę tarpusa
vyje pabendrauti ir arčiau 
susipažinti su aktoriumi.

Jei neskaityti atidarymo 
vakaro, teatro festivalį pra
dėjo Chicagos šaulių teatras 
Padėkos Dienos vakare (XI. 
27), suvaidinę K. Kielos 3 
veiksmų komediją — Jau
nystės eleksyras, režisuotą 
Juozo Petrausko. Prisirin
ko pritrenkiančiai mažai 
žmonių, vos penketas de
šimčių. Kas gi atsitiko? 
Blogas laikas, veikalas ar 
teatras? Po gerų kalakuto 
pietų, buvo pakankamai lai
ko nusnausti ir dar suspėti 
į vaidinimą, bet žmonės ne
panoro judėti ir liko spok
soti į TV. Veikalas nepa
traukė publikos, o gal pa
statymas ir vaidyba nulėmė 
publikos nesi domėjimą! ? 
Net šauliai ir tie neatvyko 
savo žmonių pastangų pa
remti. Teatro vadovai turė
tų susirūpinti ir pasitempti.

Penktadienį (X. 28) įvy
ko du spektakliai. Dienos 

Hamiltono teatros "Aukuras” festivaly laimėjęs pirmąją vietą. Z. Degučio nuotr.

metu Chicagos jaunimo te
atras suvaidino Ai. Barono 
1 v. vaidinimą vaikams — 
Diena prie ežero, režisuotą 
Laimos Lapinskienės ir L. 
Dovydėno 1 v. komediją — 
Jeigu mes rasime uranijaus, 
režisuotą Dariaus Lapinsko. 
Ir šis spektaklis nesulaukė 
didesnio publikos susidomė
jimo, atsilankė apie 150 
žmonių. Gal, iš tikro, savo 
parapijoje sunku būti pra
našu, kaip sako lietuvių 
liaudies išmintis.

Vakare pasirodė tolimes
ni svečiai — Rochesterio 
jaunimo "Teatras vienas" 
(koks pavadinimas!) ir su
vaidino A. Kairio 3 v. ko
mediją ”Ku-kū”, režisavo 
Andrius Sieminis. šis Vaidi
nimas jau pakvipo teatru ir 
sutraukė apie du trečdalius 
salės (apie 400) žiūrovų.

šeštadienis nedarbo die
na, galima dalyvauti ar die
niniame, ar vakariniame, ar 
abiejuose spektakliuose, nes 
pasirodė žinomi teatrai ir 
suvaidino dramas. Atrodė, 
kad salė nesutalpins žiūro
vų, kai gausi Chicagos lie
tuvių visuomenė užplus 
Jaunimo Centrą. Bet ir da
bar Chicagos lietuviai nepa

LB kultūros tarybos pirm. I. Bublienė Įteikia žymenį S. 
Ramanauskui, geriausiam aktoriui. Z. Degučio nuotr.
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A. Kairys įteikia žymenis visiems festivaly dalyvavusiems režisieriams. Z. Degučio nuotr.

rodė didesnio susidomėjimo 
ir užpildė tik apie 2 3 salės, 
kaip penktadienio vakare. 
Q pamatyti šiuos spektak
lius buvo verta visiems!

Dienos metu pasirodė Los 
Angeles dramos sambūris, 
suvaidinęs J. Gliaudos 3 v. 
dramą "Čiurlionis”, laimė
jęs net du "Oskarus”. Reži
savo Dalila Mackialienė.

Vakare į sceną išėjo To
ronto teatras "Aitvaras”, 
parodęs J. Grušo 4 v. dra
mą "Tėvas ir sūnus”, laimė
jęs "oskarą". Režisavo Al
dona Dargytė-Byszkiewicz.

Abu vaidinimai buvo ge
ri ir drąsiai galima sakyti, 
kad buvo tikras teatras. 

Ypač stipriai žiūrovus pa
veikė tėvo (Stepas Rama
nauskas) ir sūnaus (Rimas 
Kuliavas) skirtingos pažiū
ros į žemę.

Atėjo ir sekmadienis (XI. 
30), atnešęs malonių staig
menų. Į paskutinį popietinį 
spektaklį prisirinko pilnu
tėlė salė žiūrovų ir rengėjai 
šiek tiek pralinksmėjo.

Hamiltono lietuvių dra
mos teatras "Aukuras” pa
rodė premjerą, B. Pūkelevi- 
čiūtės 3 veiksmų išdaigą 
(ne dramą, ne komediją, bet 
tikrą išdaigą) "Antroji Sa
lomėja painiavose", režisuo
tą Elenos Dauguvietvtės- 
Kudabienės, laimėjęs du 
"oskarus".

Kadangi veikalas parašy
tas, atrodo, specialiai Ha
miltono "Aukurui”, tebėra 
rankraštyje, tad pravartu, 
nors keliais sakiniais supa
žindinti ir skaitytojus. Net 
ir rengėjai plačioje progra
moje kitų veikalų turinio 
nedavė, o supažindino tik 
su teatro veikla, bet apie 
"Antrąją Salomėją” šiek 
tiek parašė.

”... Veikalo vardas, "An
troji Salomėja painiavose”, 
daugmaž nusako besiklos
tančią istoriją. Merdinčios 
senutės, Salomėjos Baltū- 
sienės gyvenimą perima 
jauna mergina, kuri pasuka 
šią moteriškę, visai kita 
kryptim. Todėl ji ir vadi
nasi — Antroji Salomėja. 
Patekusi į svetimas apysto- 
vas, Antroji Salomėja, aiš
ku, sutinka aibes painiavų, 
kurias jai tenka per veika
lo eigą išrišti."

Veiksmas vyksta pakai
tomis: dangaus registraci
jos skyriuje ir kažkuriame 
Kanados mieste. Tai naujas, 
fantastinis B. Pūkelevičiū- 
tės šių dienų gyvenimo kū
rinys, sakyčiau, dalinai sa
tyrinis. Nors veikalas yra 
3-jų veiksmų, bet užtrunka 
bemaž tris su puse valan
dos (pradėjo 15 min. pavė
lavę — 2:15 ir baigėsi 
5:30). Veikalo įdomumas su 
kiekvienu veiksmu vis ma
žėjo, o paskutinysis, ilgiau
sias — grasė išvirsti į nuo
bodulį. Ilgi dialogai, nuola
tiniai pasikartojimai, maži
na veikalo vertę. Skaudžiai 
plakami daktarai ir žurna-
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listai, pakartotinai minint 
tuos pačius užmetimus.

žymenų vakaras

Pasibaigus spektakliams, 
publikos dalis pasiliko lauk
ti žymenų vakaro, kita da
lis išskubėjo į namus, kad 
vėl grįžtų į vakarienę, o tre
čioji, didžiausioji dalis išva
žinėjo poilsio. Pareigūnai 
griebėsi tvarkyti ir paruoš
ti salę vakarienei. Dar gero
kai prieš sepitntą vai. pra
dėjo rinktis publika į žyme
nų įteikimo vakarienę, no
rėdami pabendrauti su pasi
likusiais teatralais.

7:45 vai. komiteto pirm. 
A. Kairys pakvietė LB 
Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkų, kuris pasveikino ak
torius, vadovus, režisierius 
ir svečius, gausiai dalyvau
jančius šiame pobūvyje. Il
gesnį žodį pasakė festiva
liui rengti komiteto pirm, 
rašytojas Anatolijus Kai
rys. Jis aptarė kiekvieną te
atrą, dėkojo už nuoširdų 
bendradarbiavimą ir deda
mas pastangas išlaikyti te
atrą gyvą lietuvių, ypač 
jaunimo tarpe. Iškvietė į 
sceną visus režisierius ir 
įteikė meniškas plaketes: 
V. Žukauskui iš New Yor
ko, D. Mackialienei iš Los 
Angeles, L. Lapinskienei 
iš Chicagos, A. Dargytei- 
Byszkiewicz iš Toronto, E. 
Dauguvietytei - Kudabienei 
iš Hamiltono, A. Cieminiui 
iš Rochesterio, D. Lapins
kui ir J. Petrauskui, abu 
iš Chicagos.

Visų režisierių vardu žo
dį pasakė D. Mackialienė.

Jury komisiją sudarė ak
torė Zita Visockienė, solis
tė Dalia Kučėnienė ir daili- 
ninkas-rašytojas Vladas Vi- 
jeikis. Aktą perskaitė ir 
laimėtojus paskelbė VI. Vi- 
jeikis. Už geriausią pastaty
mą žymenys atiteko Ha
miltono teatrui "Aukurui", 
kurio režisierė yra Elena 
Kudabienė, išvedusi į sceną 
premjerą, B. Pūkelevičiū- 
tės — "Antroji Salomėja 
painiavose". Geriausiais ak
toriais išrinkti: Toronto te
atro "Aitvaras” aktorius 
Stepas Ramanauskas, su
vaidinęs ūkininką Budrį, J. 
Grušo dramoje "Tėvas ir 

(Nukelta į 8 psl.)
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TEATRO FESTIVALIUI PRAĖJUS...
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sūnus” ir Hamiltono teatro 
"Aukuras” aktorė — Mari
ja Kalvaitienė, vaidinusi 
Salomėją Baltūsienę B. 
Pūkelevičiūtės i š d a igoje 
"Antroji Salomėja painia
vose".

Geriausios dekoracijos 
pripažintos Los Angeles 
dramos sambūrio pastaty
me "Čiurlionis”, o jų kūrė
jui dail. Algiui žaliūnui su 
dukra Darija įteiktas "Os
karas”.

Už gražiausius moterų 
rūbus Oskaras atiteko jų 
kūrėjai Emai Dovydaitie
nei, taip pat Los Angeles 
dramos sambūrio pastatyto
je dramoje "Čiurlionis".

Jury komisija rado apdo- 
vanotinų ir daugiau teatrų 
bei aktorių, bet neturėjo 
žymenų. Reikėtų apdovano
ti gaivalingiausią teatrą, 
kuriuo pripažino Rocheste- 
rio "Teatrą vieną”. Norėjo 
paskirti žymenis ir už ge
riausias antraeiles roles. 
Paminėjo V. Dovydaitį iš 
Los Angeles ir Antaniną 
Žmuidzinaitę iš Rocheste- 
rio. Taip pat reiktų skirti 
žymenį už geriausią lietuvių 
kalbos tarimą, kuriuo pasi
žymėjo Toronto teatralai. 
Jei būtų daugiau žymenų, 
atsirastų ir jų laimėtojai. 
Ateityje prašo padvigubin
ti žymenų skaičių. (Nesi
laikau vienodumo ir rašau 
žymenas ir Oskaras, nes nė
ra nusistovėjęs ir prigijęs 
terminas).

Laimėtojams oskarus įtei
kė Kultūros Tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė ir taip pat 
apdovanojo festivalio ren
gėją A. Kairį, dail. N. Pa- 
lubinskienės medžio raiži
niu.

Žymenų laimėtojai tarė 
po trumpą padėkos žodelį, o 
Ingrida Bublienė žvilgterė
jo į kultūrines vertybes. 
Viena iš kultūrinių apraiškų 
yra ir teatras. Dėkojo ren
gėjų komitetui, teatralams, 
nepabūgusiems išlaidų ir 
kelionės nuovargio, spadai, 
radijui, lietuvių visuomenei 
ir visiems nematomiems tal
kininkams.

Po vakarienės buvo trum

pinti plačia informacine 
medžiaga, tik truko žinių 
apie Chicagos teatrus. Iš 
tolimiausių vietų buvo gau
ta informacija, bet abu vie
tiniai teatrai jos nepateikė.

Vienas savaitgaliui (kad 
ir 4 dienų) astuonių*rengi
nių krūvis yra per didelis, 
tad nenuostabu, kad salė 
nebuvo perkimšta žiūrovais. 
Ar neatėjo laikas daryti te
atrų atranką ir tokiuose 
festivaliuose leisti pasirody
ti tik patiems geriausiems, 
nes visus pastatymus matė 
tik jury komisija, rengimo 
komitetas ir dar gal keli as
menys. Chicagai su teatrais 
nesiseka, nors turi Antrą 
kaimą, šaulių ir Jaunimo 
teatrus, bet reprezentyvaus, 
galinčio varžytis su kitais, 
neturime. Dramos teatras 
čia neprigijo, bet užtai tu
rime kitokius meninius vie
netus.

Didžiausią dėmesį pa
traukė rašytojos, aktorės 
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jas veikalas "Antroji Salo
mėja painiavose”, kurį į sce
ną išvedė Hamiltono teatras 
"Aukuras”, vadovaujamas 
režisierės Elenos Dauguvie- 
tytės-Kudabienės. Veikalas 
naujas, įdomus ir aktualus, 
tik kiek per ilgas, ypač tre
čias veiksmas. Daug pasi
kartojimų, ilgi dialogai, ma
žai veiksmo. Prašosi kore
guojamas.

Beje, "Aukuras” yra su
kaktuvininkas ir švenčia 30 
metų veiklos sukaktį. Tai 
seniausias gyvas teatras iš
eivijoje. Teatro didžiausias 
varyklis yra režisierė Ele
na Dauguvietytė-Kudabie- 
nė, pasiekusi puikių rezul
tatų.

Los Angeles dramos sam- 
ris yra gyvastingas ir išra
dingas. J. Gliaudos drama 
"Čiurlionis” paliko sunkų 
įspūdį, nors aktoriai savo 
roles atliko puikiai. Dramo
je parodomas lenkų šoviniz
mas ir aukšta kultūra, kai 
tuo tarpu lietuviai ir lietu
viška aplinka labai nuskur
dinama. Iš veikalo turinio 
nematyti, kad Čiurlionis 
buvo vedęs ir žmona rūpino
si juo ligos metu, žavėjo
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mės puikiais moterų rūbais, 
sukurtais Emos Dovydaitie
nės ir atitinkančiais to laiko 
madai.

Gaivalingas ir gyvastin
gas Rochesterįo jaunimo 
teatras, kuris A. Cieminio 
ir A. Žmuidzinaitės vadovy
bėje, gražiai reiškiasi, nors 
yra nedidelėje lietuvių ko
lonijoje.

Anot aktoriaus Vitalio 
Žukausko, sveikiname vi
sus laimėtojus ir nieko ne
laimėjusius, bet dirbančius 
puikų lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Penktojo teatro festivalio 
rengimo komitetą sudarė: 
pirmininkas Anatolijus Kai
rys, suruošęs ir pirmuosius 
3 festivalius (4-tas buvo 
Toronte), vicepirm. Jonas 
Jasaitis, sekr. Juozas Šla
jus, ižd. Apolinaras Bagdo
nas, bilietų tvarkytojas 
Kostas Juškaitis.

Nors programoje išvar
dinti spaudos, radijo ir kiti 
talkininkai, bet didžiausią 
darbo naštą nešė pirminin
kas ir kiti komiteto nariai.

Spektaklių metu matėsi, 
kad A. Kairys paskutines 
dienas taip išvargo, kad net 
gaila buvo žiūrėti. Ateityje 
patartina sudaryti platesnį 
komitetą ir būtinai įtraukti 
moteris, nes jų talka tokiuo
se renginiuose yra labai ir 
labai reikalinga.

Paminėtina programa, 
kurią redagavo pats komi
teto pirmininkas A. Kairys. 
Programa yra 16 psl. ir joje 
sutelkta daug informacinės 
medžiagos apie teatrus, re
žisierius ir aktorius. Tai la
bai vertingas ir gražus lei
dinys.

Programoje pasigendame 
įprastinių skelbimų, kurie 
dažnai padengia ar bent su
mažina spausdinimo išlai
das.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą.

