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ŪKINĖ NETVARKA ».■

Diskusijos ką toliau daryti
Vytautas Meškauskas

Ūkiniam gyvenimui nero
dant jokio entuziazmo prezi
dento Reagano ekonominiam 
planui, ginčai dėl jo prasmin
gumo pasmarkėjo. Siaubą ke
lia didėjantis deficitas. Kong
resas, pritardamas prezidento 
pasiūlytiems mokesčių suma
žinimams tikėjosi, kaip pats 
prezidentas, kad ūkiniam gy
venimui atkutus bus surinkta 
daugiau pajamų, nors mokes
čiai būtų sumažinti. Bet žade 
tasis šių metų pavasariui ūki
nis atkutimas dar nerodo jokių 
atėjimo žymių. Administraci
jos atstovai dabar jj nukėlė va
sarai, ar rudeniui, tačiau yra 
ir tokių, kurie mano, jog rece
sija virsta depresija, kuri gali 
užtrukti ilgesnį laiką. Depre
sijos ar recesijos metu deficitas 
paprastai yra naudingas, nes 
palieka daugiau pinigų priva
tiems ūkiniams užsimojimams 
Už tat šių metų deficitas yra 
pateisinamas7. Blogiau, kad 
deficitas yra numatomas dar 
keliems ateinantiems metams. 
Jei prasidėtų ūkinis atkutimas 
deficitas galėtų prisidėti prie 
infliacijos padidėjimo ir aukš
tų nuošimčių už paskolas išlai
kymo.

Tai skelbia ne kokie prezi
dento kritikai iš liberalų tar
po, bet Mobil Oil Co. savo skel 
bimais laikraščiuose. Prieš
prezidento biudžetą pasigirdo būtiną atlyginimo pakėlimo 
kritika ne tik demokratų tar
pe, bet ir pačių respublikonų. 
Ne tik Howard Baker, jų va
das senate, bet ir senatorius 
Pete Domenici, kuris labai pri 
sidėjo prie šių metų Reagano 
biudžeto priėmimo, reikalau
ja pakeitimų.

Kaip galima sumažinti de
ficitą? Padidinant tiesioginius 
ar netiesioginius mokesčius, 
arba sumažinant išlaidas. Ne
laimei, visi sutinka, kad išlai
das krašto apsaugas reikalams 
ne tik negali būti sumažintos,
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bos literatūros premijos 
vertinimo komisija savo ko
vo 3 d. posėdy Chicagoje 
3000 dol. 1981 . grožinės 
kūrybos premiją paskyrė 
Jurgiui Jankui už rankraš
tinį apysakų rinkini "Pa
parčio žiedas".

Premija bus Įteikta Pre- 
mijų šventėje balandžio 18 
d. Detroite.

Vertinimo komisiją suda
rė: č. Grincevičius, kun. V. 
Bagdanavičius, Marija Sau- 
laitytė, Aušrelė LiUlevičie
nė ir A. Tyruolis-šešplau- 
kis. 

bet turi dar būti padidintos. 
Ginčas eina tik apie tai, ar ga
lima ne tokiu greitu tempu jas 
didinti. Žodžiu, čia galima 
kalbėti apie palyginti nedide
les sumas - gal 10 bilijonų, kas 
būtų maždaug tik 10% defici
to.

Kita didelė pozicija yra lė
šos socialiniams reikalams. Ga 
Įima išbraukti visą eilę progra 
mų, kas ir buvo padaryta, 
bet negalima paliesti pensijų, 
nes tai privestų to kaltininkus 
prie pralaimėjimo sekančiuose 
rinkimuose.

Neturint kur žymiau suma
žinti išlaidas, reikia pradėti 
ieškoti pajamų padidinimo 
galimybių. Pakelti sykį suma
žintus mokesčius - politiškai 
irgi lygu savižudybei. To ne
siūlo ir opozicija. Daug sena
torių ir kongresmanų žaidžia 
su mintimi, kad sekantiems 
metams pažadėtą tolimesnį 
mokesčių sumažinimą reikėtų 
ne atšaukti, bet tik ‘užšaldyti’, 
lygiai kaip priklausantį pensi
jų padidinimą, jas pritaikant 
prie infliacijos spartos. Inflia
cija paskutiniuoju laiku smar
kiai sumažėjo, todėl toks 
užsimojimas dabar būtų dau
giau priimtinas, kaip prieš ke
lis mėnesius. Juk ir naujas su
sitarimas tarp unijos ir Fordo 
b-vės numto iki šiol buvusį 

apstabdymą, ir net sumažini- 
. mą, leidžianti Fordui sutaupy 
ti bilijoną dolerių.

Galima būtų dar padidinti 
mokesčius benzinui, arba mui 
tą improtuojamai naftai. Na£> 
tos kaina ne tik stabilizavosi, 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuviai su Atstovų Rūmų pirmininku T. O Neill prieš pradedant Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą Washingtone 1982 m. vasario 23 d. Iš kairės: kapelionas Rev. J. D. Ford. J. 
Laučka, A. Vaičiulaitis, dr. J. Genys, M. Samatienė, kun. V. Rimšelis, T. O. Neill, R. Tričytė, 
A. Petrutis, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. D. Krivickas.
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UETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PAMINĖTA 
ATSTOVU RŪMUOSE IR SENATE

JAV Kongrese Lietuvos, laikotarpy, pagyrė lietuvių 
Nepriklausomybės paskel- sumanumą, demokratijos
bimo minėjimas įvyko va- pamėgimą. Sakė, kad Lie- 
sario 23 d. Kun. Viktoras 
Rimšelis buvo pakviestas 
sukalbėti invokaciją.

Minėjimą organizavo kon
gresmanas Frank Annun- 
zio. Jis iš anksto kreipėsi 
raštu į kongresmanus, pa
skatindamas juos savo pa
reiškimais minėjime daly
vauti. Savo kalboje kon
gresmanas Annunzio iškėlė 
lietuvių tautos ryžtingumą, 
siekiant atgauti nepriklau
somybę. Iškėlė Lietuvos lai- 
mėjiimus nepriklausomybės

tuvos nepriklausomybė bu
vo išplėšta Stalino raudono
sios armijos. Laisvės gynė
jai buvo Įkalbinti, depor
tuoti. Išryškino, kaip .Ma
drido konferencijoje ir ki
tomis progomis JAV gina 
lietuvių teisę Į laisvę. Pri
minė Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastagas laisvini
mo srity. Pažymėjo kon
gresmanų laišką Brežnevui, 
reikalaujant, kad būtų iš
laisvintas Vytautas Skuo
dis. Pacitavo S. Girniaus 

I
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pareiškimą apie katalikų at
sparumą prieš ateistų 
skriaudas Lietuvoje. Reiškė 
viltį, kad netrukus Lietu
vos nepriklausomybė bus 
atstatyta.

Panašias mintis pareiškė 
ir kongresmanas J. Moakley 
(Mass.). Kongr. Annunzio 
prašymu, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas tę
sis penkias dienas ir savo 
pareiškimus turės progos 
padaryti daugelis kongres
manų. Iki vasario 23 d. im
tinai jau kalbėjo 53 kon- 
gresmanai.

Šiame Atstovų Rūmų po
sėdyje svečių suoluose da
lyvavo dr. S. Bačkis, A. 
Petrutis, dr. L. Kriaučeliū
nas, dr. J. Genys, R. Tričy
tė, inž. V. Naudžius, M. Sa
matienė, A. Vaičiulaitis, 
kun. J. Prunskis. Aplankę 
kongresmanų įstaigas, dr.
L. Kriaučeliūnas, R. Tričy
tė, kun. J. Prunskis padė
kojo kongresmanui Annun
zio, kongr. J. Nelligan, 
kongr. Russo ir kitiems.

Minėjimas Senate
JAV Senate Lietuvos Ne

priklausomybės minėjimas 
Įvyko vasario 23 d. Ameri
kos Lietuvių Tarybos pa
prašytas, minėjimą orga
nizavo šen. Charles Percy, 
kuris minėjimą ir pradėjo 
savo lietuviams labai palan
kia kalba. Priminė laisvos 
Lietuvos konstituciją, ga
rantavusią kalbos, susirin
kimų, religijos laisvę. Pri
minė žiaurią Sovietų Są- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAIMĖ POŲTI^^

Jeruzelskio vizitas Maskvoje. - Lenkijos dramos epilogas?
_____  - Vokiečių pažiūra. - Kg daryti su Salvadoru? —__ i

Lenkijos valdovas gen. Wo- 
jciech Jaruzelski pereitą antra 
dienį grįžo iš Maskvos i Var
šuvą kaip nugalėtojas. Aero
drome ji išlydėjo pats - gana 
blogai atrodantis - Brežnevas 
su visu savo politbiuru. Į M ask 
vos gatves buvo suvaryti žmo
nės pamosikuoti vėliavomis. 
Toks paradas, daugiau kaip 
bendras komunikatas apie pa
sitarimus, turi pabrėžti Mask
vos pritarimą generolo politi
kai. Ir kaip ne, jei visas žygis 
prieš jo paties tautą buvo su
planuotas Maskvoje!

Komunikate teigiama, kad 
Lenkija yra ir liks socialistinė 
(skaityk: komunistinė) valsty
bė. Jos ūkinė ir politinė siste
ma esanti pagrįsta visuomeni
ne gamybos priemonių nuosa
vybe ... darbininkų klasės pa
jėgumu ir kompartijos vado
vybe.

Vienu žodžiu viskas liko 
kaip buvo prieš prasidedant 
Solidarumo sąjūdžiui prieš 
pusantrų metų. Solidarumas 
pažodžiui nepaminėtas, ta
čiau sovietai iš savo pusės pri
dėjo, kad tarybinė kompartija 
labai vertina darbininkų uni-

ŪKINĖ NETVARKA...
(Atkelta iš 1 psl.)

bet ir kiek nukrito. Pareikala
vimas taip sumažėjo, kad skai 
čiuojama, kad jos kaina nuo 
dabartinės maždaug $30 už 
statinę - gali nukristi iki $25. 
Naftos produktų aukštos kai
nos išlaikymas faktinai net bū 
tų naudingas: jis toliau verstų 
taupyti energiją ir didinti jos, 
ar jos pakaitalų gamybą savo 
krašte.

Prezidentas kol kas griežtai 
atsisako savo programą modi
fikuoti. Jis mielai kalba tik 
apie tolimesni valstybės išlai
dų apkirpimą, išskyrus krašto 
apsaugcs ir sočiai security rei
kalams. Manoma, kad jis su 
kai kuriais deficito sumažini
mais galų gale sutiks, tačiau 
taip, kad visą kaltę už naujų 
mokesčių įvedimą ar sumaži
nimo ‘užšaldymą’ galėtų pri
mesti opozicijai.

Skaitant apie tuos ginčus ne 
gali nesusidaryti įspūdžio, 
kad pirmiausia visa JAV mo
kesčių sistema reikalinga radi
kalaus pakeitimo. Norint nu
kreipti kapitalą viena ar kita 
kryptimi, administracija ir 
pats kongresas sukūrė daugy
bę lengvatų ir išimčių, vad. 
‘tax credits’, ‘loopholes’ ar ‘sa
vings incentives’ taupytojams. 
Savaime aišku, kad tai pade
da tik tiems, kurie yra turtin
gi, kas sukelia pasipiktinimo. 
Čia mažai padeda aiškinimas, 
kad neturtingiems sunku su
mažinti mokesčius, nes jie jų 
vistiek nemoka ...

Skaičiuojama, kad panai
kinus visas lengvatas ir mokes
čių naštą išdalinus tarp visų 
proporcingai jų pajamoms, ne 
tik būtų galima suvesti biudže 
tą be deficito, bet ir aukščiau
sią dabar imamą 50% paja
mų mokestį galima būtų ma
žinti iki 30%. 

jų rolę ...KOMUNIZMO STA
TYBOJE, stiprinant darbo dis 
cipliną ir 1.1., kuo laisvojo pa
saulio ir lenkų Solidarumas 
mažiausiai rūpinasi. Optimis
tai tarp eilučių norėtų išskai
tyti, kad tai leistų darbinin
kams vaidinti didesnę rolę 
ateityje tvarkant lenkų įmo
nes, negu praeityje.

Pavaizdavimui, jog Jaru- 
zelskis atstovauja ne tik lenkų 
kompartiją - jungtinę darbi
ninkų partiją, - bet ir plates
nę visuomenę, į Maskvą jį ly
dėjo Lenkijos valstiečių ir de
mokratinės partijos vadai, ku
rie neatstovauja atskiros nuo
monės, bet daro tai, kas jiems 
įsakyta.

Tokiu būdu atrodo, kad 
Lenkijos drama šiuo metu bai 
giasi labai blogu epilogu, nors 
gyvenimas dėl to nesustojo.

•••
Koks yra Vakarų atsakymas 

į tai? Vokiečiai ir prancūzai 
sakosi esą ir toliau suinteresuo 
ti natūralių dujų tiekimu iš So 
vietijos ir nori finansuoti tam 
reikalui vamzdžių liniją. Jie 
argumentuoja, kad dujų pir
kimas nesudaro didelio pavo
jaus, nes bus tik 5-7% viso 
energijos importo. Atseit, so
vietų grąsinimas jį nutraukti 
nebūtų labai baisus, be to, už 
dujas nereikės mokėti pabran
gusiais doleriais. Jų ūkinė 
būklė šiuo metu esanti bloga 
ir vamzdžiu biznis gali tik pa
dėti.

Vokiečiai specifiniai yra pa 
žiūros, kad Solidarumas visų 
pirma pats ‘pertempė siūlą’, 
nes tokių laisvių negalėjo tikė
tis, o antra - iš sovietų nieko 
nepeši, juos tik viešai kolioda- 
mas. Atsakyti į sovietų ėjimus 
Lenkijoj reikia taip, kad jie ži
notų ne tik ko neteks taip dary 
darni, bet ir ką laimės, jei to 
nedarys. Washingtono admi
nistracijos noras kaip nors su
kliudyti vamzdžių linijos biz
nį Bonnai nepatinka dar ir to
dėl, kad Washingtonas spau
džia tai padaryti, bet pats par 
davinėja grūdus sovietams.

Tartis dėl tolimesnių sank
cijų į Europą netrukus išvyks 
aukštesnio rango JAV delega
cija, vadovaujama Valstybės 
Pasekretoriaus James L. Buck- 
ley. Viso sovietinio bloko ūki
nė padėtis yra tokia bloga, 
kad Vakarai turi progos jį pa
spausti. Bent tuo tiki Valsty
bės Sekretorius Haig, aiškin
damas: ‘Besitęsiantis Vakarų 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUUITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

spaudimas - susijęs su pasiūly
mu pagelbėti - geriausiai gali 
padėti Lenkijos laisvei’. Tuo 
tarpu senatorius Ted Steves 
(resp. iš Aliaskos) pasiūlė euro 
piečius paspausti, grąsinant 
atitraukti amerikiečių kariuo- 
mnę iš Vakarų Europos, ką 
kariuomenės štabų viršininkų 
pirm, gen Jonės pavadino 
‘tragedija’.

•••
Lenkijos situacija šiame 

krašte temdo didėją ginčai, ką 
daryti su Salvadoru. Prezi
dento programa padėti Kari
bų jūros baseinui, aplamai 
imant, visi pritarė. Abejonių 
sukėlė tik jo kalbos paskutinė 
dalis, kurioje jis pažadėjo pa
sipriešinti Sovietijos ir Kubos 
pastangoms sudrumsti ten 
taiką. Pasveikęs po sunkios šir 
dies operacijos, Henry Kissin- 
geris aiškino per ABC televizi
ją, kad vien ūkinė pagalba iš
gelbėti tą sritį nuo komuniz
mo jau gali būti per vėlu. Pra 
radimas centrinių Amerikos 
valstybių tarp Panamos ir 
Meksikos gali būti ne tik labai 
nelaimingas strateginiai, bet 
ir paveikti kitas pasaulio da
lis, kur jau niekas nepasitikės 
Amerikos pažadais padėti.

Siame krašte tačiau vyrau
ja pažiūra, kad Salvadore 
bręsta Vietnamo situacija, iš 
kurios pasikartojimo nieko ge
ro tikėtis negalima. Už tat rei 
kia tartis su sukilėliais. O kad 
jie yra marksistai-leninistai 
moką savo talkininkus ‘sutvar
kyti’ kaip ir visur kitur pasau
lyje — nenorima tikėti. Iš tik
ro Maskva yra labai suintere
suota padėtimi centrinėje 
Amerikoje, kad nukreiptų 
JAV dėmesį nuo Lenkijos, kas 
kol kas jai labai sekasi.

Minėjimas
Senate...

(Atkelta iš 1 psl.)
jungos įvykdytą Lietuvos 
okupaciją. Reiškė viltį, kad 
ir kiti kolegos senatoriai 
jungsis ginant Pabaltijo 
tautų teises. Džiaugėsi, kad 
JAV nepripažįsta tų kraš
tų inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą, ką yra patvirtinęs 
ir prezidentas Reagan bei 
Valstybės sekretorius Haig. 
Priminė kalinamus lietu

■ Iš kitos pusės
Aurelija Balašaitienė aprašydama Vasario 16-os mi

nėjimą tarp kitko pastebi:
"Gaila, kad mūsų tautinės šventės rengėjai 

randa reikalo kviesti amerikiečių kalbėtojus, ku
rie-tėra suinteresuoti savo rinkiminės kampanijos 
šūkiais, vienas kito gyrimu ... Vasario 16-os mi
nėjimas neturi savo vertės, j5i jame ... nedomi
nuoja patriotinis lietuviškas momentas.’’

Teisingai. Amerikiečių kalbėtojai imponavo vos į šį 
kraštą atvykus, įsipilietinus ir apsipratus, jiems jau sun
kiau padaryti gerą įspūdi. Patriotines nuotaikas lengviau 
sukelti menu, o ne kalbomis, bet tai ne lengva mažom ko
lonijom.

Antra vertus, negalima užmiršti, kad tokie minėji
mai turi tikslo ne tik sukelti patriotines nuotaikas, bet 
ir jas išnaudoti surinkimui lėšų lietuviškiems reikalams. 
Dažnai rengėjai tuo antru tikslu rūpinasi daugiau. Juk 
kaip tik dėl to susipyko mūsų veiksniai. Atiduodant pa
garbą surinktam doleriui kartais galima apsieiti ir be 
jokios programos. Pavyzdžiui, viena jau pensininkų kolo
nija Vasario 16-tą dieną gražiai paminėjo pietumis res
torane, kur buvo surinkta daugiau aukų, negu po ilgų 
griaudžių kalbų.

žinia, išeinant iš dabartinių sąlygų daug naujo nesu
galvosi. štai Viktoras Nakas rašo žurnale, kuris simbo
liškai vadinasi ATEITIM:
, "Galiu įsivaizduoti, kad už 25 metų Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės valdyba susitars su Tė
viškės draugija . .. kad Vilniaus bei Kauno geriau
sios tautinių šokių grupės pasirodys Čikagos Jau
nimo Centre bei New Yorko Kultūros židinyje."

Redakcija tokį pranašavimą palydi pastaba:
' "Viktoras Nakas laimėjo pirmąją premiją už 

šitą straipsnį 1981 m. Ateities Jubiliejiniam Jau
nimo Konkurse."

Būdinga, jog autorius įsivaizduoja, kad iki to laiko 
išsilaikys ne tik Pasaulio Bendruomenė, bet ii’ komunis
tinio režimo Tėviškės draugija. Kai buvau jaunas, mes 
daugiau tikėjom į pažangą. Dar ir dabar tikiu į ateities 
(su maža "a") minėjimų rengėjų išradingumą. vm

vius, išvardindamas JAV 
pilietį V. Skuodį, B. Ga
jauską, V. Petkų. S. Ku
dirkos išlaisvinimas tepa- 
skatina siekti ir kitų išlais
vinimo. Krizė Lenkijoje, 
Lietuvos žmonių kalinimas 
išryškina sovietinio komu
nizmo nesėkmę. Vyriausy
bė, kuri bijo laisvo žodžio, 
turi būti pasmerkta. Reiš
kė viltį, kad teisėti Lietu
vos laisvės reikalavimai pa
galiau triumfuos.

Senato posėdyje per šen. 
Percy kalbą dalyvavę lietu
viai dr. L. Kriaučeliūnas, R, 
Tričytė ir kun. J. Prunskis 
nuoširdžiai senatoriui Percy 
padėkojo už tokį uolų, nuo
latinį Lietuvos teisių gyni
mą. Ir daugiau senatorių 
savo pareiškimus Lietuvos 
laisvės reikalu padarė. Jų 
vardai bus paskelbti vėliau. 
Iki vasario 23 d. imtinai 
kalbėjo 9 senatoriai.

SALES
REPRESENTATIVES

EARN $500.00 TO $1,000.00 
WEF.KLY. \VORK FOR A N E V' 
YORK STOC.K EXCHANGE CO. 
SECOND LANGUAGE A BIG 
PLŪS. CALL MR. HUEBNER — 
419-841-2433 10 AM - 10 PM.
SUNDAY, MONDAY AND TUES- 
DAY. (0-8)

DIĖ REPAIRMEN
A Hotioni teoder m the moModvre 
o< ouohty tools. dies. melo! Stomomis 
ond notionoiiv distnbųted consumer 
produc’s hos immedtote openmg 
Die Reoarmen on bcth shif*s Acoh- 
conts mušt have know'edge of Oe 
reooir wi!h o mmwr>um of 2 veors 
exoerience reouired. E»ceHent eorn- 
ings, fringe benefits, steodv pmpiov- 
meni and omp»e overtime Apo’v «n 
person at the Personnel Otf'ce o* 
Modem Tooi & D*e Co 200 l'veroocį 
Of fott Grafton Rd I Voltev C>tv OH 
(n?or Brunswtck)

(9-13)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work and live in a small congenial 
community and nospital near Dalias, 
Texas.
DIRECTOR OF NURSING SERVICE 
with masters degree in psychiatrics 

also
REGISTERED NURSE

for general psychiatric and medical/ 
surgica] ueriatrics.

Competitive salary & fringe benefits. 
Mušt be eligiahle for licensing in 

Texas.
Applv call or vvrite to; 

TERRELL štate hospital 
P. O. Box 70, Terrell, Texas 75160 

214/563-6452. Ext. 332 — APP/EEO 
(6-13)
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Baigėsi vasaris. Praėjo Še
šioliktoji. Laikraščių pusla
piuose vis dar pasirodo praė
jusių iškilmių aprašinėjimai. 
Daug karčios teisybės pasimo
kę iš pastarųjų įvykių Lenki
joje, pradedame realiau ver
tinti tarptautinę padėtį, ne 
vienam išsklaidžiusią iliuziją, 
kad tautų laisvėjimo kelias ga
li būti lengvas ir greitas. Pra- 
blaivėjusi sąmonė vis aiškiau 
diktuoja, kaip svarbus ir bū
tinas yra skirtingų nuomonių 
išsiaiškinimas ir sutarimas vie
ningai dirbti. Ir tai tebūnie 
ne vienos dienos ar vienos sa
vaitės užsidegimas, bet per iš
tisus metus nusitęsiančios nuo
širdžios pastangos.

Praėjusias iškilmes apraši
nėjant ir jų paliktus įspūdžius 
bevertinant, tenka bent pra
bėgomis užsiminti vieną kitą 
smulkmeną, dėl kurių jau da
bar, be blogos valios, pasigin- 
čyjama siekiant, kad kitais 
metais iškilmes ruošiant ren
gėjams būtų lengviau apsi
spręsti.

Pirmiausia, atrodo, nuomo
nės skiriasi dėl amerikiečių 
svečių kvietimo į jas. Vieni no 
retų, kad tą šventę švęstume 
savybėje, patys gausiai susirin 
kę ir bendro likimo draugus iš 
kitų tautybių pasikvietę. Jo
kių amerikiečių, kurie tą pro
gą išnaudoją savo rinkiminei 
propagandai. Kitiems gi atro
do, jog esą dar geriau, jeigu 
mūsų iškilmėse dalyvauja ir 
gyvenamo krašto valdžios žmo
nės, tegu iš dalies ir rinkimi
niais metais pasigarsinimo tiks 
lais pas mus atsilankydami. 
Gal po kurio laiko priseis 
kreiptis į tą patį senatorių, 
Kongreso atstovą, valstybės ar 
miesto aukštesnįjį pareigūną, 
kad jis paremtų mums naudin 
gą įstatymą, rezoliuciją, už
tartų pavergtoje Lietuvoje ar 
Rusijos gilumoje nekaltai ka
linamus mūsų tautiečius, o 
gal padėtų iš ten neišleistam 
atvykti į čia ir susijungti su sa
vo šeima. Tada ir mūsų krei
pimasis bus drąsesnis, nes ži
nosime, jog kreipiamės į asme 
nį, kuriam lietuvių reikalai 
nors šiek tiek suprantami iš iš
kilmių proga užsimesgusios 
pažinties.

Kitas dalykas yra valstybių 
guberantorių ir miestų burmis 
trų skelbiamos proklamacijos, 
smerkiant rusų įvykdytą smur 
tą ir pabrėžiant Hetuvių teisę į 
valstybinę nepriklausomybę. 

Aišku, mes netikime, kad tos 
proklamacijos viską lemtų 
taip, kaip jose pareikšta, ha* 
jų paskelbimas viešai primin
tų, jog mums padaryta skriau 
da vis dar toleruojama netei
sėtai, kada jokių valstybinių 
tradicijų neturinčios menkes
nės tautos gali džiaugtis joms 
suteikta laisve. Visa bėda tik 
ta, kad tos proklamacijos tėra 
skaitomos tik mūsų iškilmių 
salėse, ar skelbiamos tik mūsų 
pačių spaudoje ...

Ar nebūtų geriau, jei tos 
proklamacijos, kaip valdžios 
pareigūnų pareiškimai, rastų 
vietos ir amerikiečių skaito
muose laikraščiuose? Gal būtų 
įmanoma jas išgauti ir jų ko
respondentams dalyvaujant? 
Gal tada ir jų redaktoriai ne
pašykštėtų vietos laikraščiuo
se, kaip radijas ar televizija 
mūsų iškilmėmis susidomi dau 
giau, kai jose dalyvauja JAV 
senatoriai ar Kongreso nariai.

Vertinant praėjusias iškil
mes, kai kas priekaištauja, 
kad kai kur buvęs nustumtas 
jaunimas, pavedant jam su
statinėti stalus ir išdėstyti kė
des’ - ir nieko svarbesnio. Ne
teko girdėti, kad jaunimas bū
tų buvęs kur nors ignoruotas. 
Priešingai, kiek patyrėme, litu 
anistinės mokyklos visur sten
gėsi vieną dieną skirti Lietu
vos nepriklausomybės atkūri-

Penns.vlvanijos gubernatorius Diek Thombourgh Lietuvos Neprklausomybės šventės pro
ga paskelbė specialią proklamaciją ir Lietuvių dieną. Gubernatoriui pasirašant proklamaciją su 
gubernatorium yra Josgbfc Yazalinas, Lietuvos Vyčių 146 kuopos pirmininkas ir Louis Skepar- 
nia*. Stovi iš kairės: BwwBifcMickatavage, Marge Yazaminas, Charles Bajonic — serbų pirm., ir 
Anne Pancharis ir Annie Morgalis.

PASIKEITIMAI PABALTIEČIIĮ VADOVYBĖJE
Vasario 6 d. Muenchene 

sušauktame "Baltų Drau
gijos” vokiečių-lietuvių sek
cijos narių susirinkime iš
rinktas naujas tos sekcijos 
pirmininkas. Vieton atsista
tydinusio Dr. A. Geručio 
(Bern) pirmininku tapo Dr. 
Jonas Norkaitis (Stutt- 
gart).

"Baltų Draugija” suside
da iš trijų sekcijų: vokie
čių-lietuvių, vokiečių-estų ir 
vokiečių-latvių. Kiekviena 
jų turi atskiras valdybas.

mo sukakčiai priminti: vietoje 
normalių pamokų buvo pačių 
mokinių atlikti specialūs vai
dinimai, dainos ir žodžio mon 
tažai, skaityti jų pačių paruoš 
ti referatai ir 1.1. Belieka tik 
linkėti, kad tasai mokyklinis 
jaunimas ta pačia nuotaika gy 
ventų ir tada, kai jis išeis į gy
venimą.

Bet kalbėdami apie jauni
mą, dažnai nesusikalbame dėl 
jo amžiaus. Visuomeniniame 
darbe, o jis yra savaime su
prantama būtinybė dvasinėje 
aukštumoje išsilaikyti, lemia 
ne tiek amžius, kiek pasiruo
šimas ar atsidėjimas. Juk ne 
tautinius šokius šokdami ir pa
sismaginimui važinėdami, šio 
amžiaus pradžioje veikėjai 
ruošėsi, planavo ir įvykdė Lie
tuvos valstybės atkūrimą. Bū
dami 25-40 metų amžiaus ri
bose, jie aktyviai reiškėsi poli
tiniame darbe, šaukė seimus, 
sudarė Valstybės Tarybą ir bu 
vo aukštaisiais atkurtos Lietu
vos pareigūnais, ministeriais. 
Ir jie ėjo aukštuosius mokslus 
svetimuosiuose universitetuo
se, kaip ir mūsų išeivijos to pat 
amžiaus žmonės, kurių šian
dien daug kur nematome ir 
dažnai pasigendame.