CASH FOR HOLIDAYS
Buying hand made rūgs and 

tapestries. Any size. Oriental. 
Indian, etc. Mušt be hand made.
Call anvtime 215-438-9960.
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185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
Td. krautuvės (312) 263-5826; (312) 67‘7^,

f F " / ' < r • 

i Puikiausius kailius 
į vaate.| tote Kaitote
■Hormoną Buršteina

______—---------------------  
■i------------—r * ‘ į . j • v

taupykite DABAR
Pas mus. Ne visi Ūmauto jai yra lietuviai bet kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviški

UŽ CERTIFIKATUS MOK AME- 7%% - 6 metų su Sl.OO^mJlLum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitorf įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO S40.000.00 BY F.S.L.I/*.

aini

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656*6330

Ope« Moa., 9-8; Tuea., Thurs., FrL, S-5; SaL, 9-1; Claaad W«4.

Jae*aa Gribauskaa, vedėjas

pa meninė programa — pa
triotinės poezijos montažas. 
Išpildė Ieva Zabarauskaitė, 
Rita Stukaitė, Aušra Jasai- 
tytė ir Juozas Kapačinskas.

Dar kalbėjo aktorius V. 
Žukauskas, apžvelgęs festi
valio eigą ir gana "rimtai” 
įvertinęs laimėtojus ir nie
ko negavusius.

Festivalį uždarė Kultū
ros Tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė, plačiau apžvelgu
si mūsų kultūros apraiškas.

Užsklandai

Penktajam teatro festi
valiui ruošti buvo sudary
tas komitetas iš 5 asme
nų, bet didžiausią ruo
šos naštą nešė pirm, ra
šytojas Anatolijus Kairys. 
Laikraštininkai buvo aprū-

AMBER TRAVEL SERVICE
— greitas, asmeniškas patarnavimas

Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį — 

LĖKTUVU • LAIVU 
TRAUKINIU • AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KrianČebūnaitė-Jonušienė JeL 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393
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BALTŲJŲ RŪMŲ KONFERENCIJOS SENĖJIMO 
PROBLEMOMS STUDIJUOTI

DR. ANTANAS BUTKUS

Kas dešimti metai Baltie
ji rūmai ruošia specialias 
konferencijas su senatve 
surištom problemom nagri
nėti ir ruošti įstatymus to 
amžiaus žmonių gerbūviui 
pakelti. Tos konferencijos 
pavadintos ”White House 
Conference on Aging, arba 
WHCOA”. Sekanti WHCOA 
įvyks 1981 metų gruodžio 
mėnesį. Joje bus sprendžia
mos šios sekančios proble
mos.

1. Ekonominis saugumas 
ir būdai pagerinti ekonomi
nę būklę vyresnio amžiaus 
žmonėms — pensijos ir dar
bas.

2. Fizinė ir protinė svei
kata — jų palaikymas bei 
pagerinimas ir ilgalaikė 
sveikatingumo priežiūra.

3. Socialinė gerovė: per
žiūrėti socialinio draudimo, 
šeimų ir kitas pagalbos sis
temas, liečiančias apsigyve
nimą bei transportaciją.

4. Vyresnio amžiaus žmo
nės, kaip tautinės pajėgos 
šaltinis — suradimas būdų 
kaip panaudoti jų kūrybinę 
patirtį Amerikos tautinei 
gerovei pakelti.

5. Ieškoti būdų kaip iš
lyginti amžiaus skirtumus 
socialiniam - visuomeniniam 
gyvenime.

6. Skatinti tyrimo darbą 
biomedicininiam senatvės 
procese, sveikatos palaiky
mo bei jos pagerinimo ir sa
vęs priežiūros srityse. Nau
jas paragrafas. Vienas iš 
didžiausių šios konferenci
jos rūpesčių bus suradimas 
būdų kaip pritaikyti vyres
nio amžiaus žmonių patirtį 
ir jų kūrybingumą prie 

Amerikos visuomenės ger
būvio pakėlimo.

Mini-konferencijos

šiai konferencijai tinka
mai pasiruošti yra šaukia
mos taip vadinamos — mi
ni-konferencijos. Pirmą kar 
tą WHC0A konferencijų is
torijoje europiečių kilmės 
žmonės turėjo specialias mi- 
ni-konferencijas, pavadin
tas euro-american WHCOA. 
Viena jų vyko Baltimorės 
(lapkričio 10-12) ir antra 
Clevelande (gruodžio 4-6). 
Euro-amerikiečių konferen
cijų iniciatorius buvo Wa- 
shingtono Katalikų Univer
sitetas. To universiteto Se
natvės reikalų tyrimo cent
ras pravedė studiją, apklau- 
sinėdamas 621 vyresnio am
žiaus žmogų iš įvairių tau
tų ir nustatė, kad Europos 
tautų kilmės žmonės per 
mažai naudojasi jiems pri
klausančia socialine para
ma. Svarbiausia to nesinau- 
dojimo priežastis tai neži
nojimas kokią paramą jie 
galėtų gauti ir antra, kokia 
yra procedūra tai paramai 
išsirūpinti. Dėl šių priežas
čių euro-amerikiečiai gavo 
teisę šaukti specialias kon
ferencijas.

Euro-amerikiečių 
mini-konferencijos 

tikslas

Didelė dalis vyresnio am
žiaus žmonių yra europietiš- 
kos kilmės. Jiems labai 
svarbu išlaikyti savitą kul
tūrinį lobį ir jo vertingąsias 
savybes bei tradicijas tin
kamai perteikti savo tauti-

Grupė lietuvių dalyvavę konferencijoje su kitataučiais delegatais. Vidury sėdi dr. Gutman
ir dešinėje stovi Cleveland mero Voinovich egz. direktorė Anna Brown.

nės kilmės jaunesniosioms 
kartoms. Antra, jiems labai 
svarbu sustiprinti tautinį 
šeimos charakterį ir ištiesti 
pagalbos ranką savo senat
vės palauštiems tautie
čiams. Būdami tautiniai su
sipratę ir saviesiems jaut
rūs euro-amerikiečiai tiki 
tuo prisidedą prie plačiosios 
amerikonų visuomenės so- 
cio-ekonominio sustiprini
mo.

Kad socialinės valdžios 
programos būtų pasinaudo
jimui prieinamos, visų pir
ma reikia padaryti jas tin
kamas euro-amerikiečiams. 
Šios programos turi būti pa
gal mūsų tautinį charakte
rį priimtinos, žinomos ir 
galimos pasinaudoti. Tad 
WHCOA euro-amerikiečių 
mini-konferencijos yra svar
bus pirmasis žingsnis šiom 
spragom užpildyti. Ir šių 
konferencijų vienas iš pa
grindinių tikslų yra iškelti 
ir pabrėžti dar nepanaudo
tus vyresnio amžiaus euro- 
amerikiečių kūrybinius ta
lentus ir jų pozityviai kons
truktyvią įtaką amerikiečių 
visuomenei.

Lietuvių atstovavimas 
mini-konferencijoje 

Clevelande

Euro-amerikiečių WHC0 A 
konferenciją k o o r dinavo 
Galina Sužiedelienė, kuri 
yra Washingtono Katalikų 
universiteto tyrimo centro 
sociologė ir ypatingai akty
vi LB-nės Socialinių reikalų 
tarybos narė. Konferencijos 
programos išpildvtojais bu
vo ir kiti S. R. Tarybos na
riai : dr. Regina Kulienė, so
ciologijos profesorė Illinois 
Universitete, pravedė šei
mos ir socialinių reikalų se
minarą, o dr. Vytautas J. 
Černius, Temple Universite
to profesorius apie tautiš
kumo reikšmę euro-ameri
kiečiams. Sociologas Jonas 
Šoliūnas aktyviai dalyvavo 
diskusijose socialinės ap- 
draudos klausimuose, šalia 
to Clevelando lietuviai buvo 
gerai atstovaujami. Konfe
rencijoje dalyvavo Jadvyga 
Budrienė, Anastazija Mac- 
kuvienė, Jūratė Neimanie
nė, Kazė Vaičeliūnienė, An
tanas Butkus ir Bronius 
Snarskis.

Ketvirtadienio vakaro me
no programon atvyko Ona 
ir Alfonsas Mikulskiai su 
kanklininkėm: solo kanklia
vo Auksė Bankaitytė ir due
tu Aldona Johansonaitė ir 
Lana Vyšnionytė. Kanklių 
muziką gražiai išryškino 
vakaro vadovė G. Sužiede
lienė, pristatydama sve
čiams p.p. Mikulskių didelį 
kultūrinį įnašą lietuvių tau
tiniam menui. Gi jaunosios 
mūsų kanklininkės su užtar
nautu pagrindu didžiai su
žavėjo ne tik kitataučius 
clevelandiečius, bet taip pat 
atstovus ir profesionalus so
ciologus svečius iš Washing- 
tdno ir kitur. Penktadienį 
konferencijos dalyviai va
karieniavo Clevelando Lie
tuvių Namuose kur buvo 
puikiai paruošti lietuviški 
patiekalai, žodžiu, lietuviai 
šioje konferencijoje išskir
tinai pasižymėjo, užsitar
naudami kitų tautybių tik
rai vertų pagyrimų, tiesiog 
laikytinu pavyzdžiu ne tik 
savo organizuotumu, bet 
taip pat ir socialinių pro
blemų giliu supratimus.

(Nukelta į 10 psl.)

DR. POVAS ZAUNIUS (42) Dr. Albertas Gerutis

Zauniaus padėtis buvo nelengva
Savo notoje 

Tautų Sąjungai von Buelow ėmėsi net kažkokių 
grasinių užuominų: "Turiu pareikšti, kad mano 
vyriausybė į tą bylą žiūri kaip į labai svarbią 
ir kad ji turi būti svarstoma tuojau. Jei Lietu
vos vyriausybės atstovavimo klausimas negali 
būti tuoj išspręstas, aš rezervuoju sau teisę 
pateikti prašymus, reikalingus tolesniam tos 
bylos tvarkymui”.

Gavęs iš T. S. gen. sekretoriaus vokiečių 
notos tekstą, Dr. Zaunius telegrama atsakė, kad 
"Lietuvos vyriausybė, atšaukdama Boettcherį, 
yra įsitikinusi, kad ji veikė visiškai suderina
mai su savo teise". Be to, ministras atrėmė vo
kiečių teigimą dėl pramanyto kažkokio "padė
ties rimtumo". Pasak ministro, "nė mažiausias 
incidentas neįvyko Klaipėdos krašte. Tuo bū
du klausimas yra visiškai juridinio pobūdžio. 
Tariamas klausimo skubotumas, keliamas vo
kiečių notoj, gali remtis tiktai faktais, parei
nančiais nuo vokiečių vyriausybės". Zaunius 
dar. pastebėjo, kad "aš išvažiuosiu į Ženevą 
tuojau, kaip tik mano sveikata leis”.

Vis dėlto T. S. generalinis sekretorius, ma
tomai, neatsilaikė prieš vokiečių didėjantį spau
dimą ir vėl telegrafavo, kad T. S. tarybos posė

dis paskirtas vasario 12 d. Dr. Zauniui nieko 
kito nebeliko, kaip paskubinti savo išvykimą. 
"Eltos" komunikato pabaigoje sakoma: "Todėl, 
nors ir sirgdamas, p. ministeris buvo privers
tas vasario 11 d. išvažiuoti į Ženevą”.

Kaip matome, užsienių reikalų ministras 
kaip žinybos vadovas nevengė atsakomybės ir 
pats, nors ir nesveikuodamas, išvyko į "liūtų 
duobę", nors galėjo įgalioti ką kitą tai misijai.

Dirbtinai siekę sukelti dėl bylos kažkokio 
nepaprasto skubotumo bei tariamų "pavojų" 
nuotaiką, vokiečiai, iš kitos pusės, stengėsi iš 
anksto sudaryti įspūdį, kad Lietuva esanti ne
teisi ir kad jos pasmerkimas esąs neišvengia
mas. Dar vasario 12 d. pranešiau iš Berlyno 
"Eltai” į Kauną, ko vokiečiai laukia iš Ženevos: 
"Šio ryto laikraščiai rašo apie tokius reikalavi
mus, kuriuos vokiečiai pastatys Ženevoj: pa
naikinti visus paskutinių laikų potvarkius Klai
pėdos krašte, atšaukti "neteisėtai" paskirtą 
direktoriją ir grąžinti "teisėtą” direktoriją. 
Lietuvos vyriausybė turi Tautų Sąjungos tary
boje oficialiai pasižadėti griežtai laikytis atei
tyje Klaipėdos konvencijos bei statuto ir tuo
jau atšaukti už įvykius Klaipėdos krašte atsa
kingą gubernatorių Merkį”.

Berlyne buvo žinoma, kad Vokietijos vy
riausybė darė pakartotinai smarkų spaudimą 
prieš Lietuvą ypač Klaipėdos konvencijos sig
natarinių valstybių sostinėse. Kaip bebūtų, Vo
kietijos svoris tarptautinėje politikoje buvo ne
menkas. Su juo nesiskaityti negalėjo nei Pa
ryžius, nei Londonas, nei Roma, ano meto va
dovaujamos (vadinamos "didžiosios”) valsty
bės. Tad Lietuvos gynėjas, jos užsienių reikalų 
ministras, vykdamas į Ženevą, turėjo kuo susi
rūpinti. Jam reikėjo atsidėjus nuodugniai ap
mąstyti argumentus, kuriais galėjo tikėtis at
remti Berlyno puolimus. Lietuvos reikalų gy
nėjo Dr. Zauniaus padėtis tikrai buvo nelengva.

1932 m. sausio 13 d. prasidėjo Tautų Są
jungos tarybos posėdis. Protokole užrašyta, kad 
"dalyvauja visų tarybos narių atstovai ir gene
ralinis sekretorius”. Toliau papildyta: "Ponas 
Zaunius, Lietuvos atstovas, užima vietą prie 
tarybos stalo”. Darbo tvarkoje 3031-ju nume
riu figūravo: "Klaipėdos kraštas: Vokiečių vy
riausybės prašymas, atsiųstas 1932 m. vasario 
mėn. 8 d. pagal 1924 m. gegužės mėn. 8 d. Klai
pėdos konvencijos 17 str. 1-mą posmą”.

Tuojau pat paskaitytas kanclerio Dr. Brue- 
ningo raštas, kuriuo teigiama, kad "aukščiau 
paminėti incidentai (Boettcherio atstatymas) 
sudarė šiame krašte išimtinai rimtą padėtį". 
Todėl kancleris prašė "tuojau sušaukti tarybos 
posėdį”.

(Bus daugiau)
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SALFASS suvažiavimas J-
Šiaurės Amerikos Lietu

vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga, sutrumpin
tai vadinama SALFASS, 
šiais metais atšventė tris
dešimties metų lietuviškos 
sportinės veiklos sukaktį. 
ŠALFAS S-gą sudaro spor
to klubai Kanadoje ir JA 
Valstybėse, kurių vadovai 
stengiasi palaikyti lietuviš
kos bendruomenės mint} 
sportuojančiame jaunime ir 
tuo būdu paruošia juos veik
liais lietuvių bendruomenės 
nariais ir veikėjais. Sąjun
ga bendrauja su pasaulio ir 
kraštų bendruomenių val
dybomis, nes jų tikslas yra 
bendras: išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje.