Būtų tikrai išganinga, jeigu 
mūsiškiai daugiau susipažintų 
su išeivijos veikla ir visu tuo, 
ko iš jų tikimasi sulaukti, kad 
jie pamažu užpildytų natūra
liai retėjančias senesniųjų ve
teranų gretas. Išeivijos visuo
meniniame darbe negali būti 
nei nustumtų, nei nušalintų. 
Tegali būti tik patys nusišali
nusieji, o būtų geriau, kad ir 
jų būtų daug mažiau negu ne
daug.

Kiekvienos sekcijos prieša
kyje, pagal statutus, stovi 
du pirmininkai, kurių vie
nas yra vokiečių tautybės, 
o antras — atitinkamos 
tautybės atstovas. Išbuvęs 
ilgesnį laiką lietuviškuoju 
vokiečių-lietuvių sekcijos 
pirmininku, A. Gerutis nūn 
iš tų pareigų pasitraukė. Jo 
vieton išrinktas Dr. J. Nor
kaitis, dalyvavęs "Baltų 
Draugijos” veikloje nuo pat 
jos įsisteigimo. Vokiškasis 
vokiečių - lietuvių sekcijos 
pirmininkas pasiliko muzi
kas prof. dr. Hermann J. 
Dahmen, gyv. netoli Stutt- 
garto.

Pati "Baltų Draugija’’ 
sudaro organizacijos viršū
nę. šiuo metu jai pirminin
kauja estas Dr. O. Aule, 
Muenchene, kur gyvena ir 
vicepirmininkas porf. dr. 
Ilerbert Prenzlau.

"Baltų Draugija”, įsteig-. 
ta 1955 metais, puoselėja 
v i s okeriopą susiartinimą 
tarp baltų tautų ir vokečių 
tautos. Ji, tarp kita,, leidžia 
kas tris mėnesius informa
cinį leidinį "Mitteilungen 
aus baltischem Leben”.

ATSIMINIMAI Iš 
PABALTIJO

žinomas šveicarų mėnesi
nis žurnalas "Schvveizeri- 
sche Monatshefte”, skirtas 
politikai, ūkiui ii’ kultūrai, 
vasario mėnesio numeryje 
paskelbė Berne gyvenančio 
Hans Rychener ilgą straips
nį, pavadintą "Atsiminimai 
iš Pabaltijo”.

Kaip baltų tautų bičiulis 
pasižymėjęs šveicarų auto
rius atpasakoja savo atsi
minimus apie jo lankymąsi 
Baltijos valstybėse nepri
klausomybės laikais, per- 
pindamas savo raštą aktua- 
linėmis temomis. Jis nušvie
tė, kaip Baltijos valstybės 
1940 m. pateko sovietų oku- 
pacijon, kai Maskva pasi
naudojo Stalino - Hitlerio 
suokalbiu bei draugystę,

ŽIŪRONĄ
SKAIČIAU, kad ...
Du obuoliai kabojo me

džio viršūnėje, žiūrėdami 
žemyn į pasaulį. Ir sako 
pirmasis obuolys kitam:

- Na, žiūrėk tik tu į tuos 
žmones! Mušasi, plėšia, 
žudo, ginčyjasi! Vieną die
ną tik mes, obuoliai, būsi
me vieninteliai teišlikę. Ir 
tada mes valdysime pa
saulį!

Pasižiūrėjo į jį antrasis 
obuolys ir visai nedraugiš
ku balsu užklausė:

- Kurie iš mūsų - raudo
ni ar žalieji?

...Ir kaip dažnai tokiais 
‘obuoliais’ esame mes pa
tys ...

O norėtųsi tikėti, kad - 
žiūrint iš viršaus - lygiai 
taip pat turėtų būti mato
ma ir vaivorykšte besilie- 
jąs gėris ir grožis, pastan
gos ir rezultatai, pagelbai 
ištiestos rankos ir nušluos
tytos ašaros brangakme
niai, viltis ir ryžtas ...

Tik pasirinkt reikėtų, ką 
norime matyti ir akcentuo
ti, kuriuo keliu pasukti. Ir 
ką ugdyti.

Ego

kaip po vienerių metų baltų 
tautas "išlaisvino” vokie
čių naciai, o 1944 m. jas 
vėl "išvadavo” raudonoji 
armija...

Autorius nušvietė liūdną 
baltų tautų likimą sovie
tų okupacijoje (masinius 
trėmimus), tautinę prie
spaudą (rusinimo pastan
gas) kolonizaciją (rusų kur- 
dinimą), bet taip pat pla
čiai atpasakojo paipriešini- 
mą okupantui.

LIETUVIŠKOS PASAKOS 
VOKIŠKAI

žymiausias šveicarų dien
raštis "Neue Zuercher Zei- 
tung” vasario 9 d. paskelbė 
ilgą recenziją apie "Lietu
vių Pasakas”, kurias kny
gos pavidalu išleido Dues- 
seldorfo (Vakarų Vokieti
joje) Diederich leidykla. 
Pasakas į vokiečių kalbą iš
vertė Jochen D. Range. Re
cenzentas aukštai vertina 
šį lietuviškų pasakų rinki
nį, iškeldamas tą faktą, kad 
nors daugelis pasakų turi 
bendrumo su kitų tautų pa
sakomis, bet kai kurios pa
sakos aptinkamos tiktai 
Lietuvoje.

OPPORTUNITY FOR AUTO MF.CHA- 
N!CS — Tire & Multi Service Car 
iepair ch-iin with 14 service bays 
per unit is seeking top noteh Auto 
Mechanics.-Mušt huve a minim 
$6,000 vvorth of hand loole '.a? 
ęualified in front end aligoio 
b rakęs, tune-up and air-conditl 
PJenty of work. Top pay ir 
dustry. Full hospitalization. 
avaliable in Dalias, For’. Wo 
Houston, Tesąs. Send resume t 
REEVES, EXCEL CAR REPAHj 
Gravet Drive, FortVorth. Tjt$ 
Phone: 817-589-7573.
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SOVIETAI IR VOKIEČIAI (10)

Pasaulinio karo išvakarėse
Prasidėjus 1939 metams, 

kalbos apie besiartinanti karą 
padaugėjo. Niekas neabejojo, 
kad i Anti-Komiterno paktą 
susijungusios valstybės - Vo
kietija, Italija ir Japonija - vėl 
kur nors smogs, klausimas tik 
buvo - kur? Jei Sudetų kraš
tas dar buvo prijungtas prie 
Vokietijos su Anglijos, Pran
cūzijos ir pačios Čekoslovaki
jos sutikimu (plačiau tai apra
šo dr. B. Nemickas N. Vilties 
14 Nr.), tai tolimesnė Čekoslo
vakijos likvidacija jau buvo 
pravesta vien Hitlerio valia. 
Vokietijos vadas buvo įsitiki
nęs, kad Britanija ir Prancūzi
ja tam nesipriešins, bet kaip 
laikysis Sovietų Sąjunga, kuri 
su Čekoslovakija turėjo bend
ro gynimosi sutartį? Stalinas 
pasiskubino Hitlerį nuraminti- 
Kalbėdamas 18-tame partijos 
kongrese jis pareiškė, kad So- 
vietija neturėtų leistis įtrau
kiama į karą su Vokietija, ko 
norį Vakarai. Jos paktas su 
Čekoslovakija įpareigoja jai 
padėti tik, jei prancūzai tai 
padarytų pirmieji. Sovietija, 
pareiškė Stalinas nori ‘taikos ir 
normalių santykių su visom 
valstybėm’.

Po Čekoslovakijos atėjo eilė 
Lenkijai. Kovo 31 d. britų 
min. pirm. Chamberlain pa
skelbė, kad jei kas griebtųsi 
akcijos prieš Lenkijos nepri
klausomybę, ir Lenkijos vy
riausybė nutartų agresijai 
priešintis, D. Britania pasiža

da jai padėti. Sekančią dieną 
londoniškis Times, kuris tuo 
laiku buvo lyg vyriausybės 
oficiozas, paskelbė, kad duota 
garantija dar nereiškia, kad 
britai kovotų už kiekvieną da
bartinės Lenkijos sienos inčą.

Tas komentaras iššaukė 
smarkią W. Churchillio kriti
ką, kuris teigė, kad toks rezer
vas ves prie Čekoslovakijos įvy 
kių pasikartojimo. Jis taip pat 
reikalavo, kad Sovietų Sąjun
ga būtų pakviesta prisidėti 
prie ‘visų kraštų, kuriems grę- 
sia pavojus, gynimo’. Nepai
sant italų Albanijos užpuoli
mo balandžio 7 d. - ir po 10 
dienų pasekusio Vokietijos pa
reiškimo, kad ji nesilaikys lai
vyno susitarimo su Britanija - 
Chamberlainas nieko nedarė, 
vis dar tikėdamas, kad jam 
kaip nors pasiseks susikalbėti 
su Hitleriu. Chamberlainas ra 
šė savo seseriai: ‘Aš įtariu so
vietų tikslus, o taip pat nepa
sitikiu jų pajėgumu, jei jie ir 
norėtų mums padėti’. Nepai
sant tokio savo įsitikinimo, jis, 
Churchillio spaudžiamas ir 
susitaręs su Prancūzija, pa
siuntė į Sovietų Sąjungą kari
nę misiją ištirti Britanijos, 
Prancūzijos ir Sovietijos san
tarvės galimybes. Misijos va
dais buvo admirolas sir Drax, 
kuris tarp kitko buvo apdova
notas caro Sv. Stanislavo ordi
nu, ir prancūzų armijos gene
rolas Doumenc, kovojęs kartu 
su Kolčaku prie Omsko prieš 

bolševikus.
Tuo pačiu laiku Sir Horace 

Wilson, vienas Chamberlaino 
patarėjų, pasikvietė į savo na
mus vokiečių žurnalistą Fritz 
Hesse, kurį užs. reikalų minis
terija laikė Robbentropo pati
kėtiniu. Jis jam pareiškė, kad 
Chamberlainas norėtų Vokie
tijai pasiūlyti sąjungą dvide- 
šimt-penkiems metams ir 
palaipsniui grąžinti Versalio 
sutartimi atimtas kolonijas, 
bet Vokietija turėtų pasižadė
ti palikti Europą ramybėje.

Ribbentropas ir Hitleris 
buvo pasiūlymu sužavėti, ta
čiau Hitleris greitai pradėjo 
abejoti. O kas, jei tai yra bri
tų spąstai, norį sulaikyti jį nuo 
įžygiavimo į Lenkiją? Hesse 
grįžo iš Berlyno su atsakymu, 
kad Hitleris šiuo laiku negali 
tokio pasiūlymo svarstyti, bet 
jo iš kalno neatmeta.

Tuo tarpu britų-prancūzų 
karinė misija atvyko į Lenin
gradą ne kokiu kariniu laivu, 
bet paprastu keleiviniu, ir bu
vo sovietų sutikti kaip ... turis
tai. Su jais derėtis buvo pa
vesta Vorošilovui, kuris pir
miausia užklausė, ar jie turi 
įgaliojimus sudaryti karinę su
tartį. Prancūzas turėjo įgalio
jimą susitarti dėl sutarties pro 
jekto, o britas iš viso neturėjo 
jokio įgaliojimo. Pirmos dery
bų dienos vakare, rugpiūčio 
13 d., Vorošilovas užklausė, 
kokiu būdu Britanija ir Pran
cūzija gaus Lenkijos ir Rumu

nijos sutikimus per savo terito
rijas praleisti sovietų kariuo
menei kovai su Vokietija? Nei 
britų, nei prancūzų vyriausy
bės tuo reikalu nebuvo atsi- 
klaususios lenkų ir rumunų. 
Admirolas Drax ir gen. Duo- 
menc samprotavo, kad tuo rei 
kalu į sąlyti su tais kraštais tu
rėtų sueiti sovietai. Vorošilo
vas sekančią dieną jau raštiš
kai pasiūlė, kad britai ir pran
cūzai susitartų su lenkais ir ru 
munais. Vakariečiams suti
kus tuo reikalu susinešti su sa
vo valstybėmis, Vorošilovas

BARBORA PAREIGYTE -
ROOSEVELTŲ GIMINĖ

Š. m. sausio 29 dienos 
NEWSDAY laidoje (p. 35) 
skaičiau Jim Scovel žinią 
apie 85-metės buvusios siu
vėjos Barboros Michlerie- 
nės Kangesier’ienės mirtį 
Amityville, N. Y. Tai buvo 
Lietuvoje gimusi. 13 metų 
amžiaus atvykusi Amerikon 
pas tėvą Pareigi j Easton, 
Pa. Barbora — tėvų vardai 
neminimi, čia ji ištekėjo už 
vietinio gydytojo Henry 
Michler’io, kuris buvo pre
zidento Teodoro Roosevelto 
pusbrolis, ”ir ši pora lanky
davosi pas pusbrolį Saga- 
mor HilI namuose. Ji tuo 
būdu susipažino su Long 
Island sala. Iš pradžių jie 
ketino apsigyventi Great 
Necke, paskiau 1928 metais 
pasirinko Amityville.”

Amityville, N. Y. ji išgy
veno 54 metus. 18 metų 
dirbo siuvėja Brunsvvick li
goninėje, siūdavo sukneles 
slaugėms. Jos 22 kambarių 
namuose gyveno daugiau
siai slaugės. Pirmajam jos 
vyrui dr. Michleriui mirus, 
ji ištekėjo už Edwardo Gan- 
gesier, su kuriuo ji vėliau 

‘Arpber Holidays”

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

pažadėjo sekančią dieną at
skleisti sovietų karo planus. 
Jie buvo labai bendro pobū
džio ir, nors vakariečiai su jais 
sutiko kaip pagrindu derybom 
dėl bendravimo, Vorošilovas 
vėl pareikalavo, kad pirmiau
sia reikia išspręsti Lenkijos ir 
Rumunijos klausimą. Niekas 
tuo metu dar neįtarė, kad so
vietai tuo pačiu metu laukė 
kitos delegacijos.

(Sekančiame Nr. - 
Ribbentropo-Molotovo 

paktas.)

išsiskyrė ir kuris neseniai 
mirė. Anot jos sūnaus Ed
uardo, ”Prohibicijos laikais 
šiuos namus vadindavo An
trąją Nuovada, kadangi šal
tais vakarais ten užsukdavo 
policininkai kavos išgerti ir, 
galiu sakyti, gėralų.”

Jos sesuo Izabelė Drillin- 
gienė gyvena Easton, Pa., o 
Lietuvoje brolis Pranas Pa- 
reigis. Kur gyvena ”du anū
kai” neaišku, gal pas sūnų 
Edvvardą.

Manding, kaip senam is
torijos mokslų daktarui, at
rodo, kad eilinės lietuvaitės 
susigiminiavimas su Roose- 
veltų šeima nusipelno lietu
vio istoriko, ir žurnalisto, 
dėmesio. Kadaise išverčiau 
ir- genealogiją nustatęs 1945 
m. išleidau Petro Klimo vei
kalą apie Lietuvoje pas Vy
tautą viešėjusį Ghillabert 
de Lannoy — kurio palikuo
nis, per savo motiną Sarah 
Delano, buvo Teodoro 
Roosevelto pusbrolis, irgi 
JAV prezidentas, Franklin 
Delano Roosevclt.

Dr. Kostas R. Jurgėla

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPRKSS & TRAVEL AGENCY, Ine
(Licensed by Vnešpoayltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019 
i Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St. .................................................................................. 305 673-8220
Allentoun. Pa. — 126 Tilghinan Street ........................   435-1654
Baltimore .31, Md. — 1828 Fleet Street ...................     342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Ftllmore Avenue  ............          895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue  ........     486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ........        925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avė.............................................    312-227-4850 s
Cleveland, Ohio 44134 - 5689 Statė Rd. ..................................................................... . (216) 845-6078
Oetroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd.....................     315-866-1939
Hamtramck, Mich. — 11.3.39 Jos. Campau Avenue .................    365-6740
Chester, Pa., 19013 - 2819 W. 3 St..................................................................   302-478-2871
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................ 385-6550
Nėw York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..................         674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.......,.............            475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St................................................................. 215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy........................... •.......................... 602-942-8770
Rahsvay. N.J. — 47 East Milton Avenue ...................        381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.................      101-589-4464
South River. N.J. — 41 tVhitehead Avenue ................................................   257-6320
Syracuse. N.Y, 13204 — 515 Marcelius Street .............................-............................................ 475-9746

Maskva/Vilnius:
gegužės 5 —$ 995.00 
gegužės 12 — $1095.00 
(su Ryga)
gegužės 24 — $1135.00 
birželio 2 —$1135.00 
birželio 16 —$1135.00 
liepos 5 —$1165.00

liepos 19 —$1135.00
rugpiūčio 4 —$1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00 
(su Ryga)
rugsėjo 6 — $1171.00
rugsėjo 15 — $1045.00 
rugsėjo 27 — $1082.00 
spalio 6 — $ 995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir.informacijos reikalu kreipkit.es į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 We8t Broadway
P. O. Box 116,

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.
Įstaigai vadovauja:

ALDQNA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Registered Ohio Travel Agent STA0324

MEMBER

kreipkit.es
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KŪRYBA IR
‘Mūsų svajonių lūkesčių ir
vilčių pynė’ AURELIJA BALAšAITIENĖ

Prieš keletą savaičių ga
vau leidinį pavadintą "Ne
laisvėje gimęs kūdikis’’. Tai 
kukli 97 psl. knygutė, ilius
truota šiaudų mozaika, 
spaudai paruošta kun. Ka
zimiero Pugevičiaus, talki
ninkaujant Gintei Damušy- 
tei ir Marian Skabeikis. Lei
dinys išleistas dviem kal- 
kom — lietuviškas origina
las su anglų kalbos vertimu. 
Redaktoriai ši leidinį pri
stato kaip "Kazachstano la-

Kalbos vargai
T. Klyga

Vienam savaitrašty, ap
žvalgoj apie mūsų žurnalus, 
grubiai užpulta viena Met
menų recenzente, esą — 
"Negali žmogus atsistebėti, 
kaip galima absoliutaus 
tikslumo reikalauti iš kitų, 
kai pati recenzente lietuviš
kai nesugeba parašyti nei 
savo mergautinės, nei per 
vedybas gautos pavardės”...

Gyva kalba laiko eigoje 
kinta, o j naujoves visada 
išsyk šnairuojama. Bet tik 

•tikri žinovai nustato, kas 
tinkama ir kas ne. Ar ne
atėjo laikas ir mūsų mote
rim nusimesti mažybines 
priesagas? Nors gaila se
novinių puošmenų, bet 
nauji laikai laužia ir nau
jas vėžes. Neseniai at- 
metėm dviskaitą, keletą vie
tininko linksnių, nors tai 
prasmingi kalbos turtai. 
Gal jau eilė ii’ tom priesa
gom: ytė, aite, utė (tarmiš
kai dar: aičia, yčia. ikė). 
Juk jauni vyrai šeimoj 
anksčiau irgi turėjo panašių 
priesagų, net dvilinkų: aitis, 
elis, ulis, ūkas, onis, ėnas 
etc. Tėvas Miežys, o sūnus 
buvo jau Miežaitis arba 
Mieželis, šio sūnus tapo 
Mieželaičiu (ar Miežaičiū- 
nu), jo vaikai — Mieželai- 
tukai. Taip vis ilgėjo pavar
dės : Urba — Urbutis — LTr- 
butėnas — Urbutėnaitis...

Betgi vyrai dabar nebe- 
ilgina pavardžių, sūnūs ly
giuojasi su tėvu, kodėl 
drausti moterim tą teisę? 
Jei pvz. tėvas ir sūnus vie
nodi — Saulaitis, gal ir 
dukteriai tiks ta pati pa
vardė, vien sava galūne: 
Saulaitė. O mažybinė lytis 
suaugėliui nė netinka. Ne 
tik Saulaitė, dar ir poetė 
Eglė Juodvalkė naujaip ra
šosi (ne Juodvalkytė). Ir 
tai ne naujovė: Lietuvoj 
nejauną moterį arba vieni
šą, našlę — kartais taip 
trumpai ir vadino pvz.: Bal
čiūne atėjo; aš su Mačioke 
susibariau: senoji Gurauc- 
kė mirė ... 

geriu lietuvių kalinių min
tis Vasario 16-jai”. Anglų 
kalbos vertime, atkreipiant 
dėmesį į tai, kad svetimtau
čiams toji data nieko ne
reiškia, ji nusakoma taip 
"meditacijos apie laisvę Gu
lage Archipelago". Leidėjai 
— Lietuvių Katalikų Reli
ginė šalpa Brooklyne ...

Anoje pusėje žemės ru
tulio, tolimame Kazachsta
ne nekalbės garsūs politi
kai, nedainuos chorai ir iš
kylės solistai, nebus renka
mos piniginės aukos, nes 
aplink tiek daug žmogiškų 
aukų ... O vistik ten gyva 
mūsų tautos dvasia, kurios 
aidai surinkti į šį kuklų lei
dinį, kukliais žodžiais ir pa
prasta forma kalba į mus 
ta kalba, kurią mes jau ge
rokai primiršome — kalba 
kankinių, patriotų, kovoto
jų ir didvyrių.

Matau rūpestingai išra
šytą dedikaciją: "Mūsų 
svajonių, lūkesčių ir vilčių 
pynė, skirta 1955 m. Vasa
rio 16-jai atminti. Kazach
stano lagerių lietuviai kali
niai”. Pažvelgusi į metus, 
giliai susimąstau — kiek iš 
jų tarpo tebėra gyvų, išken
tusių tremties ir žiauraus 
Gulago pragarą dvidešimt 
septyneris metus?

Visi įrašai pasirašyti var
dais ar slapyvardėmis (Vy
tautas, Bro .., Jaunutis,' 
Skrajūnas, ir t.t.) ir datuo
ti 1955 m. vasario 16 dieną. 
Įsivaizduoju, kiek rizikos 
buvo tame paprasčiausiame 
raštelių parašyme, jų surin- • 
kime ir pagaliau persiunti
me į laisvąjį pasaulį. O mes 
taip mažai vertiname mūsų 
rašytą žodį!

Daugumą sudaro trumpi 
tekstai, parašyti baltomis 
eilėmis, retai tesilaikant 
poetinės formos dėsnių. Ta
čiau iš jų trykšte trykšta 
noras šaukti j seses ir bro
lius lietuvius ne pagalbos 
prašant, bet reikalaujant iš
likti drąsiais, su viltimi, ko
vojančiais ir tikinčiais Lie
tuvos laisvės rytojumi. 
"Muškietininkas” kreipiasi 
į seses, taip: "Jeigu brangi
nat savo tėvynę ir pasiry- 
žot kovoti dėl jos, neturi 
krūtinė jausti nei vargo, nei 
kančių”. Juliaus ir Arvydo 
didžiausi linkėjimai Tautos 
šventės proga yra grįžti į 
mylimą tėvynę”. "Vėjas” 
sako, kad

Mums lietuvioms ilgesį 
sukėlė Vakariniai 
Vėjai,

Ir kentėt išmokė saulės 
spinduliai,

Bet mes nežinojom ir 
nesitikėjom,

Kad Tėvynėj mums 
vietos bus per mažai...,

Kiek daug tos eilutės pa
sako ! _

Nepasirašytos ištraukos 
iš Romėnų rašytojo Libano 
raštų rodo mūsų kalinių 
aukštą erudiciją ir atsparu
mą dvasią neviliuojančiai 
aplinkai. Vėl kitas įsako 
"mylėti Tėvynę ne žodžiais, 
bet darbais.. . Tikrąją kiek
vienos tautos vertę sudaro 
jos žmonės. Ko jie verti, to 
verta ir tauta”... Skaitant 
tas eilutes tenka susimąsty
ti ir persvarstyti mūsų pa
čių, laisvėje gyvenančių, 
vertę. "Rimas" taip apibū
dina Tėvynę:

.. .tai tas stebuklingas 
žodis,

kuris kiekvieną vyrą 
padaro kareiviu

ir kiekvieną moterį 
kankine.

Nežiūrint tragiškų aplin
kybių, leidinyje nesijaučia 
pesimizmo. Tikėjimas ir vil
tis yra dvasios stiprybės 
įrodymas. "Naomis” ir Ka- 
rabaso sako, kad "Kovoj 
šypsokis! Laimė mus at
ras".

Nestinga čia ir romantiš
kų prošvaisčių, kaip jas 
gražiai, kad ir primityviai, 
surimuoja ”Joska’’ iš Kara
gandos.

Gėlės skirtos gamtai 
puošti ne vien grožiu 
— ir kvapu,

O mergaitėms — širdims 
guosti linksmu ir 
liūdnu žodžiu.

Jis pastebi, kaip Kęstas my
li Birutę, Vytas bučiuoja 
Onutę, Algis flirtuoja su 
Adele...

Ir taip, kaip kasdieninio 
gyvenimo mozaika, pro 
skaitančio akis praskrenda 
svajonės ir sapnai, meilė ir 
kančia, laukimas ir tikėji
mas. Tačiau patriotinis ele
mentas dominuoja visame 
leidinys. Realiai žvelgiant į 
nelygią ir neteisingą kovą, 
anonimiškas partizanas sa
ko:

Mane nukausit, pėdas 
užžarstysit,

užbersit smiltim kraujo 
gal lašus,

tai mano brolis eis j 
naują rytą

ir neš jums mirtį, kaip ir 
aš nešu.

Tėvynė Lietuva! Tu 
mums viena, 
nepakeičiama, šventa.

Tavęs negązdina 
raudonasis budelis nei 
grotomis, nei 
tundromis, nei 
Kazachstano stepėmis, 

nei savo kruvinais batais, 
kuriais spardė mus 
užtai, kad mylime 
Tave, kaip Motiną”...

Vienas iš Alfonso Dargio kūrinių, kuris bus išstatytas jo 
darbų parodoje Detroite kovo 20-21 d. d. Dievo Apvaizdas para
pijos Kultūros Centre. Parodos atidarymas 7 vai. vak. Dalyvaus 
pats dailininkas Alfonsas Dargis ir šių metų literatūros premi
jos laureatas rašytojas Jurgis Jankus iš Rochester, N. Y. Parodą 
globoja LB Detroito apyl. valdyba.

NAUJOS KNYGOS

TEISĖJO ATSIMINIMAI 
ČESLOVAS BUTKYS

• Česlovas Butkys. TEI
SĖJO ATSIMINIMAI. 318 
psl. Kaina 10 dol. šiuos Lie- 

rašo "Bendražygės lietuvai
tės” iš Karabaso, Spaskos 
ir Karagandos.

Ar begalima ką nors prie 
tų žodžių pridėti, kad skam
bėtų giliau, tiksliau ar kil- novelių.
niau? Tai Vasario 16-jai 
mintys, kurios turėtų domi
nuoti mūsų minėjimus ir 
persisunkti i mūsų apšalu
sias širdis. "Nelaisvėje gi
męs kūdikis” teišauga mūsų 
tarpe į tą milžiną, kurio 
dvasios aidai surašyti tame 
kukliame leidinyje. Ne skai
tymui tai knyga, o medita
cijai; ne deklamavimui, o 
kontempliacijai; ne propa
gandai, o veiksmui. 

tuvos vyriausio tribunolo 
teisėjo č. Butkio atsimini
mus spaudai paruošė Vladė 
Butkienė-čekonytė. Viršelis 
Jonės Karužaitės. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas. 
Spaudė Draugo spaustuvė.

• Dr. A. Gerutis. PULK. 
KAZYS ŠKIRPA Sukilimo 
inspiratorius. Atspaudas iš 
Europos Lietuvio Nr. 24-32. 
32 psl. Spaudė Nidos spaus
tuvė Londone.

• VYTIS. Nr. 6. 1980 m. 
(Tęsinys). Lietuvos pogrin
džio spauda, Nr. 6 PLB se
rijinis leidinys, kuriame pa
teikiami pilni autentiški 
okupuotoje Lietuvoje lei
džiami pogrindžio patrioti
nės spaudos tekstai. Prenu
merata 6 leidiniai — 20 dol. 
Gaunama PLB įstaigoje, 
5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, III. 60636.

• Aloyzas Baronas. TRIS- 
DEŠIMT ISTORIJŲ SUAU
GUSIEMS. Novelės. 176 
psl. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas. Kaina 8 dol. 
Viršelis Nijolės Palubins- 
nės. šioje knygoje yra 30

Spaudė Draugo
spaustuvė.

• ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviškojo ugdymo žur
nalas mokyklai ir šeimai. 
Nr. 26, 1981 m. gruodis. 
Leidžia JAV LB švietimo 
Taryba. Redaktorė Stefa
nija Stasienė, 18112 Wind- 
ward Road, Cleveland, 
Ohio 44119. Administrato
rius Juozas Plačas, 3206 W. 
65th St., Chicago, III. 60629. 
Prenumerata metams 4 dol.
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SENO ŽEMAIČIO ATSIMINIMAI (9) Domas Burneikis

Lietuvių kalbos ir raštininkų

Troboje mūsų jau laukė šei
mininkė, tokia pat mažiukė, 
kaip ir jos vyras (nuostabiai 
susiderinę ūgiais - ir šeiminin
kai, ir jų arkliukai!), su kiau
šiniene pakepta ant lašinių 
bryzelių ir kalnu priraikytos 
storomis riekėmis juodos rugi
nės duonos. Tokios kiaušinie
nės bebuvau valgęs tik prieš 
aštuonerius metus. Tai buvo 
tikras atsigavėjimas po ilgos, 
ilgos gavėnios.