šiuo metu šALFAS S-gos 
centro valdybą sudaro: pir
mininkas P. Berneckas, vi
cepirmininkai — M. Leknic- 
kas, A. Bielskus ir S. Kra
sauskas, iždininkas J. Ne- 
šukaitis, sekretorius A. Liū- 
džius, nariai A. Banelis ir

Baltųjų Rūmų...
(Atkelta iš 9 psl.) 
Mini-konferencijos 

nutarimai ir išvados

Tiek Baltimorės, tiek Cle
velando konferencijose bu
vo išdiskutuotos aukščiau 
suminėtose srityse konkre
čios problemos ir padaryti 
nutarimai. Juos pilniau pa
skelbsim spaudoje vėliau. 
Tie nutarimai bus pristaty
ti 1981 metų WHC0A ir ti
kimasi, kad jie bus priimti 
ir pasiūlyti Kongresui bei 
Federalinės valdžios įstai
goms jais vadovautis ruo
šiant naujas socialinių rei
kalų programas vyresniojo 
amžiaus žmonėms. Konfe
rencijas reikia laikyti la
bai pasisekusias jau vien 
dėl to, kad jose buvo at
kreiptas dėmesys į euro- 
amerikiečių tautinių verty
bių išlaikymo svarbą ir su
sirūpinimą jas tinkamai 
perteikti savo tautos jau
nesniosioms kartoms. Ant
ra, konferencijose buvo 
stipriai paryškinta, kad 
daugiatautė kultūra yra la
bai teigiamas reiškinys 
amerikiečių visuomeniniam 
gyvenime. Trečia, kad euro- 
amerikiečių senyvo amžiaus 
žmonės turi specifines pro
blemas, kuriom išspręsti rei- 
kia ypatingo tiek Federali
nės valdžios, tiek plačiosios 
visuomenės bei jų organiza
cijų dėmesio.

Lietuvių visuomenė tu
rėtų nuoširdžiai įsijungti 
į pozityvų ir konkretų 
darbą padėti savo vyres
nio amžiaus tautiečiams. 
Ypatingai tiems, kurie dėl 
senatvės patys vieni savi
mi tinkamai pasirūpinti ne
gali. O tokių, deja, mūsų vi
suomenėje jau gana daug 
yra. Jie apie savo asmeni
nius vargus nutyli ir kenčia 
senatvę dažnai net vienat
vėje.

M. Empakeris. Veikia trys 
sporto apygardos, kurioms 
vadovauja: Kanados — A. 
Balnis, JAV Rytų — A. M. 
Veliuona, JAV Viduiro Va
karų — Z. Žiupsnys. Sporto 
klubai kultivuoja įvairias 
sporto šakas, kurias iš cent
ro tvarko vadovai: lengvoji 
atletika — A. Bielskus, 
krepšinis — R. Korzonas, 
tinklinis — M. Leknickas, 
stalo tenisas — J. Nesukan
tis, lauko tenisas — R. Di- 
čienė, plaukimas — A. Barz- 
dukas, slidinėjimas — M. 
Empakeris, šachmatai — J. 
Chrolavičius, golfas — J. 
Baris ir šaudymas — B. 
Savickas. Revizijos komisi
ją sudaro: pirm. V. Jokū
baitis, nariai V. čyvas ir
K. Karalis. Atsiradusiems 
nesusipratimams aiškinti 
veikia ir garbės teismas: 
pirm. A. Rugienius, nariai 
— I. Anužis ir A. Velavi- 
čius.

Š. m. lapkričio mėn. 8 d. 
Toronto Lietuvių Namuose 
įvyko ŠALFAS Sąjungos vi
suotinis suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 52 atstovai 
ir 13 svečių.

Sporto veiklos 1979-80 
metų pagrindinę apžvalgą 
padarė centro valdybos pir
mininkas P. Berneckas. Pa
grindinis sporto renginys 
buvo įvykusios žiemos žai
dynės Detroite 1980 m. ba
landžio mėn. 25, 26 ir 27 
dienomis, ŠALFAS S-gos 
sukakčiai paminėti, kuriose 
dalyvavo per 400 sportinin
kų. Lauko teniso pirmeny
bės buvo pravestos Cleve
lande ir golfo — Detroite, 
slidinėjimo ir šaudymo — 
Toronto apylinkėse, šach
matų — New Yorke. Leng
vosios atletikos varžybose 
dalyvavo Chicagos, Cleve
lando ir Toronto sportinin
kai. Be šių, dalyvauta ir 
bendrose pabaltiečių krep
šinio ir tinklinio žaidynėse. 
Mūsų sportinė veikla, kaip 
tvirtino pirm. P. Berneckas, 
praeitais metais nesumažė
jo, nors negalima tvirtinti, 
kad ji sustiprėjo. Stalo te
nisas ir futbolas visiškai 
sunyko, o lauko tenisas ir 
slidinėjimas pagyvėjo.

Praeitais metais įvyku
siame suvažiavime nutarta 
sportininkų išvyka į Aus
traliją susidūrė su sunku
mais, nes negauta iš PLB

ŠALFAS Sąjungos spoi-to klubų atstovai, dalyvavę 1980 lapkričio mėn. 8 d. suvažiavime 
Toronto Lietuvių Namuose.

valdybos pažadėtos para
mos. Kad neapvilus mūsų 
tautiečių Australijoje, ŠAL- 
FASS iš savo nedidelių iš
teklių parems mūsų sporti
ninkų išvyką į Australiją. 
Šiam tikslui centro valdyba 
paskyrė $5000 iš Sporto 
Fondo pajamų.

Pirm. P. Berneckas savo 
pranešime palietė santykius 
su dabartine PLB valdyba. 
ŠALFAS S-gos centro val
dyba sklandžiai bendradar
biavo su buvusia PLB val
dyba, kuriai vadovavo pirm.
B. Nainys. Buvo įsijungta 
į Pasaulio Lietuvių Dienų 
ruošą, kurios gautos žymios 
pajamos buvo perimtos nau
josios PLB valdybos. Deja, 
dabartinė PLB valdyba ne
atsilygino tokia pat gera 
valia. P. Berneckas, primi
nęs PLB valdybos dažną 
akcentavimą remti, skatin
ti sportininkų veiklą, remti 
planuojamą sportininkų iš
vyką į Australiją, pavadino 
”tai tuščia kalba, kalba be 
jokios substancijos, charak
teringa ir kitiems PLB val
dybos pasisakymams spor
to reikalais”. Jis apgailes
tavo dabartinės valdybos 
stoką nuoširdumo sporto ir 
sportinės organizacijos at
žvilgiais. Visai kitoki santy
kiai yra su Kanados ir JAV 
kraštų valdybomis, su ku
riomis santykiai yra nuošir
dūs ir respektyvūs. Atkrei
pė dėmesį ir į pasiruošimus 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Dienose su sporto progra
ma, kurioms jau laikas pra
dėti, sudarant organizacinį 
komitetą.

Iždininkas J. Nešukaitis 
pranešė, kad Sporto Fondo 
sąskaitoje yra $34,400, cen
tro valdybos sąskaitoje — 
$11,999 ir sporto leidinio 
sąskaitoje — $5,589. Spor
to Fondo sąskaitos pagrin
dinis indėlis yra neliečia

mas. šiam Fondui jau gau
tas specialus čarteris, užre
gistruotas valdžios įstaigo
se ir tik gautos palūkanos 
naudojamos sporto veiklai 
remti. Iš centro valdybos 
sąskaitos jau paskirta 
$5,000 išvykai į Australiją.

Suvažiavime pranešimus 
padarė ir lietuvių bendruo
menės atstovai: PLB valdy
bos — Z. žiupsnys, JAV 
krašto valdybos — V. Ru
gienius, kuri išvykai į Aus
traliją paskyrė $2,000 ir 
pereinamąją taurę golfo 
turnyrui, Detroite. Kanados 
LB krašto valdybos atsto
vas A. Balnis pranešė, kad 
Laisvajai Olimpiadai buvo 
paskirta $1,000 ir išvykai į 
Australiją paremti $500.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

FOR I»7 BED GENERAL HOSPITAL 

REGISTERED 
NUCLEAR MED1CINE 

TECHNOLOG1ST 
SUPERVISORY POSITION — Full Time 

Excellent opportunity in expanding department. 
X-RAY TECHNICIAN 

REGISTERED — Full Time 
Limited veekend and cali work.

Salary cominensurate with <sxpericncc & abilily. Plūs cali time. Liberal 
personnel policics and ./ringe benefits.

APPLY CALL OR WRI TE TO: 

LEVERING HOSPITAL 
1734 Market St., Hannibal, M o. 63401 

314-221-6511, Ext. 265
An Equal Opportunity Employer M/F/H

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

Po pranešimų diskutuota 
išeivijos sporto istorijos lei
dinio reikalai, kuri apims 
išeivijos sportą po II D. ka
ro iki šių dienų. Leidinys 
numatomas išleisti sekan
čiais metais. Dėl dalyvavi
mo 1983 m. Pasaulio Lietu
vių Dienose, Chicagoje, nu
tarta dalyvauti ir jau pra
dėti aiškintis su šventės 
rengėjais. Į Australi ją š. m. 
gruodžio mėn. bus siunčia
ma mergaičių tinklinio ir 
jaunių krepšinio rinktinės, 
prie kurių dar prisidės po
ra teniso žaidėjų.

Suvažiavimas užbaigtas 
tautos himnu, praėjo drau
giškoje ir darbingoje nuo
taikoje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SartaiakaJ: J. JANUtAHTS ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LAIŠKAS 1$ VENEZUILOS (2)

Adriana Jocytė dainuoja
Jūratė Statkutė de Rosales

Po grožio karalienės rin
kimų Adriana pasidarė lais
vas žmogus, išskubėjo iš 
viešbučio, apsigyveno pas 
Mažeikus ir bematant suėjo 
su Caracas lietuvių jauni
mu. Aišku, dar ilgai tęsėsi 
skambinimai iš vietinės 
spaudos, fotografu ir impre- 
sarijų, bet Adriana su jais 
gana lengvai susidorodavo: 
”Atleiskite, esu jau užsian
gažavusi su lietuvių jauni
mu”.

Skambinimuose ir Adria
nos atsakymuose paaiškėjo 
man mergaitės rimtis, pro
tas ir širdis. Jos širdis Įdo
miai dalinosi tarp lojalumo 
gimtinei Argentinai ir pro
tėvių žemei Lietuvai. Tuomi 
ji man pasirodė būdinga 
mūsų vėliausios išeivių kar
tos atstovė. Savo planais, 
pasiryžimu mokytis, darbš
tumu, ji irgi nesiskyrė nuo 
daugumos mūsų jaunuolių. 
Gal todėl ji taip natūraliai 
ir greitai įsijungė į jų būrį.

Jos lietuvių kalba yra 
silpna, šiauraus žodyno ir 
tik stebina jos gera lietu
viška tarsena. Suprast su
pranta ji viską, gerai seka

lietuvišką pasikalbėjimą, 
bet kai jai pačiai reikia kal
bėti, žiūrėk, vis griebiasi is
panų kalbos.

Adriana Jocytė su Darium Mažeika, buv. Vasario 16 gim
nazijos mokiniu, Mažeikų sodyboje.

Pirmą kartą išgirdau jos 
dainavimą mūsų namuose. 
Paėmė ji mano sūnaus gita
rą ir užtraukė lietuvišką

Adriana Jocytė Rosales šeimoje su mažuoju Sauliuku Ro
sales. Ant sienos kabo Jūratės Statkutės de Rosales portretas, 
darytas Romo Viesulo.

Iš pirmo žvilgsnio ji man 
beveik niekuo nesiskyrė nuo 
didelio skaičiaus Pietų Ame
rikos antros ir trečios kar
tos lietuviukų išlikusių išti
kimais Lietuvai.

‘A.rpber Holidays”
1981 M. EKSKURSIJOS

1 LIETUVĄ
Iš BOSTONO/CHICAGOS:

■‘balandžio 15 — $ 977.00 
gegužės 7 
birželio 4 
birželio 18

‘Tiesioginis skridimas iš Chicagos — $114.00 daugiau.

— $1019.00
— SI 148.00
— S1148.00

‘liepos 20 —$1112.00
'rugpiūčio 3 —$1112.00 
rugsėjo 17 —$1059.00
spalio 8 —$1019.00

Iš NEW YORKO:
kovo 25 — $ 977.00
gegužės 2 —$1019.00 
gegužės 1.3 —$1136.00 

(su Ryga)
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 —$1068.00

(su Varšuva)

rugpiūčio 3 —$1068.00 
(su Varšuva)

— $1382.00 
(su Ryga)
— $1148.00
— $1059.00
— $ 979.00

ruRpiūčio 19

rugsėjo .3 
rugsėjo 24 
gruodžio 26

IR TRAKUS, bus lydi-Visos grupės aplankys KAUNĄ
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.
PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRICE3 ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT jj»TA0J24

dainą. Namai tuo metu bu
vo tušti.

Sunku man dabar yra žo
džiais aprašyti kokia buvo 
staigmena jos dainavimas. 
O taip’, žinojau iš jaunimo, 
kad kadaise, jaunimo kon
grese jinai dainavusi labai 
gražiai ir visus sužavėjusi. 
Tačiau neįsivaizdavau tuo
met nei jos dainavimo būdo, 
nei gaubančiai šilto balso, 
nei ypatingo talento sugau
ti ir išlaikyti klausytojo 
dėmesį.

Dainavo jinai ilgai, vieną 
po kitos lietuviškas dainas, 
kaskart liūdnesnes, kaskart 
gražesnes. Vėliau jai teko 
daug kartų taip dainuoti 
mūsų jauniesiems.

Garsas apie jos puikų dai
navimą tuojau buvo jauni
mo išnešiotas lietuviu tarpe 
— ne planuotai, o stačiai en
tuziastingais pasakojimais 
tėvams. Kai paaiškėjo, kad 
Adriana žada padainuoti 
sekmadienį po lietuviškų 
mišių, į mišias susirinko 
apie 80 lietuvių. Adriana jų 
neapvilė, nustojo dainavusi 
tik tuomet, kai grynas nuo
vargis ją pakirto. Visi po 
mišių sutarėme, kad Adria
na turinti nepaprastą Dievo 
dovaną: sugebėjimą publi
ką betarpiškiai paveikti.

* * ♦

Raibuose su Adriana. Ji 
išdėsto savo planus. Jos kar
jera yra nubrėžta: nori rim
tai pasiruošti artistės dar
bui. Ji yra dirbusi atsitik
tinuose TV ”spot” pro
pagandiniuose vaizdeliuose, 
tačiau jai atrodo, kad šiuo 
metu jai yra svarbiausia 
mokytis, tobulintis, ruoštis. 
Dainavimą ji naudojanti 
tiktai lietuviškai publikai 
— iš tiesų, jos repertuaras 
yra beveik ištisai lietuviš
kas.

Adrianos planuose įžiūrė-

jau tiktai vieną ydą: iki 
šiol, jos būsimos karjeros 
galimybės rubežiuojasi Ar
gentina ir artimu Urugva
jumi. Tam yra rimta prie
žastis: Adrianos argentinie- 
tiškas ispanų kalbos tari
mas. šiuo metu pietų ir cen
tro Amerikos ispanų kalbos 
pradeda pamažu skirtis vie
na nuo kitos ir skirtumai 
kaskart labiau ryškėja žo
džių tarime. Artistai tuo 
pačiu užsidaro toje rinkoje, 
kuriai yra priimtinas jų ta
rimas. Prasimuša į platesnę 
kontinentinę sferą tik tie, 
kurie išmoksta naudoti tam 
tikrą neutralų tarimą, vie
nodai priimtiną visems 
kraštams.

Mano manymu, atitraukti 
Adrianą nuo Pietų Ameri
kos publikos būtų klaida, 
bet sudaryti jai sąlygas 
bent vienus metus lankyti 
šiaurės Amerikos ispanų 
kalbos dramos mokyklą — 
būtų jai tikra palaima. Pav. 
būtų idealu duoti jai gali
mybę metus pasimokyti 
Puerto Rico saloje, San 
Juan universitete. Ten jinai 
įgautų tą tarptautinį šlifą, 
kurio dar jai trūksta tam, 
kad pilnumoje galėtų išvys
tyti savo sceninius gabu
mus. ,

Norėdami ją plačiau su
pažindinti su lietuviška 
publika — kuriai yra taiko
mas jos dainų repertuoras 
—, Venezuelos lietuviai Vla
das ir Eugenija Mažeikai 
patvarkė jai grįžimą iš Ve
nezuelos pro Columbiją (ten 
ji galės dalyvauti šiuo me
tu vykstančioje Lietuvių

Kultūrinės Savaitės progra
moje), ir ekstra skridimą 
pro Sao Paulo, kur irgi būtų 
gera, jei ji galėtų lietu
viams koncertuoti. Adriana 
įneša nepaprastai daug jau
kumo į kiekvieną lietuvišką 
parengimą ir tą jos sugebė
jimą lietuviai turėtų kuo 
dažniausiai panaudoti.

Deja, vienos kelionės pa- 
rūpinimas nėra galimybė 
lankyti tarptautinio masto 
mokyklą. Jei atsirastu JAV 
lietuvių tarpe organizacija 
ar asmeniški mecenatai ku
rie panorėtų Adrianą paim
ti metus laiko po savo spar
nu, duoti jai sąlygas geriau 
pramokti lietuvių kalbą, 
lankyti JAV-bių ispanų ir 
anglų kalbos dramos mo
kyklą, tai tokie geradariai 
gal turiningai prisidėtų prie 
Pietų Amerikos įžimenybės 
suformavimo.

Kartą išėjusi dalį moks
lo JAV-bėse, Adriana galė
tų grįžti į Argentiną su ge
ru technišku bagažu, baigti 
užsibrėžtą mokslą dramos 
studijoje. Jos galimybės iš
kilti tikrai aukštai savo pro
fesijoje labai padidėtų, o jos 
tvirta ištikimybė lietuviš
kai kilmei ilgainiui galėtų 
daug pasitarnauti visiems 
lietuviams.

W!l NATIONWIDE 
KllNSURANCE

I ■» O" yOMf

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

S CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 

y Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

.. 9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EYERGREEN PARK, HL. 60642 
TeL 422 2000
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

POPIETĖ su 
PEDAGOGE-POETE 

ALBINA KAŠIUBIENE

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubas š. m. 
gruodžio 7 d.. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, suruošė 
mokytojos - poetės Albinos 
Kašiubienės, naujai pasiro
džiusios eilėraščių rinkinio 
"Žirgeliai” sutiktuves.

Popietę pradėjo ir su poe
te A. Kašiubiene supažindi
no pirm. M. Marcinkienė. 
Mokytoja Albina Kašiubie- 
nė pedagoginius mokslus iš
ėjusi dar Lietuvoje, dirbo 
lituanisti n ė s e mokyklose 
Vokietijoje ir čia Ameriko
je. Savo kūrybą spausdino 
perijodinėje spaudoje. Jos 
eilėraščiai daugiausiai ski
riami mažiesiems ir paaug
liams lietuviukams.

Apie A. Kašiubienės kū
rybą plačiau pakalbėjo Ag
nė Kižienė. Eilėraščių rin
kinys "žirgeliai” susideda iš 
šių skyrių: Lietuva, Moti
nos diena, Pavasaris, Vely
kos, Vasara, Ruduo, Žiema- 
Kalėdos ir Visko po truputį.

Eilėraščiuose išreikštas 
Lietuvos skausmas, tautos 
tragedija, laisvės ilgesys, 
apdainuoti papročiai, paukš
teliai, žvėreliai, metų laikai. 
Poetė gerai pažįsta vaiko 
pasaulį, jo rūpesčius, var
gus ir džiaugsmus.

Mažieji — Gytis Liulevi- 
čius, Rasa Dudėnaitė, Auš
ra Jasaitytė, Rima Polikai- 
tytė, kalbėtojos įtarpose pa
skaitė keletą eilėraščių. Ag
nė Kežienė, baigdama apta
rimą, padėkojo poetei, leidė
jams ir mecenatams už šios 
knygos išleidimą ir pateiki
mą lietuvių atžalynui. Kny
goje sukrautas didelis tur
tas, tik reikia imti ir skai
tyti.

Studentė Svajonė Kerelv- 
tė pažymėjo, kad šie eilė
raščiai tinka ne tik mažie
siems, bet studentams ir vi
siems lietuviams. Iliustraci
jai paskaitė kelis eilėraš
čius.

Apie kūrybą kalbėjo ir 
kūrėją pasveikino šaulių va
das K. Milkovaitis ir kny
gos leidėjų vardu, mecena
tas V. Šimkus.

Pabaigoje autorė Albina 
Kašiubiene dėkojo leidė
jams ir mecenatams, L.M.F. 
Chicagos klubui, kalbėto

Antanas ir Ona Juodvalkiai 

sveikina Dirvos leidėjus, redaktorių, 
redakcinį kolektyvą, visus skaitytojus 

ir bičiulius su
ŠV. KALĖDOMIS

ir

NAUJAIS METAIS.

jams, sveikintojams ir ma
žiesiems deklamuotojams.

Visi kalbėtojai išreiškė 
džiaugsmą, kad eilėraščiai 
išvydo pasaulį ir bus pri
einami plačiajai visuomenei. 
Pasidžiaugė autorės-moky- 
tojos pareigingumu, ištiki
mybe savo tautai ir kalbai. 
Tai dar vienas nepriklauso
mos Lietuvos mokyklų auk
lėtinių šviesus pavyzdys.

Pirm. M. Marcinkienė pa
dėkojo visiems už gausų da
lyvavimą, paprašė įsigyti 
naująją knygą ir pakvietė 
pabendrauti prie kavos ir 
užkandžių.

Susidomėjimas knyga bu
vo nemažas ir prie autorės 
susirinko eilutė, norinčių 
gauti autografą.

Albina Kašiubiene. ŽIR
GELIAI. Silėraščiai. Išlei
do Laisvoji Lietuva. Kaina 
nepažymėta, bet buvo par
duodama po 5 dol. 1980 m. 
Chicaga.

JAUNIMO CENTRO 
METINĖ VAKARIENĖ

Kiekvienais metais, Jau
nimo Centro vadovybė, pir
mą gruodžio mėn. sekma
dienį skiria savos pastogės 
išlaikymui. Kreipiamasi į 
organizacijas ir prašoma 
paramos. Lietuvių organiza
cijos ištisus metus naudo
jasi Jaunimo Centro pasto
ge, kad žiemos šalčių ar va
saros sausros metu galėtų 
apmokėti padidėjusias sąs
kaitas ir atlikti būtiniausius 
remontus, pataisymus.

Pirmi metai (nuo liepos 1 
d.) Jaunimo Centras yra ad
ministruojamas visuomenės 
rinktos tarybos ir valdybos. 
Tėvai jėzuitai šį Centrą iš
augino ir išlaikė 23 metus,, 
bet jų jėgoms mažėjant, 
nuomos teisėmis (už 10 dal. 
metams) perleistas sudary
tai lietuvių institucijai, šiuo 
metu Jaunimo Centrą admi
nistruoja Tarybos pakvies
ta valdyba, pirmininkauja
ma energingos ir suma
nios visuomenininkės Irenos 
Kriaučeliūnienės. Tai sun
kus ir nedėkingas darbas, 
reikalaująs pasišventimo ir 
ištvermės.

Vakarienė įvyko š. m. 
gruodžio 7 d. didžiojoje sa
lėje. Dalyvavo virš 300 žmo
nių, daugiausiai lietuviškų

jų organizacijų vadovybės. 
Vakarienę atidarė pirm. 
Irena Kriaučeliūnienė pasa
kydama ilgesnę kalbą.

Prasmingus maldos žo
džius supynė buv. Jaunimo 
Centro direktorius kun. An
tanas Saulaitis. S. J. Vaka
rui vadovavo E. Endrijoniė- 
nė.

Po geros vakarienės, pa
ruoštos Danutės Kurauskie- 
nės, meninę dalį atliko akto
rė Nijolė Martinaitytė, raiš
kiai paskaitvdama Kazio 
P»radūno — Laiškai kara
liui, Vinco Krėvės — Silkės 
ir Kazio Binkio įvairiaspal
vių gėlių pynę.

Vakarienės metu talki
ninkės išplatino loterijos bi
lietus ir įvyko traukimas. 
Buvo laimingų ir ne taip 
laimingų, bet nebuvo pyks
tančiu.

Salėje žmonės pastebėjo 
ir naujovę — apskritus sta
lus, vietoje iki šiol buvusių 
pailgų. Apvalieji stalai pa
tiko. Kriaučeliūnienė pa
skelbė tokiems stalams įsi
gyti vajų, nes čia esantieji 
buvo tik paskolinti. Atsira
do daug aukotojų ir reikia 
manyti, bus įsigyti apskriti 
stalai.

Vakaro nuotaika buvo pa
kili ir dalyviai viltingai žvel
gė į ateitį.

KŪČIOS

Lietuvių Tautinių Namų 
ruošiamos bendros kūčios 
įvyks š. m. gruodžio 21 d. 
4 vai. vak. savoje pasto
gėje.

Programą atliks Jūratė 
Tautvilaitė.

Visi kviečiami dalyvauti.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania ir 
Lietuvių Tautiniai Namai 
ruošia bendrą Naujųjų Me
tų sutikimą š. m. gruodžio 
31 d. 9 vai. vak. Tautiniuo
se Namuose. Gros Bichnevi- 
čiaus orkestras.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Registruotis iki gruodžio 26 
d. telef. 778-7707 arba 925- 
0035.

PLB POKYLIS
Komitetas, vadovaujamas 

dr. Petro Kisieliaus, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
kultūriniams darbams pa
remti, ruošia pokylį-balių 
1981 m. sausio 17 d. Jauni
mo Centro salėje.

Programą išpildys solis
tai Nerija Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis. 
Gros Bichnevičiaus orkest
ras.

Bilietai Vaznelių preky
boje ir pas komiteto narius.

Visi kviečiami dalyvauti.

• LIETUVIS ŽURNA
LISTAS. Neperiodinis Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
žurnalas Nr. 9. 40 psl. Re
daktorė Rūta Vidžiūnienė, 
23500 Via Galera, Valencia, 
Calif. 91355. šiame numery 
daug įdomių straipsnių 
spaudos klausimais.

A. A.
ALEKSAS SILIŪNAS

tragiškai mirė 1980 m. gruodžio 12 d. sulau
kęs 69 m. amžiaus. Gyveno Chicagoje, Mar- 
quette Park apylinkėje.

Giliai liūdintys liko žmona Ona, duktė 
Nijolė ir žentas Liūtas Griniai su šeima, sū
nus Donatas ir žmona Vida su šeima, bro
liai Kazys ir žmona Gražina, Bronius ir žmo
na Vladelė su šeima, Lietuvoje brolis Mečys 
ir žmona Liucė su šeima ir sesuo Bronė su 
vyru Pranu Sibiro tremtyje.

Kūnas buvo pašarvotas Petkaus Mar- 
quette koplyčioje 2533 W. 71 St. Laidotuvės 
įvyko gruodžio 16 d. iš šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, po gedulingų 
pamaldų nulydint į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

ALEKSUI SILIŪNUI
tragiškai mirus, liūdesy likusiems žmonai 

ONAI, dukrai NIJOLEI ir sūnui DONATUI 

su šeimomis, bei brolius KAZĮ ir BRONIŲ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

A. A.

ALEKSUI SILIŪNUI 
tragiškai mirus, jo brangią žmoną ONĄ, duk

rą NIJOLĘ su LIŪTU, sūnų DONATĄ su 

VIDA, brolius KAZĮ su GRAŽINA ir BRO

NIŲ su VLADELE ir jų visų šeimas nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Vytautas ir Jadvyga 
Didžiuliai

A. A.

ALEKSUI SILIŪNUI 
tragiškai mirus, jo brangią žmoną ONĄ, duk

rą NIJOLĘ su LIŪTU, sūnų DONATĄ su 

VIDA, brolius KAZĮ su GRAŽINA ir BRO

NIŲ su VLADELE ir jų visų šeimas nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Algis ir Laima Didžiuliai 
su šeima

A. A.

ALEKSUI SILIŪNUI 
tragiškai mirus, jo brangią žmoną ONĄ, duk

rą NIJOLĘ su LIŪTU, sūnų DONATĄ su 

VIDA, brolius KAZĮ su GRAŽINA ir BRO

NIŲ su VLADELE ir jų visų šeimas nuo

širdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Rimas ir Milda Liktoriai 
su šeima



1980 m. gruodžio 18 d.

ALBINĄ TREČIOKĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Retėja mūsų visuomeni

ninkų gretos. Vienas po ki
to jie iškeliauja amžiny
bėn, o jų vieton nebesuran- 
dame pavaduotojų.

Lapkričio 26-tą dieną iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo žy
mus visuomenininkas, Albi
nas Silvestras Trečiokas. Jis 
mirė Largo, Floridoje, neto
li St. Petersburg. Po ten 
įvykusių pamaldų, kurias 
atliko prelatas J. Balkūnas, 
kūnas buvo išvežtas į To
ronto, Ontario, Kanada, kur 
gruodžio 1 dieną palaidotas 
Anapilio, Šv. Jono kapinėse, 
Missisaugoje. Ontario.

Giliame nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų, brolius ir ki
tas gimines. Albinas S. Tre
čiokas gimęs 1893 metais 
spalio 28 dieną, Mažučiuo

Buvusiam mūsų skyriaus nariui

A. A.

ALBINUI S. TREČIOKUI 
iškeliavus į nežinomybę, jo brolį KAZIMIE

RĄ su žmona GENOVAITE TREČIOKUS ir 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame

A.L.T. S-gos Elizabetho 
Skyriaus Valdyba ir 

nariai

Ilgamečiu! bičiuliui

ALEKSUI SILIŪNUI

tragiškai mirus, jo šeimai ir broliui KAZIUI

su žmona New Yorke nuoširdžią užuojautą

reiškia 

A. t A.

KUN. VACLOVUI MARTINKUI

mirus, jo seserį AKVILINĄ ODINIENŲ, bro

lį DANIELIŲ MARTINKŲ bei jų šeimas už

jaučiame ir kartu liūdime

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

TeL: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

se, Vilkaviškio apskrityje. 
Pačioje jaunystėje, jis, 1911 
metais emigravo į Angliją. 
Ten išgyvenęs šešerius me
tus atvyko į JAV. čia savo 
laiku buvo administrato
rium "Amerikos Lietuvio”, 
kuris buvo spausdinamas ir 
leidžiamas IVorcester, Mass. 
Persikėlęs gyventi į New- 
ark, N. J., 1920 metais ati
darė Travel-Steamship agen 
turą ir nekilnojamo turto- 
apdraudos įstaigą. Vėliau 
išrenkamas "Lietuvos At
statymo Bendrovės” iždi
ninku. Nuo 1937 iki 1910 
metų buvo prezidentu ben
drovės, kuri leido laikraštį 
"Vienybę”. Be to, per de
šimtį metu, buvo sekreto
rium ir manager Nevark 
Lithuanian Building and

J

Jonas P. Lenktaitis

iSuSI

Janina ir Juozas 
A g u r k i a i

DIRVA

Loan Association”.
Jam prie širdies buvo 

Sandara, Lietuvių Tautinė 
Sąjunga ir Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Į Susi
vienijimą jis įstojo 1927 
metais ir tuoj buvo pastebė
tas kaip iškilus, veiklus, su
maningas organizacijos vei
kloje narys, ypač SLA 84 
kuopoje, kur jis ėjo finan
sų sekretoriaus pareigas. 
Per eilę metų Albinas Tre
čiokas įrašė Į SLA daugiau 
šimto narių. Gyvenvietę 
keisdamas, a p s i g y venos 
naujoje vietovėje, tuoj 
įsteigdavo ir naują SLA 
kuopą. Nors iš New Jersey 
valstijos neišsikėlė, bet pa
gelbėjo visoms lietuvių ko
lonijoms veikti ir klestėti, 
o svarbiausiai auginti Susi
vienijimą. Trumpai suglau
dus, Albinas Trečiokas yra 
į SLA Įrašęs daugiau šim
tas narių ir padėjęs suorga
nizuoti eilę naujų kuopų. 
Vėliausiai atsirado jo rū
pesčiu kuopa ir Orange, N.
J., būtent 84-ji.