- Vis dėlto išsaugojote nuo 
vokiečių gerų dalykų! - paste
bėjau, sėsdamas prie stalo.

- Išsaugojome, dėkui Dievui. 
Jei nebūtume mokėję saugoti, 
būtume visi badu išdvėsę, tiek 
tie netikėliai grobė viską, - at
sakė šeimininkė, stovėdama 
prie stalo galo.

Rytą šeimininkas pasikinkė 
vieną mažiuką į vežimėlį, pa
siruošęs mane nuvežti pas bro
lį.

- Aš pėsčias pareisiu, o daik 
tus parsivešiu vėliau, nes ne
turiu pinigų už tamstos vargą 
apmokėti, - pasipriešinau gal
vodamas, kad šis žmogus nori 
uždirbti.

- Tamsta, ne pinigai žmogų 
dirba, o žmogus pinigą. Tams 
tos brolis kartais, savo darbą 
pametęs, man bet ką padaro 
kai yra gyvas reikalas, o 
dabar - ir gana jau! - ano bro
lio nepavėžinsiu! ... Tik dėki
me daiktus ir važiuokime, - 
paragino jis, baigęs savo išve
džiojimus.

Brolio šeimoje radau naują 
narį, kurio nebuvo man išvyks 
tant į Kaukazą. Tai dukrelė 
Staselė, jau šešerių metukų. 
(Ji mirė džiova 1961 m. rugsė
jo 1 d. ir palaidota šalia tėvo, 
išgyvenusio 80 metų. Vėliau 
greta jų paguldyta ir jos moti
nėlė, išgyvenusi daugiau kaip 
90 metu - kilusi iš Vismaldų k. 
Žarėnų vis., Klišauskaitė). Sta 
selė nebuvo daili: noselė kiek 
pariesta į viršų, veidelis nely
gus ir kalbėjo pratęsiamai no
siniu garsu, kaip ir jos motinė
lė. Bet ji buvo labai simpatiš
ka ir tarp mudviejų iš karto už 
simezgė nuoširdi ir patvari 
draugystė. Ji vėliau ištekėjo 
už veterinarijos techniko Vin
co Puplauskio, labai gero ir 
doro žmogaus. Susilaukė dvie 
jų sūnų, kurie abu baigė Tel
šių gimnaziją. Vydmantas 
studijavo Vilniaus Universite
te žurnalistiką. Susiriašinėji- 
mas, trukęs bene porą metų, 
nutrūko.

Jau kitą dieną su broliu nu
važiavome pas seserį, kuri su 
šeima dabar nuomojo nemažą 
ūkį iš Keturakių dvaro, Žarė
nų vis., to paties pavadinimo 
kaime. Sesers šeimoje radau 
net du naujus narius: sūnų 
Augustį ir dukrelę Valę. Vy
riausiojo sūnaus Tavadžio, į 
kurį jo tėvas - mano svainis - 
dėjo tiek daug vilčių, jau ne
bebuvo.

- Palaukite, paaugs mano 
sūnus - kitaip gyvensime. Bus 
kas mane pavaduoja! - garsiai 
didžiuodavosi prieš svetimus 
ir savus. Ypač kai aš girdėda
vau — tur būt tuo norėdamas 
pabrėžti, kad jo sūnus bus ge
resnis darbininkas nei jo žmo-

kursuose
nos brolis. O išėjo priešingai. 
Dar 1913 m. tas jo sūnus rašė 
man, kad su tėvu susipykę ir 
dėl to, palikęs namus, išėjo sve 
tur. Atsakydamas išbariau jį 
ir spyriau grįžti, susitaikyti ir 
padėti tėvui vargą vargti. 
Grįžti grįžo, bet su tėvais jo 
santykiai nebepasitaišė. Kiek 
pagyvenęs pas tėvus, vėl išėjo 
ir vedė. Po kelerių metų mirė 
džiova.

Iš pradžių kasdien turėjau 
registruotis vokiečių komen
dantūroje Telšiuose, o vėliau, 
kai gyvenau pas seserį, Žarė
nuose. Kiekvieną kartą reikė
jo pasirašyti popieriaus lapelį. 
Vienoje ir kitoje komendantū
roje buvo karys, mokąs lietu
viškai. Gal po dviejų ar trijų 
savaičių nuo to vaikščiojimo 
atleido.

Keturakių dvaro savininkė 
buvo našlė, jau sena moteris. 
Kaip ir daugumas Telšių aps. 
dvarininkų, baudžiavą panai
kinus, čia savininkai sugebėjo 
buvusius savo baudžiaunin
kus paversti jų valdytų žemių 
nuomininkais nedaug lengves 
nėmis sąlygomis už baudžiavi 
nes. Tos sąlygos tęsėsi dar ir 
po pirmojo pasaulinio karo ir 
mano svainiui, ir kitiems to 
dvaro ūkių nuomininkams. 
Nuoma būdavo mokama ne 
tik pinigais, bet darbu ir na
tūra: džiovintais baravykais 
(būtinai baravykais!), uogo
mis, linais (gerai ir švariai iš
šukuotais!), kalakutais, viščiu 
kais, kiaušiniais ir dar daugy
be kitokių priedų ir priedelių.

- Kaip jūs ir sugebate atlikti 
tokias sunkias nuomos sąly
gas? - klausiu sesers, sutartį 
perskaitęs.

- Reikia pajėgti, jei norime 
čia gyventi. Blogiausia su uo
gomis ir grybais, nes juos rei
kia rinkti pačiu darbymečiu, 
o darbininkų nedaug. Darbai 
reikia dirbti kai ateina metas, 
o grybus ir uogas rinkti - kai 
jų atsiranda. Dar laimė, kad 
čia pat ponios miškai, kur tų 
visų gėrybių yra. Mergaitės 
taip ir bėgioja nuo anstybo ry
to iki priešpiečių su kresteliais 
po miškus savaitę, o kartais ir 
ilgiau - pasakojo sesuo.

Svainio kaimynystėje gyve
no kitas to paties dvaro nuo
mininkas, toks Dapkus. Tai 
buvo keista šeima ir savotiškai 
įdomūs žmonės. Dieną jų kie
mas būdavo kaip išmiręs ir ro
dėsi, kad ten negyvena nė vie
nas žmogus. Bet saulei nusi
leidus tas tylusis Dapkų kie
mas staiga atgyja, sujuda: gy
vuliai mauroja, loja šunes, 
tarška-barška kibirai, girgžda 
šulinio svirtis, šūkauja žmonės 
bėgiodami su žibintais ir 1.1.

Sesuo pasakojo,kad jie ir ja
vus nuo laukų suvežą ir išku- 
lia vis naktimis. Net ir šieną 
bei javus visada pradeda piau. 
ti prieš vakarą ir dirba iki iš
nakčių. Ir taip žiemą, ir va
sarą ...

Kol gyvenau pas seserį, kas
dien eidavau į Telšius, apie 18 
km., laikraščio - berods ‘Lietu 
vos Aido’. Laikraštį pirkda
vau bene Sv. Kazimiero drau
gijos krautuvėlėje, kurios ve
dėja ir pardavėja buvo Šukytė 

(Sukevičiūtė). Vėliau ji ištekė 
jo už Telšių aps. viršininko 
pavaduotojo Jurgelio, kuris 
paskutiniaisiais nepriklauso
mybės metais buvo Mažeikių 
aps. viršininku.

LIETUVIŲ KALBOS IR 
RAŠTININKŲ KURSUOSE

Kursai buvo įsteigti bene 
Valstybės Tarybos pavedimu 
ar paraginimu, o gal ir vieti
nių mokytojų iniciatyva.' Kai 
tik patyriau apie jų įsteigimą, 
tuojau pat įsirašiau. Per trum 
pą laiką prisirašė daugiau nei 
kad tikėtasi ir iš visos Žemaiti
jos suplaukė jaunų ir jau su
brendusių vyrų ir moterų - iš 
Telšių, Raseinių, Kvėdarnos, 
Kražių, Gargždų ir kt.

Kursų vedėjas buvo Matas 
Untulis, teisininkas. Iš moky
tojų beprisimenu kpt. Dočkų, 
dėsčiusį geografiją ir aritmeti
ką, ir Jablonskytę, lietuvių kai 
bos mokytoją.

Kursai vyko vakarais, gim
nazijos patalpose. Kursų lai
kas buvo labai nepatogus: va
karai tamsūs, sniegas ir dar ne 
ramūs laikai. O kadangi kur
santų buvo ir iš kaimų, tai kai 
kuriems reikėdavo sukarti net 
po kelis kilomterus. Buvo vie
nas, kuris vaikščiojo ilgesnį lai 
ką net septynis kilometrus, aš 
pats vaikščiojau keturis km.

Iš pradžių Telšių m. gyven- 
tojai-kursantai (ne visi) per 
pertraukas tarpusavy kalbė
davosi lenkiškai, tuo labai er
zindami kursantus iš kaimo ir 
kitų miestų, nemėgusių lenkų 
kalbos. Parašiau trumpą ko
respondenciją ‘Lietuvos Ai
dui’, kuri skambėjo raginimu, 
kad reikėtų stengtis kalbėti lie 
tuvškai - bent jau dėl prakti
kos, kad įprastume laisvai ir 
taisyklingai kalbėti. Po tos ko
respondencijos vienas kitas to
kių ‘lenkų’ trumpą laiką nebe
atėjo į kursus. Bet tai padėjo: 
lenkų kalba tarp kursantų per 
traukų metu išnyko.

Iš buvusių kursantų bepri
simenu tik kelias pavardes: 
Goeldnerytę iš Telšių, vaisti
ninko dukterį, vėliau ištekėju
sią už inž. Gustaičio; Garba- 
liauskaitę, vėliau ištekėjusią 
už agronomo Jasudėno (Jasu- 
davičiaus); dvi seseris Zai- 
dauskaites, kurių viena vėliau 
ištekėjo už savanorio-kūrėjo Al 
berto Bagdono, o antroji už Sa 
kavičiaus, Telšių aps. ligoni
nės ūkvedžio - visi telšiškiai; 
Henriką Sakelį iš Gargždų (ki 
limo iš Darbėnų vis., Kašučių 
dv.), vėliau vedusį Dambraus 
kaitę, Medingėnų dvaro savi
ninkę (Marijos Pečkauskaitės- 
Satrijos Raganos tėviškė-gimti 
nė), 1941 m. birželių 14 d. ru
sai ištrėmė į Sibirą jų visą šei
mą; Šluotą (Siutą), vėliau Ze 
mės Tvarkymo Departamento 
matininką; Milerį ar Mejerį 
nuo Lauksodos, vokiečių kil
mės stipruolį, linksmą ir pa
brėžtinai didelį atsikuriančios 
Lietuvos valstybės entuziastą; 
ir pagaliau raseiniškį Dudara- 
vičių.

(Bus daugiau)

A. t A.
DR. JONUI SANDARGUI

mirus, mūsų nuoširdžią užuojautą reiškiame 
žmonai ALDONAI, sūnums -JONUI ir DO
NATUI, vaikaičiams JONUKUI ir VYTU
KUI, marčiai MILDAI, seserims ONAI 
ZDARŽINSKIENEI, ANTANINAI KASPE
RAVIČIENEI, SALOMĖJAI JONICK, bro
liui JUOZUI, Lietuvoje, ir jų visoms šeimoms

Kazimieras Ja senas 
Angelė ir Antanas Kašubai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Petronėlė ir Balys Lukai 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Helen ir Petras Vainiūnai

bsbssss

Buvusiam Ohio Lietuvių Gydytojų

Draugijos nariui
A. A.

DR. JONUI SANDARGUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
žmonai ALDONAI ir sūnums su šeimomis

DR. JONUI SANDARGUI
mirus, jo žmonai ALDONAI, sūnums JONUI 

ir DONATUI, sesutėms ANTANINAI, ONAI 

ir SOLOMĖJAI, bei visiems giminėms reiš-

kiame užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

DR. JONUI SANDARGUI

mirus, žmonai ALDONAI, sūnui ARVYDUI |

su šeima, ir DONATUI reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Jadvyga Uendienė 
Jane ir Balis Steponiai

Regina ir Bronius 
S n a r s k i a i

A. A.
DR. JONUI SANDARGUI

mirus, žmonai ALDONAI, sūnums, marčiai, anūkams 
ir seseriai A. KASPERAVIČIENEI reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

I

J

MEGA BARNIŠKAITĖ 
IZABELĖ JONAITIENĖ
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Buvusiam Encyclopedia Lituanica redak

toriui, Dirvos leidėjui ir redaktoriui, Vilties 

draugjos šimtininkui

A. A.

VINCUI R A S T E NIUI 

mrus, jo žmonai EMILIJAI ir broliui JONUI 

su šeima reiškia užuojautą

Lietuvių Enciklopedijos 
Redakcija ir leidėjas 

Juozas Kapočius su šėma

Laisvosios Lietuvos žurnalizmo DIDIN

GAM GALIŪNUI

VINCUI RASTENIUI

mirus, savo ir žmonos vardu reiškiu giliausią 

užuojautą Jo amžinos ištikimybės EMILIJAI 

ir artimiesiems

Vladas Žilinskas

Treasure Island, Fla.

A. A.

VINCUI RASTENIUI

mirus, jo žmonai EMILIJAI ir broliui JONUI

su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

, -A, .A*

VINCUI RASTENIUI

mirus, jo broliui JONUI RASTENIUI su

šeima nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

O. K. Palubinskai
Stasys Astrauskas 
Vladas Blinstrubas
A. V. Bakūnai

IDEOLOGINIS IR SOCIOEKONOMINiS POŽIŪRIS Į SOVIETINĮ KOMUNIZMĄ (5)

Sovietinio komunizmo nesiseka
persodinti kitur

Sov. Rusijos biurokratijos 
toks nusistatymas jų sateliti
nių kraštų gyventojams nėra 
jokia paguoda ... Aplamai pa
ėmus, satelitai mieliau turėtų 
sviestą ir aukštesni gyvenimo 
standartą, nes Sovietų karinė 
pajėga juos labiau sumenki
na, negu kad patenkina jų pat 
riotinius jausmus. Pagaliau, 
toji Sov. Rusijos karinė galia 
stovi čia pat už jų valstybinių 
sienų ir visuomet pasirengusi 
sutriuškinti kiekvieną disiden
tą jų tarpe.

Rytų Europoje Sovietų ko
munistinės sistemos modelis 
yra labai nekenčiamas, kartu 
juos ir nežmoniškai sukaustęs. 
Gyventojams tas Rusijos ko
munistinis modelis yra primes 
tas, nors jų vadai visaip ban
do tą modelį reformuoti ir sau 
pritaikyti. Vieni jų - kaip 
Vengrijoje - subtiliai, kiti - 
kaip Lenkijoje - nori iš pagrin
dų Rusijoje išaugusį totalitari
nį komunistinį modelį refor
muoti.