Albinas Trečiokas daly
vavo visuose SLA seimuo
se. Kiekviename SLA seime 
delegatai Albiną Trečioką 
išrinkdavo arba perrinkda
vo i SLA Pastoviąją komi
siją. Jis yra buvęs: Finan
sų, Apšvietus ir Kontrolės 
komisijose.

Be Susivienijimo Albinas 
Trečiokas dalyvavo visoje 
lietuvių patriotinėje veiklo
je. Buvo narys visų lietuvių 
organizacijų, kurios lietu
vius jungia bendram lietu
viškam patriotiniam darbui. 
Politinėje veikloje darbavo
si Amerikos Lietuvių Tary
boje, kai reikėjo pagelbėti 
tremtyje atsidurusiems lie
tuviams, padėjo įsteigti ir 
veikė BALFe, kurio direk- 
toriate, per 17 metų, buvo 
vicepirmininku ir iždininku. 
Kai iš Europos atvykusieji 
lietuviai atsivežė Lietuvių 
Bendruomenę, Trečiokas ir 
čia rado darbo ir nuošir
džiai veikė. Buvo per eilę 
metų ir New Jersey Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninku.

Albinas Trečiokas buvo 
ir lietuvių spaudos pionie
rius. Kaip jau minėjau yra 
buvęs "Vienybės” direkto
rių pirmininku, nuolatiniu 
Dirvos, Sandaros ir kitų lai
kraščių palaikytojas.

Bet visų daugiausiai jis 
yra pasidarbavęs mūsų SU
SIVIENIJIMUI, todėl SLA 
seime, 1974 metais, liepos 
1 dieną Bostone, delegatai 
atsistojo ir sudainavo il
giausių metų, ALBINĄ 
TREČIOKĄ išrinko SU
SIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GARBĖS NA
RIU.

Nors Albinas Trečiokas 
iškeliavo amžinybėn, tačiau 
mes jo niekad, o niekad ne
pamiršime.

Ilsėkis ramybėje ...
Povilas P. Dargis 
SLA Pirmininkas
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Viktoras Liaukus — Madona.

Lietuvos Generalinis Konsulas Anicetas Si
mutis ir p. Simutienė sveikina su šventėmis drau
gus, artimuosius ir visus geros valios tautiečius. 
Visiems linki malonių šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Tegu 1981-ji metai būna laimingi Jūsų asme
niniam gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės 
vilčių mūsų broliams pavergtoje Tėvynėje.

Vietoje šventinių kortelių Generalinis Konsu
las skiria auką laikraščiui.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir N. METŲ 

proga geros nuotaikos ir sėkmes 

draugams ir bičiuliams pasaulyje 

išblaškytiems linki

N. ir A. Griauzdės
Avon, Ma. — 1980

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA SAVO MIELUS KLIJENTUS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERV1CE, 1NC.

Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 1960 
metų sėkmingai ir rūpestingai organizuoja visą eilę 
ekskursijų į Lietuvą ir į kitas pasaulio šalis. KELIONĖS 
f LIETUVĄ 1981 m. prasideda KOVO 25 d.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127, tel. 617-268-8764

ALDONA ADOMONIENĖ
ALBINA RUDŽTŪNIENĖ IR TARNAUTOJAI
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Philadelphijos lietuviai
BALFO VAJAUS 
UžBAIGTUVĖS

žengiant prie Naujų Me
tų slenksčio, gražiai pasiro
dė mūsų vietinis Balfo sk. 
Lapkričio 23 piniginio va
jaus užbaigimo proga su
ruošė koncertą-pietus. Po 
lietuviškų pamaldų šv. An
driejaus parapijos salė pri
sipildė norinčiais pasi
džiaugti Balfo atliktais dar
bais, pasigrožėti maloniai 
skambančiomis mūsų daino
mis bei kultūrinę popietę 
praleisti besišnekučiuojant 
ir užkandžiaujant jaukioje 
atmosferoje.

Feliksas Andriūnas, pla
čiai žinomas visuomeninin
kas, ilgametis Balfo Tary
bos direktorius (šias parei
gas jis jau eina devintus 
metus), dabartinis skyriaus 
pirmininkas, pas veikinęs 
gausiai susirinkusius, pa
stebėjo, kad lietuvių rūpi
nimasis vargan patekusiais 
siekia žilą senovę. Jau Vy
tauto laikais buvo Įkurta 
Brolija, puoselėjanti mintį, 
jog reikia nepamiršti nei 
vieno, vienokios ar kitokios 
pagalbos reikalingo. Anks
čiau Andriūnas kalbėjo per 
Bendruomenės balso radijo 
valandėlę, platokai apibu
dindamas Balfo veiklą JA 
V-bėse. Susikaupimo minu
te buvo prisimintas nesenai 
miręs kun. Vaclovas Mar- 
tinkus, ilgametis Balfo cen
tro valdybos pirmininkas, 
daug nusipelnęs vargšų šel
pime.

Meninę dalis

Koncertą pravedė Regina 
Raubertaitė, antroji Phila- 
delphijoje gyvenanti Balfo 
tarybos direktorė, aktyviai 
besireiškianti LMKF vieti
nio klubo žmogaus teisių 
komiteto veikloje.

Sol. Ona šalčiūnienė ir 
"Vilties” choras gražiai ap
dainavo vėjuželius, rudenė
lius, našlaitėles, linelius, 
jaunas dieneles, senuosius 
miestus ir kitus mūsų šir
džiai artimus objektus.

Koncertą sol. šalčiūnienė 
pradėjo liaudies dainomis 
Ko vėjai pučia — St. Šim
kaus, Našlaitėlė — A. Vi- 
sumino ir Vai kur nužėg- 
liuos — St. Šimkaus. Antra
me išėjime išgirdome Mar- 
tos ariją iš Flotowo operos 
"Marta” ir Rudenėlį — žo
džiai K. Grigaitytės, muzi
ka Br. Budriūno.

Sprendžiant iš stipraus 
plojimo buvo aišku, kad so
listės dainavimu publika 
buvo labai patenkinta, 
Šalčiūnienei akom panavo 
Frances Stankus.

"Vilties” choras, diriguo
jamas F. Stankus, kultūri
nei popietei iškilmingumo 
suteikė padainuodamas se
kančias dainas: Pasėjau li
nelį — A. Mikulskio (liaud. 
daina), šešupėlė miela — 
Pr. Ambrazo (žodžiai P. 
Orintai tės), širdis dar žy

di — J. Bertulio (žodžiai P. 
Lemberto), Jaunystei — A. 
Aleksio (žodžiai J. Mingė- 
los) ir Tėvynės maršas — 
G. Gudauskienės (žodžiai N. 
Girginaitės). Nors choras 
kiek sumažėjęs, tačiau ge
rokai atjaunėęs. Gana gra
žiai susidainavęs ir koncer
to dalyviams paliko malo
nų įspūdį. Dainas pianinu 
palydėjo Petras Vaškys.

Atsidėkojant už gražiai 
atliktą programą, šalčiūnie
nei ir Stankuvienei buvo 
įteikta po puokštę margia- 
spalvių gėlių. Choristai ir 
akomp. Vaškys apdovanoti 
meniškais Balfo ženkliu
kais.

Visi programos išpildyto- 
jai, norėdami, kad iš paren
gimo galimai daugiau liktų 
pagalbos reikalingiems, at
sisakė nuo honorarų. Balfo 
valdyba už tai jiems yra la
bai dėkinga.

Skaniai šeimininkių pa
ruoštiems pietums artėjant 
prie galo, buvo loterija. 
Dail. Adalberto Staneikos 
paveikslą laimėjo S. Didė- 
lienė, o M. Raugienės pado
vanotą menišką pagalvėlę 
— E. Skladaitienė. Smul
kesni suaukoti fantai atite
ko kitiems popietės daly
viams.

Philadelphijos Balfo sky
riaus paskutiniuoju laiku 
kas metai centro valdybai 
pasiunčia 1700-1800 dol. Šią 
progą norėtųsi dar paminė
ti, kad didelis Balfo rams
tis yra Vasario 16-tosios 
gimnazijai remti būrelis, 
susidedantis iš 40 asmenų, 
kuriam nuo 1976 m. vado
vauja architektė Snieguolė 
Jurskytė, gabi organizatorė, 
ilgametė LMKF Philadel
phijos klubo valdybos narė. 
Paskutiniuoju metu ji akty
viai reiškiasi minėtos orga
nizacijos s u f o r muotame 
Žmogaus teisių komitete. 
Jurskytė kas metai per Bal
fo centro valdybą. Vasario 
16-tosios gimnazijai pasiun
čia apie 800 dol.

Viską sudėjus krūvon, 
gaunasi gana graži suma. 
Mūsų kolonija didžiuojasi 
labdaros srityje besidarbuo
jančiais žmonėmis, kurie 
nuo poilsio paaukoja gana 
daug laiko ir kartais susi
duria su įvairiais nemalo
numais. Matydami tokius 
gražius rezultatus, be abejo, 
džiaugėsi ir tie, kurie pi
nigų, talka ar kitokiu būdu 
padėjo Balfo skyriaus vai
dybai ir Vasario 16 gimna
zijai remti būrelio vadovei.

(bv)

MIRĖ ZIGMAS 
JANKAUSKAS

Philadelphijos lietuviai 
neteko 1980. X. 29 d. seno
sios kartos veikėjo — vete
rano Zigmo. Velionis buvo 
gimęs 1886. L 1 d. Pliopių 
km., Žaslių valse., Trakų 
aps. Zigmas paliko gilius 
pėdsakus Philadelphijos lie-

Po koncerto Vilties choro nariai apdovanojami Balfo garbės ženkliukais.
Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

tuvių gyvenime.
Atvykęs jaunas jaunas 

(atvyko 1904 m.) siekė 
mokslo ir išsilavinęs, turė
jo kelionių biurą ir draudi
mo agentūrą. Veikė dauge
lyje lietuviškų organizacijų.

Švenčiant JAV nepriklau
somybės 150 metų sukaktį 
(1926 m.) Philadelphijoje 
buvo suruošta Pasaulinė pa
roda. Lietuvių visuomenės 
pageidavimu buvo suruošta 
Lietuvių diena ir sudaryto 
komiteto Lietuvių dienai 
ruošti vicepirm. buvo Z. 
Jankauskas. Lietuvių diena 
buvo didingai pravesta.

Bendrai Zigmas visur no
rėjo, kad lietuviai pasirody
tų įspūdingai. Zigmo inicia
tyva buvo suorganizuota 
Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
kuri pasiuntė didelę sumą 
aukų į Nepriklausomą Lie
tuvą. Aktyviai buvo įsijun
gęs į Dariaus-Girėno ir 
Vaitkaus skridimus per At
lantą.

Buvo aktyvus paskolos 
lakštų platintojas ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos na
rys išplatinęs daugelį kny
gų ir paskutinę Dr. V. Sruo
gienės — Lietuvos Istoriją. 
Aktyvus Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje veikėjas ir 
už pasidarbavimą Susivieni
jimui apdovanotas auksiniu 
garbės ženklu. Philadelphi
joje ėjęs skyriaus finansų 
sekretoriaus - iždininko pa
reigas ir prirašęs Susivieni
jimui daug narių. Velionis 
priklausė ir vietos pašalpi- 
niam klubui "Lithuanian 
Muzik Hali”. Bendradarbia
vo Vienybėje, Dirvoje, San
daroje, Tėvynėje ir kt. Po 
antrojo pasaulinio karo 
tremtiniams atvykus į 
Ameriką ir steigiant Tau
tinę sąjungą buvo aktyvus 
organizatorius ir steigėjas 
ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus ir pirmas pirmi
ninkas. Už pasidarbavimą 
lietuvybei ir skyriui pakel
tas į skyriaus garbės na
rius. Aktyviai reiškėsi ir 
Lietuvių Bendruomenėje ir 
keletą metų buvo apylinkės 
valdybos narys. Rėmė radi

jo valandėlę ir šeštadieninę 
mokyklą.

Sunku viską ir suminėti 
kur jis dirbo lietuvybei. Iš
ėjęs į pensiją dalinai dirbo 
Liberty Federal ir Loan 
Assn. (Lietuvių banke). 
Paskutiniu metu gyveno sū
naus ir anūkų globoje, ne
toli Philadelphijos — Hat- 
boro. Pa. Išsikėlus iš Phila
delphijos ir sulaukus tokio 
amžiaus (beveik 95 m.) ir 
šermenys buvo kuklios. Iš 
lietuvių dalyvavo tik ALT

• RINKTINĖ JAUNI
MUI, Nr. 1. Jankutė, Kau
pas, Spalis. Rašytojų kūry
bos ištraukos, skirtos 8-11 
metų skaitytojams. Išleido 
JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo taryba su Lie
tuvių fondo parama Chica
goje 1980 metais. Viršelis 
Vilijos Eivaitės. Techninis 
redaktorius A. Pakalniškis, 
Jr. Tiražas 1000 egz.

JAV LB švietimo taryba 
jau išleido du pirmuosius 
"Rinktinės jaunimui” sąsiu
vinius. Tarybos laidinių ko
misiją sudarė: I. Bukavec- 
kienė, A. Dundzilą, L. Ger- 
manienė, R. Penkiūnienė, S. 
Ramanauskienė ir N. Užu- 
balienė.

Visais leidinio ar leidėjo 
reikalais dabar reikia kreip
tis į Švietimo tarybos pirmi
ninką J. Plačą, 3206 W. 65 
PI., Chicago, II. 60629. Lei
dinio kaina — 4 dol.

Pirmajame 44 psl. leidi
nių serijos numeryje yra 
šių trijų autorių skaitiniai: 
Nijolės Jankutės "Kardė ir 
pabėgėliai”, Juliaus Kaupo 
"Pasaka apie Arlekino mei
lę ir apie burtininką be var
do” ir Romualdo Spalio iš
trauka iš "Gatvės berniuko 
nuotykių”.

Antrajame tokiu pat vir
šeliu 48 psl. numeryje ran

S-gos Philadelphijos skyr. 
pirm. V. Matonis su atsto
vais ir LB apylinkės pirm. 
T. Gečienė.