Komunistinė Kinija taip 
pat bando reformuoti rusiškąjį 
modelį, siekdama jį ne tiek su
švelninti suteikdama žmonėm 
daugiau laisvės, kiek ekono- 
miniai-pragmatiniai jį sustip
rinti. Kinijos komunistų vadų 
didžiausia problema - tai pa
valgydinti bilijoną gyventojų. 
Taip pat ir jų tradicinė nea- 
pykant rusams verčia kinus 
modernizuoti pramonę ir 
pakelti savo ekonominę būklę. 
Pagrindinis skirtumas tarp re
formos siekimo Vengrijoje ir 
Kinijoje iš vienos pusės ir Len
kijos iš kitos yra tas, kad pir
mieji bando tai padaryti pri- 
silaikytdami komunistinės sis- 
stėmos, ją reformuodami, o 
Lenkijoje opozicija griežtai at
meta komunistinę ekonominę 
sistemą.

‘Lenkijos šiandieniniai įvy
kiai liudija Lenino partijos 
pabaigą’- sako Djilas. Pasiųs
dami kariuomenę Lenkijon, 
komunistų vadai iš esmės pri
pažino partijos visišką nesėk
mę. Jeigu ta nesėkmė pasiro
dys nebeatitaisoma ir Solida
rumo Unija išliks, Djilas turės 
sarkastinį Darbininkų savival 
da, kurią siūlo Solidarumo 
Unija, kaip sistemos kontro
liuotoją komunistų partijai, 
bus tas pats principas, kurį 
prieš 30 metų sukūrė maršalas 
Tito su to paties Djilas pagal
ba Jugoslavijoje, kad atskirtų 
jugoslavų socializmą nuostali- 
nistinės sistemos. Tačiau prak 
tikoje ir palyginamai nepri
klausoma ir liberali partija Ju 
goslavijoje yra daugiau ideali 
svajonė, negu realybė ir tai 
dėl tos pat priežasties, kad 
žmonėms laisvės davimas 
Lenino-Stalino diktatūrai yra 
pražūtingas. Tikrai savivaldi 
nė ūkinė sistema, kaip kad tik 
ra demokratija visur kitur, to
je komunistinėje santvarkoje 
tuoj pat bando pakirsti komu
nistų partijos įtaką ir galią. Ju 
goslavijos Komunistų Lygos te 
oretikas A. Gilickovas tvirti
na, kad visur, kur komunistai 
valdo, jie niekados geruoju ne 
užleis, ar net nesidalins val
džia. Tą kovą už valdžią jie

vestų net iki mirties. Sov. Ru
sijos viduje, ar jų satelitiniuo
se kraštuose, nors vadai ir iš 
tikrųjų norėtų savo valdžios sis 
temą sušvelninti, ar padaryti 
ją ūkiniai labiau efektingą, 
jiems tas veik neįmanoma, nes 
komunistų valdžios svarbiau
sias rūpestis yra išlaikyti dikta 
tūrinę valdžią savo rankose.

SOVIETINIO KOMUNIZMO 
MODELIO PRIEŠINGYBES 

SUKELIA KRIZĘ

Sovietinio komunizmo pro
totipas yra išradingai žiaurus 
ir todėl jis pajėgė išugdyti ins
tituciniai užgniaužtą visuome 
nę. Rezultate ten yra įtampa 
ir paradoksas: kūrybinė-pra 
moninė stagnacija ir žmonių 
priespauda yra institucinės 
centralizacijos neatskiriamos 
dalys. Elito kultas ir vergija 
komunistams yra būtini atri
butai išlaikyti valdžią savo 
rankose. Jų politinė priespau
da nepaprastai tvirta ir gerai 
suorganizuota ir dėl to ji suge
ba išsilaikyti ir prie ekonomi

nio bankroto bei socialinės de
moralizacijos. Sovietų Sąjun
ga pajėgia atsilaikyti prieš 
įtampas bei sistemos priešingy 
bes tarp tos sistemos išvidinių 
stiprybių ir joje esamų silpny
bių. Visur ten, kur Rusijos ko 
munizmas yra mėginamas 
‘persodinti’ į kitus kraštus, ten 
tos Rusijos komunizmo siste
mos priešingybės visados suke
lia ir ateityje sukels krizę. Jei
gu komunizmas Lenkijoje ir 
kituose Sov. Rusijos užimtuose 
kraštuose būtų paliktas be ru
sų kontrolės, jis jau seniai bū
tų atmestas. Tačiau Sov. Ru
sija, jei pajėgs, to neleis pada
ryti.- Visuose Sov. Rusijos 
užimtuose kraštuose Sovietų jė 
ga pasidarė simbolis ir yra jos 
instrumentas ar priemonė, tai 
gi ir tas sistemos išsaugojimas 
jėga, pasidarė būtinybė sovie
tų politikai. Ir dėl to ta kova 
laisvėti tęsiasi ne tik komunis
tinio pasaulio viduje, bet ir 
tarp Rytų ir Vakarų. Toji ko
va ateityje gali dar labiau pa- 
aštrėti šiame dešimtmetyje ar 
dar vėliau. (B.d.)

Mūsų mielam bendradarbiui

JUOZUI P E T K ū N UI,

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, reiškia

me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Bendradarbiai 
Bartkus and 
Association

SESE

Brangiam vyrui

A. t A.

VINCUI RASTENIUI

mirus, žmonai EMILIJAI ir visiems arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Onutė ir Juozas 
žemaičiai

VYTAUTUI JONUI TATARŪNUI
mirus, jo tėvams STASEI ir BRONIUI TA- 

TARŪNAMS, seseriai ZUZANAI ir broliams 

HENRIKUI ir KĘSTUČIUI ir jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškiame

A.L.T. S-gos Detroito Skyriaus
nariai ir narės
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Skaitytojų nuomonės ir pastabos

Pavėluotos pastabos
Praėjusių metų vasarą 

DIRVOJE tilpo straipsnis 
AR REIKALINGA MUMS 
LITUANISTIKOS KATED
RA ? Straipsnis, atrodo, bu-, 
vo neužgaulus, diskusinis. 
Prašyta atsiliepti šiuo pro
jektu suinteresuotus asme
nis. Atrodo, kad mūsų lie
tuviškajai veiklai vadovau
ją asmenys neatkreipė nė 
mažiausio dėmesio j varg
šų "plebėjų” patiektas min
tis, žodžiu — ignoravo. Tiek 
to. Senovės romėnai saky
davo: "Concordia res par- 
vae crescunt, discordia — 
maxime dilabuntur” (Suta
rime bujoja ir maži dalykai, 
nesutarimai išardo ir di
džiuosius). Projektas su en
tuziazmu buvo vykdomas ir 
toliau ir, šiuo metu, su 
UICC (University of Illi- 
nois-Circle) jau ir sutartis 
pasirašyta ir šūkis mestas 
tautai: "Lituanistikos Ka
tedra — mūsų prestižo rei
kalas !"

Amerikiečiu CBS televi
zijos tinklo pagarsėjęs ko
mentatorius (Walter’s Per- 
spective) W. Jacobson būtų, 
tikriausiai, pasakęs: "pres
tižo reikalas kieno? tautos 
ar sutartį pasirašiusiųjų as
menų? ..."

Dabar, kada jau, atrodo, 
"šaukštai po pietų", prade
da, kaip ylos iš maišo, lįsti 
jau ir blaivesni pasisaky
mai. štai "Tėviškės žibu
riuose” žinomas mūsų ra
šytojas - dramaturgas A. 
Kairys, duodamas įdomų 
mūsų jaunųjų mokslininkų 
Chicagoje suvažiavimo ap
rašymą, prabėgomis sustojo 
ir ties naująja Lituanisti
kos Katedros sutartimi, čia 
jis sumini dvi, plačiajai vi
suomenei gal ir nežinomas, 
sutarties sąlygas:

a) Lituanistikos Katedra 
bus oficialiai atidaryta tik 
tada, kada Lietuvių Bend
ruomenė bus sumokėjusi 
pusę sutartimi numatyto 
įnašo — 8300,000. Įnešant 
kasmet po $100,000, tai bū
tų tik už 3 metų. Kažin ar 
mūsų jaunimas, kuriam vis 
nuobodžiau darosi mokytis 
tėvų kalbos, kurios, jų nuo
mone, jiems Amerikoje ne
reikia, iškęs dar 3 metus ir,
L. K. atidarius, puls jon su 
entuziazmu ?

b) Antroji sąlyga, jeigu 
tai teisybė, grynas paradok
sas. Pagal ją, L .K. perso
nalą (lektorius) parenka, 
skiria ir tvirtina Universi
teto vadovybė, čia prita
riant A. Kairio nuomonei, 
mes puikiai žinome, kad 
mūsų jaunimo dalis, perėju
si per liberalinius Amerikos 
universitetus yra ne tik su- 
liberalėjosi (kas jau nebū
tų taip blogai), bet ir "pa
raudonavusi". šito kiems 
"ekspertams" įsitaisius L. 
Katedroj mūsų patrioti
niam jaunimui nieko kito 

neliktų, kaip pasinaudoti 
"Rodinos” paslaugomis, pa
studijuoti lietuvių kalbą va
saros metu, senojoj Lietu
vos sostinėj. Rezultatai bū
tų tie patys.

Įdomiausi, tačiau, paties 
akademinio jaunimo pasisa
kymai šiuo klausimu. Štai 
DRAUGAS š. m. vasario 20 
dienos numeryje, "Akade
minių Prošvaisčių" skyriu
je, talpina straipsnį ant
rašte LITUANISTINĖ KA
TEDRA — KAM? Reziu
mavus paskirų studentų (R. 
Bureikaitės, L. R. Rekašiū
tės ir studentės iš UICC) 
mintis gaunasi sekančios 
išvados:

1. Tam milžiniškam fon
dui (mūsų sąlygomis) su
daryti, pasirodo, studentai 
neturi laiko. Lėšų telkimu 
turėtų rūpintis vyresnieji, 
arba studentų tėveliai. 
Ačiū, vaikeliai! Vyresnie
siems gi atrodo, kad jauni
mas, šalia tiesioginių savo 
pareigų (mokslo), turi daug 
laiko: visokios rūšies spor
tams ir sporto klubams, iš
kyloms, stovykloms, šo
kiams (DJSCO including), 
k a r n avalams, suvažiavi
mams ir pasivažinėjimams 
po pasaulį (vyresniųjų su
aukotais pinigais), dainai, 
muzikai, amerikiečių jauni
mo muzikos (Rock) festi
valiams, romansams ir kito
kiems "good times" daly
kams, tačiau šiam reikalui 
tai jau aiškus NE.

2. Reiškiama nuomone, 
kad L. K. galės pasinaudo
ti tik UICC universiteto 
studentai, nes jaunimas, ap
sisprendęs studijuoti kituo
se universitetuose, vien dėl 
L. K. į Chicagą nevažiuos.

Čia dar tektų pridėti (J. 
R.), kad ir UICC studentai 
lituanistiką pasirinktų tik 
kaip šalutinį dalyką, nes 
niekas negali (pajėmus pa
grindiniu) pragyventi iš li
tuanistikos. Baigę savo stu
dijas pagrindinėje profesi
joje, akademikai išvažinės 
po plačiąją Ameriką darbų 
ieškoti. Ar įsikūrimo vie
tose ras sąlygas pritaikyti 
įsigytas lituansitines žinias 
ir ar ras laiko ir ryžto nau
jose sąlygose padirbėti tė
vynės labui, vienas Dievas 
težino.

3. Abejojama ar dabarti
nis jaunimas mokės pakan
kamai lietuvių kalbą (bus 
tokio lygio), kad galėtų to
bulintis lituanistikoje.

Bene sveikiausių minčių 
paberia L. R. Rekašiūtė, ku
ri, būdama studentė, pati 
dar mokytojauja šeštadie
ninėje lituanistinėje mo
kykloje. Jos manymu: 
”... šiuometiniai vaikai — 
ateities studentai — mažiau 
naudosis L. K. negu dabar
tiniai. Jų galimybės naudo
tis mažės, nes jų pajėgu
mas, lavintis lietuvių kalba, 

silpnėja ....” Išvadoje, siū, 
lydama paremti esamas li
tuanistines mokyklas (auk
štesnės ar žemesnės) ir Pe
dagoginį Institutą išskirti
nai, sako: ... ."Jaučiu, kad 
išleidimas tų pinigų, šel
piant šeštadienines lituanis
tikos mokyklas, sustiprintų 
lietuvišką pagrindą ateities 
lietuviuose daugiau negu 
įsteigimas brangios L. Ka
tedros, iš kurios, nesustab- 
dant lietuviškos kalbos 
smukimo, liks mažiau nau
dos lietuvybei, negu lietu
viu prestižui..

Prie šių minčių norėtųsi 
dar pridėti:

1. Gaisrų gesinimo teori
joje sakoma, kad gaisro me
tu, pirmiausia reikia visas 
gesinimo priemones nu
kreipti į gaisro židinį. Li
tuanistiniame reikale, ma
nau, kad tokio gaisro židi
nys yra lietuviškoji šeima. 
Jeigu mūsų jaunoji karta 
supras reikalą savo prie
auglį nors pamokyti (jeigu 
jau ir ne pilnai išmokyti) 
lietuvių kalbos, jeigu lietu
viškoje šeimoje šeimos kal
ba bus lietuvių, jeigu jie 
pajėgs, ar tai dėl lietuviš
ko reikalo (patriotizmo), ar 
iš pagarbos savo tėvams, 
paaukoti jiems labai bran
gaus laiko dalį vežiojimui 
vaikų į lituanistines mokyk
las, pagelbėjimui jiems pa- 
ruošt namų darbus, dalyva
vimui lituanistinės mokyk
los tėvų komitetuose — rei
kalas bus išgelbėtas.

čia siūlyčiau pravesti di
džiulį "moralinį vajų”, jei
gu taip būtų galima išsi
reikšti. Bandyti žodžiais, 
raštu, asmeniškais pasikal
bėjimais, asmeniniu kon
taktu, simpoziumais, svars
tytomis, paskaitomis, se
minarais prieiti prie jauno
sios kartos, iš anksto jų ne
puolant ir neleidžiant įsa
kymų ar drausmės kodeksų, 
šiame krašte išaugęs jau
nimas yra kitoks negu kad 
būdavo Nepr. Lietuvoje.

2. Reikia kiek galima pa
gerinti lituanistinių mokyk
lų mokymosi sąlygas. Nuo
moti geras patalpas, turėti 
kiemą, kur vaikams per
traukų metu pažaisti. Tu
rėti gerus vadovėlius, ge
ras mokymo priemones, 
kaip tai: skaidres, pieši
nius, modelius, filmas, pro
jektorius, magnetofonus ir 
p. p. Reikia padaryti, kad 
vaikai patys norėtų lankyti 
lituanistinę mokyklą, kad 
jiems patiems būtų įdomu. 
Nėra nieko nemalonesnio, 
kada įpykęs tėvas atveža, 
susiraukusį sūnų į mokyk
lą lyg bausmei už nusikal
timus atlikti.

3. Reikia mokėti mokyto
jams padorias algas. Tuo 
būdu patrauktume geres
nių ir talentingesnių moky
tojų, ypač iš jaunimo tar
po, kurie mokės suįdominti 
ir kartu susidraugauti su 
savo auklėjamaisiais. Vasa
ros metu, kada angliškosios 
mokyklos neveikia, galėtų 
vaikai rinktis į lituanistines 

mokyklas net po du kartu 
savaitėje. Su jais, manau, 
mielai sutiktų padirbėti 
atostogaujanti studentija 
(žinoma ne už dyką) kuriai, 
krašto ekonomijai braš
kant, vis sunkiau gauti va
saros darbų.

Visi tie dalykai, aišku, 
reikalauja lėšų. Tad argi ne 
pravarčiau būtų tas milži
niškas sumas sunaudoti aiš

CAPE COD
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Per vietinį radijo vasario 
16 d. 5 vai. p. p. tuojau po 
žinių buvo perduota pusę 
valandos programą apie 
Lietuvą. Tekstą skaitė Gai-. 
lė Rastenytė, paįvairinant 
lietuvių kompozitorių muzi
kos kūriniais. Labai gražiai 
ir įspūdingai nuskambėjo 
"Lietuva brangi mūsų Tė
vynė" ir kitos dainos. Už tai 
nuoširdi padėka Rastonių 
šeimai už muzikos parinki
mą ir ypač Gailei Rasteny
tei, už gražų pusvalandžio 
pravedimą.

Nepriklausomybės atga
vimo minėjimo proga LB 
Apylinkei padovanojo vieti
nei Cape Cod Community 
College bibliotekai: Lithua
nia 700 years by A. Geru
tis ; Soviet Genocide in Li
thuania by J. Pajaujis-Ja
vis; The Violations of Hu- 
man Rigths in Soviet Li
thuania by Dr. T. Remeikis; 
Lithuanian National Cos- 
tume.by A. A. Tamošaitis; 
Čiurlionis Reproductions by 
Gediminas Gudynas Kuz
minskas ; Viktoras Vizgirda 
Reproductions by Gudaitis 
Mackevičius; Lit huanian 
Art in Exile by P. Augius.

College vadovybė ūž kny
gas nuoširdžiai padėkojo. 
Spaudai paremti paskirta 
po 25 dol. Dirvai, Draugui, 
Darbininkui ir Pasaulio Lie
tuviui.

Pats minėjimas vyko va
sario 21 d. 12 va. pamaldo
mis Our Lady of Viktory 
bažnyčioje, kur parapijos 
klebonas kun. J. Perry pa
sakė pritaikintą labai nuo
širdų Lietuvai pamokslą.

Bažnyčioje iškilmingai 
skambėjo lietuviškos gies
mės giedant B. Povilavičiui 
ir vargonais pritariant prof. 
J. Kačinskui.

Po pamaldų bažnyčios sa
lėje vyko minėjimas, kurį 
pradėjo Apylinkės pirmi
ninkas V. židžiūnas trumpu 
žodžiu atidarant minėjimą 
ir pagerbiant visus žuvusius 

MOTOR DESIGN ENGINEER 
Chief Engineer Potential

Live in beautiful New Mexlco wlth excel1ent oppor
tunity with small expandlng specialty AC & DC 
Motor Manufacturer — up to 3 HP.
Benefits plūs Proflt Sharlng
Send partlculars to

SDD MAGNETICS INC.
1516 5th Street NW 

Albuquerque, New Mexlco 87102 
1-505-247-0318, 0319

kiam reikalui, (žinoma, jas 
dar reikia surinkti, arba 
papildomai gauti iš Lietu
vių Fondo) negu atiduoti 
svetimiesiems laukiant iš
svajotų, beveik utopiškų, 
rezultatų, parimus ant tau
tinio prestižo. Ramiai pa
galvokime, gerbiamieji, ne
pykdami. Gal dar ne vėlu 
dar kartą apsispręsti.

J. R.

dėl Lietuvos laisvės ir dar 
ir dabar kenčiančius okupa
cijos priespaudą. Sugiedo
tas tautos himnas.

Pagrindinę paskaitą skai
tė inž. J. Vasys gražiai ir 
vaizdžiai nurodęs Lietuvos 
tautinės aspiracijas ir jų 
siekimų būdus.

Po to trys jaunutės Janu
laitytės gražiai padeklama
vo tris eilėraščius.

Koncertinę dalį atliko 
solistas B. Pbvilavičius, 
akompanuojant prof. J. Ka
činskui.

Rašytojas Jonas Rūtenis 
paskaitė savo kūrybos iš 
"Pavergtos žemės sonata”. 
R. Janulaitienė perskaitė 
anglišką vasario 16 d. gu
bernatoriaus King prokla
maciją ir rezoliuciją kuri 
buvo visų priimta ir bus iš
siųsta.

Antru kart, solistas B. Po- 
vilavičius akompanuojant 
prof. J. Kačinskui dar pa
dainavo 4 dainas ir papildo
mai dar dzūkų dainą.

Po programos pirm. V. 
židžiūnas padėkojo visiems 
ir visoms prie minėjimo 
ruošimo p r i s i dėjusiems, 
ypač programos atlikėjams 
solistui B. Povilavičiui ir 
prof. J. Kačinskui ir inž. J. 
Vasiui net iš Bostono atvy- 
kusiems. Taip pat nuoširdi 
padėka visiems gausiai au
kojusiems Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Surinkta 
viso virš 1400 dol., tai yra 
didelė suma apylinkės, ku
rioje gyvena tik virš 40 
šeimų.

Po minėjimo visi buvo 
pavaišinti ponių iškeptais 
pyragais ir kavutė, kur vi
si galėjo pasidalinti minti
mis ir aptarti politinius, 
ekonominius, ankstybo žu- 
vavimo bei kitus klausimus.

Programos atlikėjams 
valdyba suruošė užkandžius 
pas p.p. šlapelius, kur sma
gioje nuotaikoje buvo pra
leista keletą valandų.

Visi dėkingi apylinkės 
valdybai ir programos atli
kėjams už puikų minėjimo 
suruošimą. (jed)

I



1982 m. kovo 11 d. DIRVA Nr. 10 — 9

JiE GIMĖ PIETŲ AMERIKOJE (1)

Jų iniciatyva, jų darbas, jų veikla
ATSISVEIKINANT SU

A.A. VINCU RASTENIU
Jie supranta, kad likimas 

juos pastatė tokioje vietoje, 
kuri įgavo savotišką politi
nę jėgą: jie yra trečiojo pa
saulio jauni piliečiai. Jie 
yra Pietų Amerikos lietuvių 
kilmės jaunimas.

Jie mato, kad rytų ir va
karų blokų varžybose, tre
čiojo pasaulio universitetai, 
jaunimo organizacijos, po
litiniai jaunimo vienetai, 
net mokyklos ir gimnazijos 
yra lyg gražuolė nuotaka, 
kurią du varžovai — - Wa- 
shingtonas ir Maskva — 
bando palenkti kiekvienas Į 
savo pusę.

Jie abejinga akimi ma
tuoja pastangas, kurias de
da rytų ir vakari! blokų rė
mėjai, tam, kad užtikrinti 
ateityje kiekvieno Pietų 

krašto gerą va
lią.

Jie yra lietuvių kilmės, 
šiandieną jie supranta, kad 
tiktai jie — ne šiaurės 
Amerikos, Kanados ar Eu
ropos lietuvių jaunimas —• 
turi ir dar ilgai turės labai 
specialias veikimo galimy
bes.

šiaurėje veikianti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, 
užhipnotizuota Washingto- 
no visagališkumo miražo, 
eikvojanti stipriausias savo 
pajėgas Chicagos lietuvyno 
susistumdimuose, nepaste
bėjo, kad josios išsvajota 
"politinė veikla” glūdėjo 
mažiausiai politiškame dar
be: lietuviškumo išlaikyme 
tolimų kraštų jaunimo tar
pe. Ji to nepastebėjo ir ...

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601 

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312 ) 677-8489.

JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES

įvykiai ją pralenkė.
Kai šių metų sausio mė

nesio gale Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimas suvažia
vo į pirmąjį kongresą, 
jie savo veiklos gaires 
nustatė savo nuožiūra, pa
gal savo supratimą ir sa
vo įsitikinimus. Kongre
sas įvyko Sao Paulo mies
te, sausio 23-25 dienomis, 
tai byvo grynai Pietų Ame
rikos jaunimo organizuotas 
įvykis. Rezoliucijose, vie
nuoliktasis skyrius nuskam
bėjo sekančiai: "Pirmas 
Pietų Amerikos Jaunimo 
Suvažiavimas nutaria: a) 
siųsti Sovietų Sąjungos pa
reigūnams protesto telegra
mą bei laišką; b) per Pietų 
Amerikos jaunimo institu- 
cijas-organizacijas bei tre
čiojo pasaulio viešąją opini
ją, skelbti lietuvių tautai ir 
lietuviams, o ypač jauni
mui, daromą skriaudą”.

Priedas prie rezoliucijų 
buvo telegramos ir laiško 
tekstas. Telegrama buvo 
adresuota Brežnevui, ir ji 
buvo išsiųsta portugalų kal
boje (čia paduodame verti
mą lietuvių kalboje):

"Lietuvių kilmės jauni
mas Pietų Amerikoje, suva
žiavęs 1982 metų sausio 
23-25 Sao Paulo mieste Bra
zilijoje, reiškia savo abso
liutų pasipiktinimą todėl, 
kad politinių kalinių ir žmo
gaus teisių gynėjų eilėse 

yra lietuviai nuteisti Sovie
tų Sąjungoje priverčiamo 
darbo stovyklų bausmėmis 
ar laikomi psichiatrinio gy
dymo specligoninėse. Tarp 
kitų yra minėtini: Jonas 
Bagdonas, Arvydas čekana- 
vičius, Voldemaras Kara
liūnas, Liutauras Kazake
vičius, Zita Kirsnauskaitė, 
Algirdas Statkevičius, Zu- 
bavičius, Petras Plumpla- 
Pluira, Vytautas Remeika 
ir kiti. Pietų Amerikos Lie
tuvių kilmės jaunimas .nu
taria, kad per trečiojo pa
saulio viešąją opiniją bei 
jaunimo institucijas ir or
ganizacijas skelbs šiems lie
tuviams kaliniams daromą 
skriaudą. Tačiau, drauge 
jaunimas tikisi ir laukia, 
kad Sovietų Sąjunga atsisa
kys priespaudos ir nusikal- 
mų prieš istorinės okupuo
tos tautos žmones.”

Šios telegramos nuorašai 
taip pat pasiųsti įvairioms 
sovietų įstaigoms, kaip so
vietų ministrų tarybai, 
aukšč. teismui, vidaus rei
kalų ministrui, užsienio rei
kalų ministrui, sveikatos 
ministrui, žurnalistų sąjun
gai, rašytojų sąjungai, ar
tistų sąjungai, religijų ta
rybai, mokslo akademijai, o 
taip pat JAV valstybės se
kretoriui, JAV psichiatrų 
sąjungai ir Jungtinėms 
Tautoms.

(Bus daugiau)

ST.PETERSBURG

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvos neprklausomy- 
bės paskelbimo minėjimą, 
kaip ir kasmet, surengė lie
tuvių klubo vadovybė savo 
salėje vasario 13 d. 2 vai. 
p. p. šiai šventei pritaikytu 
prasmingu žodžiu minėjimą 
pradėjo klubo pirmininkas 
A. Armalis, pakviesdamas 
programai vadovauti G. Je- 
zukaitienę. Pradžioje, šau
liams įnešus vėliavas, su
giedota Amerikos ir Lietu
vos himnai. Kun. K. But
kus, OFM sukalbėjo šiam 
momentui skirtą invokaci- 
ją. Kūrėjas-savanoris L. 
Virbickas, asistuojant 2 lie? 
tuvaitėm, uždegė amžinąją 
ugnį. Visų dalyvių vienos 
minutės susikaupimu pa
gerbti kritusieji dėl Lietu
vos laisvės. Vasario 16-sios 
paskelbimo aktą perskaitė
K. Urbšaitis. Floridos gu
bernatoriaus ir St. Peters- 
burgo miesto burmistrės iš
leistas vasario 16 proga 
p r o k lamacijas perskaitė 
Milda Sandargienė Pagrin
dinę kalbą pasakė dr. Hen
rikas Lukaševičius. Jo pa
skaita buvo neilga, aktuali,, 
įdomi, paremta gyvenimiš
kais faktais ir publikos pri
imta entuziastingai. Po to 

j L. Jurgėlaitė perskaitė re-

ATSISVEIKINIMO ŽODIS
IŠ PIETŲ AMERIKOS

šis žodis, parašytas 
Dirvos b e n dradarbės 
Jūratės Statkutės de 
Rosales, buvo perskai
tytas vasario 28 d. at
sisveikinant su a. a. 
Vincu Rasteniu, specia
liai į laidotuves atskri- 
dusios iš Venezuelos, 
Jūratės sesers Danutės 
Statkutės de Rosales.

Nustojome Vinco Raste- 
nio. Staiga, pastebiu, kad 
žmogaus širdis gali būti be
galiniai didelė, joje telpa 
tiek liūdesio, tiek draugys
tės jausmų' artimam, mus 
apie idusiam, turiningam 
žmogus , o pasaulis darosi 
mažas, mažilytis, nes nuo
toliai nieko nebereiškia.

Vincas Rastenis Kaune, 
mūsų tėvelio artimas drau- 

zoliuciją, paruoštą JAV pre
zidentui ir įvairiems val
džios pareigūnams, kurią 
susirinkusieji priėmė gau
siais plojimais.

Meninėje dalyje A. Dau- 
kantienė-Moriarty su įsi
jautimu paskaitė L. Virbic
ko patriotinį eilėraštį "Lais
vės Varpas”. Solistės O. Ar- 
monienė ir A. Kalvaitytė- 
Velbasienė duetu atliko 3 
dainas. Klubo choras, vado
vaujamas P. Armono, taipgi 
padainavo 3 dainas. Tauti
nių šokių "Banga” šokėjos 
pašoko "Blezdingėlę”.

Minėjimą lietuvių ir ang
lų kalbomis sklandžiai pra
vedė G. Jezukaitienė. Pa
baigoje klubo pirmininkas 
A. Armalis nuoširdžiai pa
dėkojo programos išpildyto
jams, visiems bet kuo pri- 
sidėjusiems prie šio minėji
mo sėkmės ir publikai už 
taip gausų atsilankymą bei 
stambias aukas. Minėjimas 
baigtas visiems sugiedant 
"Lietuva Brangi”.