Gyvenimo ironija, kad ir 
jo vienintelis sūnus negalė
jo palydėti savo tėvo į am
žiną poilsio vietą, nes tar
naudamas prekybiniame lai
vyne, prieš pat tėvo mirtį, 
buvo išplaukęs į vandenyną. 
Velionio kūnas buvo sude
gintas ... Laidotuvėmis rū
pinosi anūkai. Ramybės am
žinybėje. (pm) 

dame: ištrauką iš Kazio Al
meno romano "Upė į rytus, 
upė į šiaurę”, ištrauką iš 
Pulgio Andriušio humoristi
nio romano "Tipelis” ir Jur
gio Jankaus novelę "Pa
minklas”.

Prie kiekvieno spausdina
mo gabalo yra pridėta au
toriaus nuotrauka ir trum
pi rašytojo apibūdinimai.

• Juozas Kapačinskas. 
SPAUDOS BARUOSE. At
siminimai. Darbas Sandaros 
redakcijoje: Lietuvių orga
nizacijos ir jų veikla Ame
rikoje ; Marųuette parko lie
tuvių kolonija; kelionės 
spūdžiai. Išleido Chicagos 
lietuvių literatūros draugi
ja. 216 psl. Kietais virše
liais kaina 7.85 dol.

COPY
MECHANICS 

HEAVY DUTY 
TRUCK 

MECHANICS
With GMC diesel experience. 

ALSO
TRANSPORTATION 
REFRIGERATION 

MECHANIC
With transmission/gear ex- 
perience. Salanes open, de- 
pending on experience and 
qualifications plūs excellent 
benefits. Please write to E. Eatea 

MIDWEST GROWERS INC. 
14280 Monte Vilta 
Chino, Ca. 91710 

or phone 714/597-4841
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A.A. KAZYS VALAITIS
Jo gyvybė užgeso 1980 

metų spalio 26-tosios ryte, 
Strathroy, Ontario ligoninė
je. Po pustrečių metų sun
kios ligos, po metus truku
sios beviltiškos agonijos, 
pagaliau ir nepaprasto stip
rumo širdžiai pasakius "ga
na”.

Buvo pašarvotas R. C. 
Madill laidojimo namuose, 
Mt. Brydges •miestelyje. 
Prie geležinkelio bėgių, ku
riais j rytus pėsčiom iš lėto 
žengdamas, per dešimtį mi
nučių prieitum jo ūkio ri
bas. Ten dailiai suarti, pa
vasariui paruošti laukai, 
miškelis, vėl plotai tamsių 
arimų. Šiaurinėje miškelio 
pusėje stūksę žaliastogės, 
raudonos tabako džiovyk
los. šiltadaržiai. Tūkstan
čiams baltų kalakutų mo
dernios paukštides. Laukų 
derlių globianti didžiulė 
daržinė. Dviaukštis gyvena
mas namas. Sodybos šiau
rėje, prie vieškelio — keli 
šimtamečiai ąžuolai čia bu
vo jo antroji tėviškė, čia 
ilgiausiai — net dvidešim 
šešerius metus — gyventa. 
Čia darbas vydavo darbą 
nuo ankstyvo pavasario iki 
rudens. Darbai nesustoda
vo nė žiemos speigų metu, 
tik gerokai sulėtėdavo.

Spalio pabaiga — kaip 
tik dykiausias ūkininkams 
laikas. Spalio gale išeida
mas, jis nė kitų nesutruk
dė. Guli R. C. Madill šerme
ninėje ąžuoliniam karste, 
gėlėtais apstatytas, ir klau
so, kokias simfonijas jo 
ąžuolų viršūnėse vėjai gro
ja ...

Spalio 28 vakare šermeni- 
nėn lankytojai vos sutilpo. 
Suvažiavo giminės bei drau
gai iš New Yorko, Chicagos, 
Toronto, Detroito. Susirin
ko Londono lietuviai ir Mt. 
Brydges apylinkių ūkinin
kai, lietuviai bei kitataučiai. 
Kun. Jonas Staškus, Londo
no lietuvių Šiluvos Dievo 
Motinos parapijos klebonas, 
skaitė šv. Rašto ištraukas, 
kitokias laidotuvių maldas, 
su minia kalbėjo rožinį.

Apniukusį spalio 29-sibs 
rytmetį, po paskutinių kun. 
J. Staškaus maldų ir pasku
tinių visų mūsų žvilgsnių į 
ramų velionio veidą, ilgos 
mašinų vilkstinės procesija 
pajudėjo Londono link. Per 
rudeniškai liūdną, tykų Mt. 
Brydges miestelį, lėtai, vos 
judant, pro velionio sodybą 
ir per pusmylį pavieškelių 
nusidriekusius jo laukus. 
Per kalnelius, slėnius, til
tus, parkus, kur jo šimtus 
kartų paties už vairo sėdint 
viskas matyta. Per didmies
čio skruzdėlyną, iki Šiluvos 
D. Motinos šventovėlės.

Gedulingas pamaldas lai
kė kun. dr. Jonas Gutauskas 
ir kun. J. Staškus. Kun. J. 
Gutauskas pamoksle iškėlė 
velionio nuopelnus auginant 
didelę, gražią lietuvišką šei
mą ir nuopelnus lietuvybei 
aplamai. Solistė Irena Čer
nienė, Ritos Vilienės vargo-

A. A. Kazys Valaitis 
nais lydima, nepaprastai 
įspūdingai giedojo seną lo
tynišką Gregorinių mišių 
giesmę "Libera me”. Kele
tą kitų gedulingų giesmių 
atliko Londono lietuvių cho
ro "Pašvaistė” dalyviai, jų 
vadovei R. Vilienei vargo
nais pritariant. Ne tiek 
giesmių melodijos ir choris
tų balsai čia stebino, kiek 
mažos lietuvių saujelės soli
darumas ir pagarba išeinan
čiam.

Liūdnoji procesiją baigė
si Londono Šv. Petro kapi
nėse. Kun. J. Gutausko mal
dos. Visų giedama "Marija, 
Marija” h* Lietuvos him
nas. Iš dangaus ėmė kristi 
dideli, šalti lietaus lašai ...

šermenų pietum grįžome 
j parapijos, salę. Nepaisant 
savaitės vidurio (spalio 29, 
trečiadienis), tad daugelio 
Londono lietuvių įsipareigo
jimų įstaigose bei įmonėse, 
į laidotuves susirinko neto
li 200 žmonių, šalia gausių 
gėlių puokščių, velionis bu
vo pagerbtas ir dosniomis 
aukomis lietuviškoms insti
tucijoms: Kanados Lietuvių 
Fondui — 1100 dol.; Tautos 
Fondui — 355 dol.

♦ c *

Velionis Kazys Valaitis 
■"buvo gimęs 1911 m. kovo 11 
dieną Pilviškiuose, Vilkaviš
kio apskrity, stiprių ūkinin-, 
kų šeimoje. Mokslus ėjo Ma
rijampolės gimnazijoj (bai
gė 1928 m.) ir Dotnuvos že
mės ūkio akademijoj. Aka- 
miją baigė ir agronomo dip
lomą įgijo 1933 m. Pirmasis 
darbas — mokytojavimas 
žemės ūkio mokykloj Klai
pėdos krašte. Iš čia perkel
tas į Vievio žemės ūkio mo
kyklą — vedėju. Vėliau pa
skirtas Kaišedorių apskri
ties agronomu. Bolševikme-,. 
ty perkeltas į Šakių rajono 
agronomo postą, o vokiet- 
mečiu tapo Kidulių dvaro 
ūkvedžiu bei Vievio rajono 
agronomu.

Vėlų 1944 m. rudenį pa
sitraukė į Vokietiją. Iš pra
džių gyveno Dresdene, pas
kui atsidūrė Bavarijoj. Ka
rui pasibaigus, kurį laiką 
buvo Norlingeno, o vėliau 
Memmingeno lietuvių sto
vyklų komendantu. Mem- 
mingene gyvendamas, važi
nėjo į Tuebingeno universi
tetą, kur gilino agrikultūros 
studijas.

Užverbuotas žemės ūkio 
darbams, į Kanadą atplau
kė 1948 m. pavasarį ir metų 
sutartį vykdyti pradėjo Al- 
bertos provincijos ūkyje, 
paskui dirbo Abitibi medžio 
pramonės kompanijoj, o už
baigė pas lietuvį ūkininką 
Princetone. netoli Hamilto
no. Bandė įsikurti; Hamilto
ne. Ėmė dirbti Stelco gele
žies liejykloje. Negalėjo pa
kęsti industrinės vergijos 
(darbo valandų bei minučių 
įmušimas kortelėje,- etc.). 
Su kitais trimis lietuviais 
suorganizavo lietuviškos ru
ginės duonos kepyklą. Nesi
sekė, likvidavo. Vedęs (1950 
m. rugpjūčio 12) ekonomis
tę Juzę Stanevičiūtę, bend
rai ėmė planuoti kurtis ūky
je. Su 3 mėnesių sūnum Jur
giu ant rankų, 1952 m. atsi
dūrė Avlmerio apylinkėje, 
susirado tabako ūkį ir ėmė 
tabaką auginti iš pusės. Po 
dvejų metų, darbą gerai iš
mokę, susiskolino pinigus ir 
nusipirko nuosavą tabako 
ūkį Mt. Brydges miestelio 
rytiniam pakrašty. Kaip bu
vo auginimas pirmasis 1954 
m. derlius ir kaip jis sudo
rotas, čia rašančiam užtek
tų medžiagos kelių šimtų 
puslapių knygai, nes pa
čiam, tuomet auto pramonės 
bedarbiui, vasarą teko kar
tu su Valaičiais praleisti... 
Ėjo virtinė sėkmingų ir ne
sėkmingų metų. Nuo 1963 
m. šalia tabako Valaičiai 
pradejou aginti ir po keletą 
tūkstančių veislinių kalaku
tų. Dingo skolos. Ėmė ras
tis atliekamo pinigo, taip 
reikalingo ūkio mašinoms 
bei paukštinėms. Nors dar
bų visada buvo begalės, bet 
juo tolyn, juo jie darėsi 
lengviau nudirbami, juoba, 
kad atsirado ir apsčiai dar
bo rankų, kai užaugo penki 
vaikai. Nors velionis Kazys 
ūkyje, ypač pirmąjį kūrimo
si dešimtmetį, dirbo ne po 
8, o veįkiau po 18 valandų, 
ir ne penkias, o veikiau sep
tynias dienas savaitėje, 
džiaugėsi būdamas sau po
nu, džiaugėsi laisve, didžia
vosi savo ir šeimos pasieki
mai?. Beje, visi penki vai
kai išėjo aukštuosius moks
lus: Jurgis — magistro laip
snio inžinierius, Vytautas
— ekonomistas (antrasis 
diplomas — kalbų), Danutė
— biologė, Antanas — geo
grafas ir Vida — reg. medi
cinos sesuo. Pastaroji kole
gijos diplomą gavo jau tė
vui sunkiai sergant. Apie 
vaikų sportinius ir kitokius 
laimėjimus vėl būtų daug 
ką pasakyti, bet ne tokia čia 
proga. Juos išminėjau tik 
ryškindamas velionio Kazio 
biografiją. Savo šeima — 
tiek žmona, tiek vaikaisi — 
jis akivaizdžiai didžiuodavo
si, nors žodžiams būdavo 
taupus. Sunkioje ligoje šei
ma jo ir neapvylė.

Lietuvoje, jaunystės me
tuose, visuomeninę veiklą 
velionis pradėjo korporaci
joj Neo-Lithuania. Dirbda-

Hot Springo lietuvės su Arkansas gubernatorium. Pradedant 
ruoštis lietuviškos kalėdinės eglutės papuošimui, ir tradicinei 
kalėdinei šventei, miesto auditorijoj, gruodžio 14 d. Iš kairės: 
Loretta Tomošaitienė, E. McKeever, guber. Bill Clinton. LB apyl. 
valdybos vicepirm. Lilė Kazienė ir Liusė Gudelienė.

D. Hudson nuotr.

mas agronomu, vadovauda
vo Jaunųjų ūkininkų rate
liams. Priklausė tautinin
kams. Kanadoje visuomeni
nį darbą dirbo jo šeima, o 
jis lietuvybę rėmė materia
linėm vertybėm. Prenume
ravo Kanados ir JAV lietu
vių periodiką. Kiek atspė
damas skaitė.

Buvo aukštas (netoli dvie
jų metrų ūgio), laibas, bet 
raumeningas vyras, dailių, 
vyriškų veido bruožų, va
lingo būdo. Geležinės fizinės 
sveikatos ir didelis optimis
tas. Sakau geležinės fizi
nės ... Bet neretai pasiren
kami patys stiprieji. Toks 
likimas ištiko ir Suvalkijos 
ąžuolą Kazį Valaitį, nė sep
tyniasdešimtų j ų nesulauku
sį, besiruošiantį užtarnautai 
pensijai ir jaukiai senatvei.

Tebūna Tau, mielasis 
Drauge, lengva Kanados 
žemė.

DAYTONA BEACH
LABAI GERAS 
PASIŪLYMAS 
LIETUVIAMS

Apie Daytona Beach, Fla. 
lietuvių koloniją daug bu
vo rašyta spaudoje, ši vie
tovė visais atžvilgiais yra 
gera kurtis ir gyventi ne tik 
vyresnio amžiaus, užtarnau
to poilsio sulaukusiems, bet 
ir jauniems žmonėms.

Daytona Beach keletas 
lietuvių suorganizavo kor
poraciją "Litoną", kuri y r;1, 
užsimojusi gražioje vieto
je, prie Atlanto vandenyno 
iki ateinančio pavasario pa
statydinti jaukius butus, 
vadinamus tovvnhausus. šia
me projekte bus 23 viene

Lietuvių korporacijos "Litona” Daytona Beach. Fla., statomi 
townhausai — condominium. Lietuviams gera proga juos įsigyti.

tai. Apylinkė gera, į Day
tona Beach pietus, ant At- 
lantic gatvės. Skersai gat
vės Atlanto vandenynas. Į 
paplūdimį nueiti tik vienas 
blokas.

Townhausai bus dviejų 
aukštų. Apačioje sultonas, 
"dainetė" ir virtuvė, bei pa
togumai. Viršuje du gražūs 
miegamieji su dviem pato
gumais — voniomis. Jų kai
na nuo 54,000 dol. iki 59,500 
dol. Tovvnhausų planai jau 
paruošti ir patvirtinti. Kor
poracija pirmoje eilėje juos 
norėtų parduoti lietuviams. 
Būtų graži, vienoje vietoje, 
23 šeimų lietuvių gyvenvie
tė. Sąlygos: kiekvienas už- 
interesuotas totvnhausą įsi
gyti įmoka 1000 dol. ir pa
sirašo kontraktą. Korpora
cija tuojau stato to'vnhausą 
ir vėliau sutvarko visus fi
nansavimo reikalus. Nori
mą townhausą pasirenka 
iš plano. Geresnieji, ži
noma, atitenka pirmie
siems. Townhausai parduo
dami ant kontraktų, dar 
prieš jų statybą. Korpora
cija garantuoja gerą koky
bę ir statybą baigia sutar
tu laiku. Kaip sakėme, lie
tuviams pirmenybė. Tačiau, 
jeigu lietuviai neparodytų 
skubaus dėmesio, tai tovvn- 
hausai bus parduodami sve
timtaučiams.

Visais reikalais kreiptis 
į korporacijos prezidentą 
Adolfą Andrulį, 7 Talo 
Girele, Port Oi'ange, Fla. 
32018, telef. 904-761-3625. 
Arba Chicagoje, pas Jurgį 
Janušaitį, Paramos preky
boje.

Jurgis Janušaitis
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FILATELIJA/Vr.5 . Antanas Bernotas

JAV spalio 9 d. išleido 
keturių pašto ženklų bloką, 
po 15 centų kiekvienas, su 
žymiais architektūros pa
statais : Penn Akademija 
Philadelphijoje, Lyndhurst 
Kolegija Tarrvtowne. N. Y., 
Trejvbės Bažnyčia Bostone 
ir Smithsonian Institutu

' 1920 m. išvertė lietuviškai.

KANADA išleido du 17 
centų pašto ženklus 100 me
tų sukakčiai paminėti nuo 
Kanados Karališkosios Me
no Akademijos įsteigimo. 
Pašto ženkluose parodyti: 
dailininkas Robert Harris

Washingtone. Pastarąjį, sra- (duotas vienas jo paveiks- 
tytą architekto James Ren- las) ir skulptorius Philippe 
wicko, Čia dedame. Hebert su jo viena skulptū-

185-tos gatvės, 
Lietuvių rajono, 
Prekybininkų 
Kalėdiniai 
SVEIKINIMAI

' James Renwick (1818 — 
1895) gimė New Yorke, gy
dytojo šeimoje. Stjudijavo 
Columbijos kolegijoje. Pa
statė New Yorke ir apylin
kėse keletą Įdomių pastatų, 
kurių tarpe garsiąją Šv. 
Patriko katedrą. Washing- 
tone jo statytas Smithso
nian institutas ir Meno ga
lerija. Visi jo statiniai pa
gal anuomet čia labai mė
giamą prancūzų gotikinį 
stilių.

ra (čia jį dedame). Pašto 
ženklai sukibę porelėmis.

AIRIJA išleido 12 pensų 
pašto ženklą paminėti 100 
metų sukakčiai, kai ten bu
vo įvesta lasaliečių vienuo
lių brolija.

Louis Phillipe Hebert 
(1850 - 1917), pasižymėjęs 
kanadietis skulptorius, pri-- 
klausė šiai Akademijai nuo 
1883 m. Svarbiausi jo dar
bai : karalienės Viktorijos 
statula, buv. Kanados mi- 
nisterio pirmininko John 
Alexander Macdonaldo sta
tula ir kiti darbai.

V. VOKIETIJA išleido 60 
pfenigių pašto ženklą pa
gerbti jos didžiam filosofui, 
matematikui ir diplomatui 
baronui Leibnizui.

185-TOS GATVĖS, PREKYBININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA 

sveikina šv. Kalėdų proga šios apylinkės prekybininkus ir 
lietuvius klijentus, kurie šiais metais rėmė 185-tos gatvės 

prekybininkus.
Randy Jernejcic — pirmininkas 
Bill Manak — vicepirmininkas 
Chuck Markus — iždininkas

, Deb Wyckoff — sekretorė

Visus Clevelando ir apylinkių lietuvius šv. Kalėdų proga 
sveikiname ir linkime tyro šventiško džiaugsmo ir tegul 

Naujieji Metai suteikia visiems laimės ir vienybės 
tautinio darbo baruose.

LITHUANIAN VILLAGE, INC. DIREKCIJA 
• ir

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 
GINTARO VALGYKLA

Jean-Baptiste de La Šalie 
(1651-1719), tos brolijos 
Įkūrėjas, gimė Reimse, 
Prancūzijoje. Paryžiuje stu
dijavo teologiją ir 1678 m. 
buvo įšventintas kunigu. 
1681 m. gavo teologijos dak
taro laipsnį ir dirbo toje pa
čioje Reimso katedroje. 
1683 m. atsisakė tos vietos 
ir persikėlė j Paryžių, kur 
įsteigė krikščioniškųjų mo
kyklų brolių vienuoliją, at
sidėdamas jaunuomenės au
klėjimui ir globai. Jau to 
šimtmečio gale vienuolija 
vien Paryžiuje turėjo per 
20 mokyklų su keliais tūk
stančiais vaikų. Pedagogi
koje La Šalie laikomas vie
nu iš didžiųjų auklėtojų. 
Parašė veikalų kaip auklė
ti vaikus, ypač jiems duo
dant profesinį švietimą. Dėl 
savo kilnaus gyvenimo ir 
tikslų La Šalie 1840 m. bu
vo paskelbtas palaimintuo
ju, o 1900 m. kanonizuotas 
šventuoju. Jo šventė yra 
gegužės 15 d. Laikomas mo
kytojų patronu. Jo metodi
kos raštus Pr. Dovydaitis

Gottfried IVilhelm Leib- 
niz (1646-1716) gimė Leip- 
zige profesoriaus šeimoje. 
Studijavo Lepzigo ir Jenos 
kurfiursto universitetuose 
filosofiją, matematiką ir 
teisę. Būdamas Mainzo kur
fiursto tarnyboje, labai 
daug keliavo po Europą ir 
susitikinėjo su ano laiko žy
miais žmonėmis. Buvo pa
ruošęs Egipto užėmimo pla
nus. Labai daug rašė įvai
riais metafizikos ir filoso
fijos klausimais prancūzų ir 
lotynų kalbomis. 1700 m. 
Berlyne įkūrė Prūsijos 
Mokslų Akademiją ir buvo 
jos pirmuoju prezidentu. 
Net ir su Lietuva turėjo ry
šį: 1668 m., atsisakius sos
to Lietuvos-Lenkijos kara
liui Jonui Kazimierui, vienu 
iš pretendentų buvo Pfalzo 
grafas Wilhelm von Neu- 
burg, kurio išrinkimui buvo 
įkinkytas ir Leibnizas. Jis 
parašė ilgą traktatą iš Lie
tuvos-Lenkijos istorijos lo
tyniškai, kuris buvo iš
spausdintas Karaliaūčioje 
1669 m. (nors pažymėta, 
kad Vilniuje). Kaip jo au
torius pasirašė slapyvarde 
Georgius Ulicovius Lithua- 
nus.

DELLA E. JAKUBS & SON
Laidojimo įstaiga

visus Clevelando ir apylinkių lietuvius sveikina Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir laimės 

ateinančiais metais.
Della Jakubs

936 east 185TH St William Jakubs
cleveland, ohio 44119 William Jakubs jr.
Tel. 531-7770 Barbara Jakubs-Schmidt

z GUTH & ŠIRVAITIS
Advokatų įstaiga sveikina visus savo klijentus Kalėdų švenčių 

proga ir linki džiaugsmingų švenčių bei laimingi} ir sveikų 
Naujų Metų.

877 east 185TH street Advokatas Algis širvaitis
CLEVELAND, OHIO 44119
TEL 692-1222

AMERITRUST OF CLEVELAND
185-tos gatvės ir Pawnee skyrius šv. Kalėdų proga sveikina šios
apylinkės lietuvius ir visus klijentus linkėdami gražiausių švenčių 

ir sėkmingų Naujų Metų.

701 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL (216) 687-4130 
Member FDIC

ĮSTAIGOS VEDĖJAI:
Charles S. Pezdirtz
F. M. Uhrin

NATIONAL CITY BANK
East 185th Monterey skyrius '

Sveikina visus savo klijentus ir Naujosios parapijos rajono 
lietuvius šv. Kalėdų proga ir linki džiaugsmingų švenčų ir 

daug laimės ateinančiuose metuose.
609 EAST 185TH STREET
euclid, ohio 44119 W. Michael Sweeney, vedėjas
tel (216) 692-2547 jr bendradarbiai
Member FDIC
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SILVER SHEAR GROŽIO SALIONAS
sveikina visas ir visus savo klijentus šv. Kalėdų proga ir jaukių 

ir malonių švenčių bei laimingiausių Naujų Metų.

687 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 486-4240

Zina Gelgotaitė 
ir

Vincas Gelgotas

Savo visas klijentes švenčių proga sveikinu ir linkiu gražiausių 
Kalėdų švenčių bei laimingų ir sveikų Naujų Metų.

GIEDRA’S GROŽIO SALIONAS
Savininkė G. Mazoliauskaitė

863 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 481-6031

Sveikiname visus savo klijentus, 

draugus ir gimines su

ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime visiems 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Kripavičių šeima

Visus lietuvius ir visus savo klijentus
NORWOOD DRUG, INC.

šv. Kalėdų proga sveikina ir linki kuo gražiausių švenčių bei 
sveikų ir laimingų Naujų Metų.

VAISTININKAI:
Frank Krasovec 
Rudy Kozan

808 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 531-9188

KOLLANDER WORLD TRAVEL, INC.
Visus savo klijentus švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir linki 

sėkmės ir laimės kelionėse 1981 metais.

971 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. (216) 692-2225

TRADEMARK GRAPHICS, INC. SPAUSTUVĖ
Švenčių proga sveikina savo klijentus, linki geros nuotaikos bei 

džiaugsmo šventėse ir laimingų 1981 metų.

677 EAST 185TH STREET
EUCLID, OHIO 44119
TEL. 481-2200

SAVININKAI:
August ir Maia M. KoIIander

SAVININKAI:
Bob ir Deb Wyckoff

iĮ

LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS FONDO 

PENKERIŲ METŲ 
SUKAKTIS

Prieš penkeris metus įkur
tas Lietuviškosios Skautv- 
bės Fondas, su tikslu su
kaupti lėšas jaunimo lietu
viškam auklėjimui, duoda 
gražią paramą Lietuviu 
Skautų Sąjungos veiklai.

Per tuos penkeris metus 
skautų sąjunga jau yra iš 
Fondo gavusi virš aštuonių 
tūkstančių dolerių. Tie pini
gai sunaudojami skautų va
dovų lavinimui, stovykloms 
ir skautiškiems leidiniams 
leisti.

Fondą tvarko Fondo Val
dyba sudaryta iš septynių 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybės parinktų asme
nų. šiuo mętu Fondo būsti
nė randasi Bostone. LS Fon
do iždas tikrinamas JAV 
Federalinės valdžios ir LS 
Sąjungos revizijos komisi
jos. Aukos Fondui gali būti 
atskaitomos nuo JAV Fede- 
ralinių mokesčių. Aukų rin
kimu rūpinasi Fondo Val
dyba. Didesnėse lietuvių ko
lonijose Valdybai padeda 

jos kviesti Fondo atstovai. 
Aukos Fondui renkamos vi
sur, kur yra lietuvių. LS 
Fondas apjungia visas pa
saulio šalis.

Atstovai apie Fondo veik
lą informuojami valdybos 
leidžiamais Bendralaiškiais. 
Aukotojų pavardės skelbia
mos "Skautų Aide” ir kito
je lietuviškoje spaudoje. 
Aukotojų informacijai lei
džiami metiniai leidinėliai 
su aukotojų pavardėmis ir 
aukos dydžiu.

Aukų rinkimas nelengvas 
ir ne taip jau malonus dar
bas, bet būtinai reikalingas, 
norint Lietuvių Skautų Są
jungą išlaikyti stipria.

Dėkojame visiems LS 
Fondui aukojusiems ir kvie
čiame kitus prie to gražaus 
darbo prisijungti. Jūsų an
ka, kad ir mažiausia mus 
skatina naujiems užsimoji
mams ir jos dėka jūs, tar
tum,’*patys tampate mūsų 
darbų dalininkais. Be to, 
auka LS Fondui šiuo metu 
yra geriausias investavimas 
į jaunimo ateitį.

Lietuviškosios Skautvbės 
Fondo Valdyba

1

TUTHILL’S FLOWERS
Formerly Canterbury Flowers

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visus savo klijentus ir 
linki džiaugsmingų švenčių bei sėkmingų ateinančių metų.

557 EAST 185TH STREET
EUCLID, OHIO 44119
TEL. (216) 531-6810

Skauges fėndo
penkrnu metu vukakties

Savininkė: Patricia Balazs aukoju, liduvuf skautu 
vcMdai___ doterių.

K & B DBA REAL HARDWARE IR COMMERCLAL 
CONTRACTORS, INC.

Lietuvių apylinkėje veikianti įvairių namų apyvokos krautuvė 
sveikina visus pirkėjus šv. Kalėdų proga ir linki gražių švenčių 

bei sėkmingų ir laimingų Naujų Metų.
740 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. (216) 481-3300

vardo*, pavarde:

Odrt*a«:

Carl R. Bork

EUROPA TRAVEL SERVICE INC.
911 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119, tel. (216) 692-1700

Visus klijentus ir apylinkės lietuvius sveikiname su šventėmis ir 
linkime, kad ateinantieji metai jums atneštų daug laimės ir 

džiaugsmų kelionėse.

čtidue rašyti:

JOkncrfov
Altai) SfreeT 

kord^tcr, Ala, 0212^

SkcudU&o* Ačiū.
Savininkas — Jerome A. Brentar

—
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Įstaigos administratorė R. Matienė su bendradarbiais.

SMITH BROS.
Dry Cleaning and Tailoring

Sveikina visus savo klijentus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
linkėdami gražiausių švenčių ir lamingiausių 1981 metų.

719 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 Smith Bros.
TEL (216) 481-3553

J--------- "----- --------
šv. Kalėdų varpai lydėdami į

Naujus Metus tegul skamba viltimi ir 
džiaugsmu.

Visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina.

Jonas, Regina,
Vilija, Paulius 
Nas vyčiai 

ir
Veronika Braziulevičienė

SETINA’S MĖSOS PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
Švenčių proga sveikina visus pirkėjus ir apylinkės lietuvius ir 

linki laimingų ir sėkmingų 1981 metų.

777 EAST 185TH STREET
cleveland, ohio 44119 Sėtina
tel 181-6710 jr visi darbininkai

Z!
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname savo narius, kitus 

šaulius, ramovėnus ir Lietuvos karius.

LšST Kar. A. Juozapavičiaus 
Kuopos Valdyba

NEFF SUNOCO
910 East 185th Street and Neff Road, tel. 486-8740

Jūsų benzino stotis and Neff kampo sveikina visus klijentus - 
švenčių proga ir linki gražių šv. Kalėdų bei sėkmingų Naujų Metų.

Savininkas — Charlie

ABC GLASSCO.
Visus savo klijentus ir apylinkės lietuvius sveikina šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga linkėdami jaukių švenčių bei laimingų ir 

sveikų ateinančių metų.

17960 LAKE SHORE BLVD.
cleveland, ohio 44U9 Jack J. Hribar
tel. 486-5664 Joseph P. Hribar

zl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LKVS „Ramovė” Clevelando skyriaus 

valdyba 
ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir
NAUJŲ 1981 METŲ 

proga nuoširdžiai sveikina: savanorius- 
kūrėjus, skyriaus garbės narius, 

ramovėnų vyrų chorą, skyriaus narius 
ir visų šeimas, o ligonims linkim 

sveikatos ir ištvermės.

Skyriaus Valdyba

VLASTA’S ART GALLERY
Visus klijentus, savo studentus ir meno mylėtojus sveikinu su 
Šv. Kalėdom'ir Naujaisiais Metais linkėdama daug džiaugsmo, 

sėkmės ir laimės.

842 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 Vlasta
TEL (216) 531-1019

SHORE CARPET
Residential & Commercial

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visus klijentus ir linki 
džiaugsmingų švenčių bei sėkmingų 1981 metų.

854 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 , PREKYBOS VEDĖJAS
tel (216) 531-0484 Steve R. Cihon

FRITZ’S TAVERN
Visus tavernos lankytojus ir mielus apylinkės lietuvius švenčių 

proga sveikiname ir linkime kuo laimingiausių 1981 metų.

991 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119
tel (216) 481-9635 Mr. & Mrs. Fritz

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir

NAUJŲJŲ 1981 METŲ 
linki visiems savo klijentams

TALIS FOTO STUDIJA 
1 5606 St. Clair Avė.

Cleveland, Ohio 44110
Tel. (216) 692-1515

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastiake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

• Sausio 17 d. 6 v. v. Lie- 
vių namų apatinėje salėje 
įvyks LKVS "Ramovė” Cle
velando skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Progra
moje naujos valdybos rin
kimas ir kuprinės pabiros.

Wanted lst Class Skilled 
NUMURA OPERATOR 

(FOR NICTH SHIFT) 
Mušt be familiar with the teierance 
reqelr«meM* the (pečiai machine 
lool Hidualry.
kičai workine t uudHiene in Farmiee- 
ton Httle and the best benefit pack- 
aee in toana. Contact the PLANT 
SUPERINTENDENT.

PRECISION
SPINDLE A UN1T CO.

313-471-4444
(44-50)
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NAUJA ALT 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS VALDYBA

Metinio susirinkimo iš
rinkta skyriaus valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas — Algi
mantas Pautienis: I-as vice
pirmininkas — Ona Jokū- 
baitienė; vicepirm. spaudai 
ir informacijai — Kazimie
ras Karalis; vicepirm. or
ganizaciniams reikalams — 
Jadvyga Budrienė; iždinin
kas — Bronius Nainys; val
dybos sekretorius — Anas
tazija Mackuvienė; iždo se
kretorius — Beatričė Nat- 
kevičiūtė.

Atstovu į ALT Tarybą 
paskirtas A. Pautienis.

Atstovais j Jungtinio Bal- 
tiečių Komiteto Clevelando 
skyrių: i valdybą — B. 
Natkevičiūtė; nariais: Li
nas Jokūbaitis ir A. Pau
tienis.

• Lietuvių klubo kultūri
nė premija paskirta Rytui 
Babickui už jo ypatingą įna
šą Clevelando lietuvių kolo
nijoje muzikos ir sporto 
srityse. Pastaruoju metu R. 
Babickas yra Clevelando vy- 
sų okteto vadovas, Čiurlio
nio ansamblio chormeisteris 
ir Šv. Jurgio parapijos cho
ro dirigentas. Premija bus 
įteikta sausio 10 d. Lietu
vių Namų salėje.

• Kalėdinė sueiga Nerin
gos ir Pilėnų tuntų įvyks 
pirmadienį, gruodžio 22 d. 
7 v. v. Dievo Motinos para
pijos kavinėje.

Tėveliai ir rėmėjai malo
niai kviečiami dalyvauti šio
je kalėdinėje sueigoje.

• Ko m p. Alfonsas Mi
kulskis gruodžio 9 d. buvo 
operuotas Clevelando klini
kose. Linkime jam sustip
rėti ir grįžti prie Čiurlionio 
ansamblio vadovavimo.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima sveikina draugus 
bei pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga ir 
vietoj sveikinimų kortelių 
skiria Dirvai paramą.

• Inž Algirdas ir Meilė 
Krygeriai lapkričio 26 d. 
šeimos ir artimųjų draugų 
tarpe atšventė 25-rių metų 
vedybinę sukaktį. A. ir M. 
Krygeriai užauginę du sū
nūs, kurių vyriausias Ed
vardas baigęs John Carroll 
universitetą ir dirba Sohio 
firmos centre kaip accunt- 
ant. Jo jaunesnysis brolis 
Andrius lanko šv. Ignaci
jaus gimnaziją.

Inž. Algirdas Krygeris 
dirba Kiethly Instruments 
kompanijoj kaip manager of 
systems engineering.

Sukaktuvių proga jų na
muose buvo atnašaujamos 
šv. Mišios, atnašavo kun. 
Robert Kraig.

Jaukiam pobūvyje visi 
draugai palinkėjo sukaktu
vininkams ilgiausių ir gra
žiausių metų.

KALĖDINIS 
VAIDINIMAS

Kas ten sukas, šoka, bliz
ga, groja ir dainuoja? Ogi 
Clevelando šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos moki
niai ruošiasi suvaidinti mo
kytojos Danutės Grigaliū
nienės sukurtą vaizdelį apie 
mažosios Gailutės išsiųstą

Zuperio/ /avino/
■and lcan association

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linkime!

Paskolos nekilnojamam turtu; įsigyti, naujoms statyboms, 
priestatams ir remontui.

Automatinė, kompiuterizuota apskaičiavimų sistema. 
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos patarnavimu!

Oscar Zimmerman
Prezidentas

Kęstutis P. Šukys Marija Mikoniene
Egzekutyvinis Viceprezidentas Paskolų skyriaus vedėja

Juozas Stempužis
Direktorius

MAIN OFFICE: 798 East 185th Street (481-3608)
• 14406 Cedar Road (381-4280) • 32800 Center Ridge Road (327-4000)

• 13515 Euclid Avenue (681-8100)

VISI MALONIAI KVIČIAMI DALYVAUTI

LB CLEVELANDO APYLINKĖS

NAUJŲ METŲ SUTIKIME
GRUODŽIO 31 D. 7 V. V. LIETUVIŲ NAMUOSE.

PROGRAMA — VAKARIENĖ — ŠOKIAI

ŠOKIAMS GROS R. STRIMAIČIO ORKESTRAS.

DĖL REZERVACIJŲ KREIPIAMASI Į J. M ALSKĮ — 486-9165.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius šv. Kalėdų sveikinimus ir 1981 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S
RICHARD

BAKERY
RD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai į į Į

PARTY’S, CENTER AND CATERING

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

nuostabų siuntinį. Kas tame 
siuntinyje buvo, kas jį ga
vo, ir kas po to atsitiko? 
Sužinosite, atvykę į Kalėdų 
eglutę, kuri įvyks sekma
dienį, gruodžio 21 d., 11:30 
v. r. DMNP parapijos di
džiojoje salėje.

Aišku, atsilankys ir Ka
lėdų Senelis, kuris nori ap
dovanoti visus gerus vaikus. 

Tėvai prašomi savo vaikų 
dovanas atnešti į salę prieš 
10 vai. pamaldas. Tinka
miausia dovana — lietuviš
ka knyga.

Po programos mokyklos 
tėvų komitetas visus pavai
šins.

• Gintaro valgyklos pa
talpa pirmadieniais ir sek

madieniais išnuomojama ka
lėdiniams pobūviams, gim
tadienių ir kitų sukakčių 
vaišėms. Prašom teirautis 
pas klubo vedėją R. Armo- 
ną telef. 531-2131.

• Išnuomo jamas 3 miega
mųjų butas 17726 Neff Rd. 
Teirautis pas Gražulius tel.: 
692-2006.

Į AUSTRALIJĄ!
Š. Amerikos Lietuvių mo

terų tinklinio, jaunių krep
šinio ir vyru tinklinio re
prezentacinės komandos šį 
penktadienį, gruodžio 19 d. 
iš Chicagos išskrenda Į Aus
traliją, 3-jų savaičių gast
rolėms.

Kaip žinoma, iš Clevelan
do žaibo šiose komandose 
yra Rūta Maželvtė ir Da
nutė Bankaitytė — moterų 
tinkliny, Algis Miškinis ir 
Algis Zylė — jaunių krep- 
šinyje ir Leonardas Kedvs 
— jaunių krepšinio treneris 
ir vyrų tinklinio žaidėjas.

Praėjusį sekmadienį, 
gruodžio 14 d., Clevelande 
įvykusioje išleistuvių rung
tynėse, Žaibo moterys įvei
kė pajėgiausią šio regiono 
komandą, Shaker V. C. 3-1, 
pademonstruodamos geros 
klasės žaidimą.

Jaunių krepšinyje, žaibo 
komanda aukštu rezultatu 
82:28 supylė Clevelando uk
rainiečius.

Mūsų reprezentantai į 
Australiją šiose rungtynėse 
sužaidė išskirtinai gerai ir 
pasirodė kad tikrai yra ver
ti reprezantuoti Š. Ameri
kos lietuvius.



DIRVA
VLIKO ATSTOVAS VENEZUELOJE 

HENRIKAS GAVORSKAS
sveikina Toronte susirinkusį Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seimą ir linki jam sėkmės darbuose ir 

užsibrėžtų uždavinių įgyvendinime.

• DIRVA, dėl Kalėdų 
švenčių, kitą savaitę gruo
džio 25 d. neišeis. Sekantis 
numeris išeis 1981 m. sau
sio 1 d.

• Dirvos prenumerata nuo 
1981 m. sausio 1 d. pakelia
ma — metams 17 dolerių, 
pusei metų 9 dol. ir atskiro 
nr. kaina 35 centai.

Kanadoje gyvenantieji 
Dirvos skaitytojai, dėl skir
tumo pinigų keitime, savo 
asmeniškuose čekiuose pra
šome prie dol. sumos pridė
ti raides ”U. S.”

• Dirvos 65 metų sukak
ties minėjimas Toronte, or
ganizuotas Dirvos rėmėjų, 
buvo gausus dalyviais ir 
sėkmingai praėjo. Plačiau 
bus kitame numery.

Buvusiam Clevelando Vyrų Okteto nariui

A. A.

FABIJONUI KAMINSKUI 

mirus, jo žmonai NATALIJAI su šeima nuo

širdžią užuojautą reiškia

Clevelando Vyrų Oktetas

• Genovaitė ir Henrikas 
Bitėnai, vieton siuntinėji
mo šventinių atvirukų, ski
ria auką spaudai. Sveikina 
gimines ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir linki lai
mingų Naujųjų Metų.

• Irena ir Vytautas Alan
tai švenčių proga sveikina 
savo draugus bei pažįsta
mus ir nuoširdžiai linki lai
mingų Naujų Metų.

• Vytautas ir Albina 
Tomkai. Juno Beach, Flori
da, šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1981 Metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįs
tamus. Vietoj sveikinimo 
kortelių siunčius, skiria au
ką Dirvai paremti $30.00. 
Taip pat sveikina redak
ciją ir administraciją.

Neseniai 25 metų tarnybos žymenimis buvo apdovanoti 
"Amerikos Balso” lietuviu tarnybos viršininkas Alfonsas Pet- 
rutis (sėdi vidury su savo dukra) ir lietuvių tarnybos pareigū
nas žurnalistas-teisininkas Juozas Vitėnas (dešinėje). Stovi 
"Amerikos Balso” lietuvių tarnybos pareigūnai ar talkininkai: 
inž. P. Labanauskas, J. Bradūnas, A. Vaičiulaitis, J. Blekaitis, 
M. Balkuvienė ir VI. Būtėnas. Trūksta J. Raslavičiūtės ir V. 
Vengrienės. R- Petrutienės nuotr.

• M. ir A. Iškauskai, gyv. 
Weston, Ont., sveikina savo 
malonius prietelius gyve
nančius JAV, Kanadoje ir 
kitur, linkėdami linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų 
1981 metų. Vietoj siuntinė- 
ję sveikinimo kalėdines at
virutes, sveikinimą skelbia 
spaudoje ir ta proga Dirvai 
paremti atsiuntė auką.

• V. Mieželis, Phoenix, 
sveikina savo artimuosius 
švenčių proga ir vieton svei
kinimų kortelėmis aukoja 
Vasario 16 d. gimnazijai. 
Šia proga linki Dirvos ko
lektyvui linksmų Kalėdų 
Švenčių ir laimingų N. Me
tų.

• Edvinas ir Halina Bal- 
ceriai, gyv. Santa Monica, 
Calif., sveikina visus pažįs
tamus švenčių proga ir vie
toj kalėdinių kortelių paau
kojo Dirvai 50 dol.

Ačiū už auką.

• Euphrosine Mikužiūtė, 
Susivienijimo Lietuvų Ame
rikoje Pildomosios Tarybos 
narė, siųsdama Dirvos lei
dėjams ir redaktoriui Kalė
dų švenčių proga linkėji
mus, pridėjo auką Dirvai 
paremti 20 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Įžiebki, Viešpatie, 
Taikos ir Gėrio švyturį, 
kad kelią tikrąjį surastų 
ir danguje Tave regėtų.

A. t A.

ONAI

ZAMBLAUSKAITEI-KATALINIENEI

mirus, jos sesutę, giliai ir nuoširdžiai ją mylėju

sią, ponią JULIJĄ KUNEVIČIENĘ jos skausmo

valandoje kartu liūdžiu

Stefanija Radzevičiūtė

• Dr. A. ir H. Milakniai, 
gyv. Santa Monica, Ca., at
siuntė Dirvai paremti 50 
dol. linkėdami Dirvai ir to
liau būti tvirtai, ilgai gy
venti ir skleisti lietuvišką 
mintį pasaulyje išsisklei- 
džiusių lietuvių tarpe.

Ačiū.
• A. a. Celinai Mošinskie- 

nei mirus, vietoj gėlių prie 
jos karsto, laidotuvių daly
viai suaukojo: šv. Mišioms 
$55.00, ALTai $10.00, Auk
sinio Kranto Lietuvių Ben
druomenei $110.00, Lietu
vių Fondui $205.00, Tautos 
Fondui $30.00, ir lietuviams 
sportininkams $25.00; viso 
$435.00. Visos aukos per
siųstos adresatams.

• M. Račys, gyv. Toron
te, Dirvai minint 65 metų 
sukaktį, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo auką 37 
dol. linkėdamas laikraščiui 
ir personalui didžiausios 
sėkmės.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką ir linkėjimus.

!■/!■ NAT1ONWIDE 
K ĮINSURANCE

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

LITUANISTIKOS 
TYRIMU VASAROS

C

PROGRAMA
Prieš dešimt metų, Kent 

Statė Universitetas pradėjo 
rinkti lituanistinę medžia
gą. Dabartiniu metu litua
nistinis rinkinys universi
teto bibliotekoje turi virš 
10,000 tomų ir yra pats 
svarbiausias Šiaurės Ame
rikoje. Ypač yra geras pe
riodinės spaudos rinkinys, 
šiomis dienomis, JAV Ben
druomenės Kultūros tary
bos finansinės pagalbos dė
ka, baigiamas mikrofilmuo
ti dienraščio ”DRAUGAS” 
visas rinkinys. Kita periodi
nė spauda jau nuo anksčiau 
mikrofilmuojama.

Norėdami, kad šis turtin
gas lituanistikos rinkinys 
būtų prieinamas visiems 
mokslininkams, studentams 
bendrai, suinteresuotiems 
asmenims, KSU įsteigia li
tuanistikos tyrimų progra
mą. Pradedant šią vasarą 
(1981), dvi stipendijos bus 
paskirtos asmenims, kurie 
norėtų naudoti šį lituanisti
nį rinkinį moksliniam dar
bui.

Ką stipendija duos? Pir
ma, stipendija parūpins ne
mokamai nakvynę ir valgį 
dviem savaitėm. Taip pat, 
bus parūpinta kukli suma 
pinigų lituanistinei medžia
gai bibliotekoje dublikuoti 
(iki 500 kopijų).

Kas gali pasinaudoti sti
pendija? Visi, kurie turi 
reikalą naudotis lituanistine 
medžiaga. Į šį skaičių įeina 
ne tik studentai kurie rašo 
”term papers” lituanistine 
tema, bet taip pat ir pensi
ninkai, kurie rašo lituanis
tikos klausimais bei atsimi
nimus.

Visi suinteresuoti asme
nys gali iki 1981 m. balan
džio 1 dienos kreiptis į; Dr. 
John F. Cadzow, Lithuanian 
Studies Summer Program, 
729 Wright Hali, Kent Statė 
University. Kent, Oh. 44242 
(216) 672-2389.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

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