Minėjime ir sekančią die
ną pietų metu klube pagal 
laisvą aukotojo apsispren
dimą buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Iš viso surinkta 
$7,127.00. Iš šios sumos 
Altai $2,256.50, Lietuvių 
Bendruomenei $2,697.50 ir 
Tautos Fondui $2,173.00. 
Minėjime dalyvavo arti 400 
žmonių.

Vasario 16 dieną buvo iš
keltos Lietuvos vėliavos 
prie savivaldybių pastatų 
šiose vietovėse: Pinellas 
Parke, Treasure Island, St. 
Petersburg Beach, So. Pa- 
sadėna ir Gulfporte. Iške
liant Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, visu minėtų vieto
vių burmistrai ir lietuvių 
atstovai pasakė momentui 
pritaikytas kalbas. Visur 
dalyvavę prie vėliavų pakė
limo lietuviai sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. 

gas, šeimos bičiulis. Trem
ties laikais Paryžiuje, kas 
sekmadienį matytas Vincas 
Rastenis lietuviškose pa-, 
maldose, km’ jis prisėdęs 
prie vargonų sugebėdavo iš
gauti neužmirštamas religi
nių giesmių ir lietuviškų 
liaudies motyvų pynes. Tais 
laikais, kai pamaldos būda
vo laikomos lotynų kalba, 
jau Vincas su savo vargo
nais, lyg Vatikano konsiliu
mą ir mišias laikantį kuni
gą pralenkęs, mums kalbė
davo lietuviškai, savo mu
zikos dėka.

Naujame žemyne Vincas 
Rastenis su nuostabios gy
venimo draugės pagalba, su
traukdavo į savo namus raš
tui, minčiai, veiklai atsida
vusius lietuvius, jaunus ir 
senus. Smagu būdavo stebė
ti, kaip po vienu stogu py
nėsi įvairiausios pasaulėžiū
ros, raizgėsi kalbos, kartais 
liepsnojo ginčai, visada vir
te virė intelektai. Rasteniu 
namai tapo minties ir kul
tūros centru.

Venezueloje, trumpo Vin
co ir Emilijos atsilankymo 
metu, pamenu ilgą, šiltą pa
sikalbėjimą Karibų pajūry
je, susėdus baltame smėly
je; stebėjome į tolį šoki
nėjančius kelis jaunus lie
tuviukus ir kalbėjo Vincas 
apie Lietuvos ir išeivijos 
ateitį. Kalbėjo su optimiz
mu, žinojo, kad jojo numy
lėtoji Lietuva yra iš tiesų 
— nemari

Lygiai tokia pat nemari 
liks jo paties meilė Lietu
vai, viso ilgo gyvenimo dar
bas Lietuvai. Jo pakelti 
skaudūs užpuolimai, jo ko
votos kovos — visos dėl 
Lietuvos, visos todėl, kad 
jis tą Lietuvą taip giliai 
mylėjo, taip kietai^ į ją 
tikėjo, jog norėjo — kas 
bebūtų — vistiek reikalau
ti, kad mūsų jaunimas ją 
pažintų, ją pamiltų, neštų 
toliau estafetės keliu tą 
meilės Lietuvai liepsną, ku
rią jis pats — visą gyveni
mą, nešė.

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Visais buhalterijos ir val
stybinių mokesčių reika
lais kreipkitės pas VINCĄ 
JUODVALKĮ, CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANT. 
Mokesčių atsiskaitymo pro
blemos su Internal Revenue 
Service ar Franchise Tax 
Board sutvarkomos grei
tai ir sėkmingai. REID, 
HUGHES & WEBB, INC. 
7327 Reseda Blvd., Reseda, 
Cal. 91335. Telef. raštinės 
344-0283 ir namų 894-0136.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

Vasario Šešioliktoji Toronte
Lietuvos nepriklausomybės 

64-ji sukaktis Toronte atžymė
ta iškelta Lietuvos trispalve, 
kuri plevėsavo Toronto miesto 
rotušės aikštėje, vasario 15-21 
dienomis.

Šventės renginiai pradėti 
vasario 19 d., penktadieni, 
priėmimų svetimtaučiams Pri 
siikėlimo parapijos salėje, į ku 
rį atsilankė parlamento ir mies 
to atstovai, etninių grupių sve 
čiai, mūsų bendruomenės 
kviesti veikėjai ir nariai. Da
lyvavo apie 150 svečių. Iš už
sienio diplomatų dalyvavo 
JAV konsulas, Panamos, Aus
tralijos atstovai, Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos konsulai.

Atvykusius svečius pasvei
kino KLB krašto valdybos pir
mininkė adv. J. Kuraitė, api
būdindama Vasario 16 reikš
mę lietuvių tautai. Federali
nės valdžios vardu sveikino 
parlamento narys Jesse Flis. 
Turiningą kalbą pasakė On- 
tario provincijos valdžios var
du Yuri Shymko, kurioje pa
lietė lietuvių tautos nepalau
žiamą rezistenciją prieš oku
panto pastangas pavergti ir 
sunaikinti Lietuvą. Toronto 
miesto vardu sveikino lietuvių 
draugas Tony CTDonohue. 
Latvių atstovė, pasveikinusi, 
įteikė KLB pirm. J. Kuraitei 
keturias labai senas knygas 
apie Lietuvą. Priėmimo me
ninę programą atliko ‘Ginta
ro’ dainininkės vadovaujamos 
G. Paulionienės, kurios prita
riant gitarai sudainavo keletą 
dainelių. Svečiai buvo pavai
šinti šaltais užkandžiai ir įvai
riais gėrimais. Priėmimas ku
rį surengė KLB krašto valdy
ba, užtruko apie porą valan
dų.

Pagrindinės iškilmės vyko 
vasario 21 d., dalyvaujant or
ganizacijoms su savo vėliavom 
Bendras Toronto lietuvių iškil
mių aktas įvyko ‘Anapilio’ sa

A. t A.

KAZIUI SENIKUI

mirus, jo sesutei KAZYTEI KIZEVIČ1ENEI

ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią

užuojautą

Onutė ir Juozas 
žemaičiai

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

lėje 4 vai.p.p., kuriame daly
vavo per 1000 lietuvių ir kita
taučių svečių. Sugiedojusio 
Canada’ ir pagerbus lietuvių 
organizacijų įnešamas vėlia
vas, Vasario 16 minėjimo iškil 
mingą aktą pradėjo KLB To
ronto apylinkės pirm. adv. A. 
Pacevičius angliškai ir lietu
viškai, savo kalboje pabrėžęs, 
kad lietuvių tautos dvasia nė
ra palūžusi, kad mūsų viltis į 
laisvę yra gyva.

Kun. J. Staškui sukalbėjus 
prasmingą invokaciją, Lietu
vos gen. konsulas dr. J. Zmui- 
dzinas pasveikino dalyvius 
šios didžios šventės proga. Jis 
savo kalboje priminė, kad mū 
sų viltys atgauti laisvę nėra 
prigęsusios, nes okupacija di
džiųjų valstybių yra nepripa
žinta ir tarptautinės teisės at
žvilgiu Lietuva egzistuoja. Gy 
vename ne piramidžių staty
bos gadynėje, bet imperijų 
subyrėjimo šimtmetyje, kuria
me Sovietų Rusija - sudaryta 
iš pavergtų tautų ir apsupta 
priešiškai nusistačiusių kaimy 
nų - neatlaikys spaudimo ir 
turės sunykti. Napoleonas sa
vo saulėlydyje taip aiškino im
perijų žlugimo priežastis: Ce
zaris, Karolis Didysis ir aš 
kūrėme imperijas remdamiesi 
jėga ir jos žlugo, o Kristus savo 
karalystę parėmė meile ir Jis 
išliko.’ Konsulas sveikino jau
nimą, kuris aktyviai dalyvau
ja veikloje ir perima vadova
vimą iš vyresniosios kartos ir 
tuo pačiu jungiasi su paverg
tos tautos jaunimu, siekiančiu 
tų pačių tikslų - už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Turiningai kalbėjo KLB 
krašto valdybos pirm. adv. J. 
Kuraitė, priminusi, kad Lie
tuvoje dabar vyksta pagrin
dinė kova už žmogaus teises, 
kurią laimėjus bus lengviau at 
statyti ir Vasario 16 aktą.

DIRVA

Pagrindinis šių iškilmių kal
bėtojas buvo dr. K. Eringis iš 
Chicagos, 1981 m. pasitrau
kęs iš Lietuvos. A. Karklienė, 
šio iškilmingo minėjimo pra
nešėja, supažindino su dr. K. 
Eringiu, kurį dalyviai pager
bė audringais plojimais.

Dr. K. Eringis nagrinėjo 
Lietuvos juridinę padėtį tarp
tautinės teisės šviesoje, kriti
kavo Sovietų Sąjungos politiką 
su nacių Vokietija, kurios pa
sėkoje Lietuva prarado nepri
klausomybę. Sovietiniai ko
munistai yra tautų priešai, ku 
rie siekia sunaikinti tautišku
mą, tautinę pavergtų tautų 
sąmonę, kurdami internacio
nalinius miestus. Tas jau ryš
ku Vilniaus ir Klaipėdos mies
tuose. Lietuvių kalba bando
ma panaikinti mokyklose ir įs
taigose. Katalikų bažnyčia 
yra dar viena iš stipriausių or
ganizacijų, ginanti lietuvių > 
teises. Todėl prieš ją yra nau
dojamos žiauriausios priemo
nės ją sunaikinti, uždaromos 
šventovės, persekiojami kuni
gai ir tikintieji.

Lietuviškos išeivijos veikla 
laisvajame pasaulyje yra gy
vybiškai svarbi okupuotai Lie
tuvai. Politinė veikla išeivijo
je turėtų susilieti į vieningą, 
galingą laisvės ir suverineteto 
srovę. Savo neatsargumu veik 
loję neturime žaisti su didžių
jų valstybių Lietuvos nepripa
žinimo politika. Mūsų kaiku- 
rių išeivių organizacijų ban
dymai palaikyti ryšius su oku
pantu gali turėti neigiamos įta
kos į valstybių nepripažinimo 
politiką, kuri gyvybiškai svar
bi kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
VLIKas yra žinomas Lietuvo
je, turi daug patyrimo laisvi
nimo veikloje ir visos kitos or
ganizacijos turi jį remti, sie
kiant Lietuvos išlaisvinimo. 
Išeivijos jaunoji karta privalo 
daugiau naudotis senosios kar
tos prityrimuir veikti kartu.

Federalinio parlamento na
rys M. Wilson, buvęs konser
vatorių vyriausybės ministe
ris, savo sveikinimo turiningo
je kalboje pagyrė lietuvius ryž 
tingai siekiančius Lietuvos ne
priklausomybės, išvardino di
sidentus lietuvius, sėdinčius so 
vietiniuose kalėjimuose ir psi
chiatrinėse ligoninėse ir pri
minė politinius įvykius Lenki
joje, kurie turės įtakos ir Lie
tuvai.

Sveikino lietuvius Missisau- 
gos burmistre H. MacCallion, 
Estijos konsulas Heinson ir 
Latvijos konsulas dr. E. Upe- 
nicks. Buvo priimta ir patvir
tinta A. Rinkūno perskaityta 
atitinkama rezoliucija Kana
dos premjerui P. Trudeau.

Po oficialios dalies buvo iš
neštos vėliavos, kurių pirmoji 
buvokūrėjų-savanorių. Jų tik 
keturi dalyvavo minėjime, o Ii 
kusieji keturi jau negalėjo 
atsilankyti į nepriklausomy
bės iškilmes. Dalyvavusieji sa 
vanoriai buvo pagerbti gėlių 
žiedais, kuriuos prisegė tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
studentės.

Meninę programą atliko 
‘Gintaro’ šokėjai, vadovauja
mi Karasiejų ir šio ansamblio 
dainininkės, vadovaujamos G 
Paulionienės. Programa buvo 
paruošta rūpestingai, atlikta 
sklandžiai ir darniai.

Minėjimas, užtrukęs apie 
porą valandų, buvo baigtas 
Lietuvos himnu ir gyva vilti
mi, kad nepriklausomybės auš 
ros spinduliai nėra žuvę Lie
tuvai.
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Po išvargintos ligos

EMILIJAI STATKUVIENEI
šią žemišką kelionę užbaigus, jos vyrą KAZĮ, 
sūnų RIMĄ, dukras VITĄ ir GRAŽINĄ ir 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime

Emilis ir Julija
Augustinas ir Betty 

Sinkiai

Mielai biržietei

EMILIJAI STATKUVIENEI

Anapilin iškeliavus, jos vyrui KAZIUI, sūnui 

RIMUI ir dukroms VITAI ir GRAŽINAI, bei 

kitiems giminėms nuoširdžiausią užuojautą 

reiškiame

Edvinas ir Halina
B a 1 c e r i a i

A. A.
VINCUI R A S T E NIU1

mirus, jo broliui JONUI RASTENIUI su šeima nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

ANTANINA IR PRANAS 
PETRAIČIAI
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CHICAGOS LIETUVIAI
PUIKUS SMUIKININKŲ 
BANKŲ KONCERTAS

Margučio radijo vedėjas 
Petras Petrulis, minėdamas 
veiklos auksinę sukaktį, su
planavo visą elię įdomių 
renginių, pradžiugindamas 
Chicagos lietuvių visuome
nę. Vienas iš tokių naujų 
negirdėtų renginių įvyko 
vasario 28 d. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Progra
mą išpildė du jauni smuiki
ninkai Atis ir Regina Ban
kai iš Toronto, prieš gerą 
pusmetį atvykę iš ok.. Lie
tuvos. Jiems akompanavo 
kompozitorius Darius La
pinskas, vienas iš kūrybin
giausių lietuvių muzikų ir 
solistų palydovų.

Programoje buvo G. P. 
Telemann, G. Tertini, A. Vi- 
valdi, F. Maža, B. Dvario
nas, E. Balsys, B. Godard, 
J. Gaidelis, F. Kreisler, L. 
Spahr, A. B. Fuerstenau. 
Smuikavo solo ir duetu. 
Dv Jų smuikų sutartinis 
atlikimas sužavėjo publiką 
ir turėjo net keletą dalykų 
bisuoti. Rengėjai smuiki
ninkus ir akomponiatorių 
apdovanojo gėlėmis.

šis smuikininkų Bankų 
reto grožio koncertas, su
traukė pilną salę publikos, 
pradžiugindamas rengėjus 
ir programos atlikėjus. Rei
kia atsiminti, kad sausio ir 
vasario laikotarpis Chicago
je, buvo tirštas minėjimais, 
baliais, koncertais ir vaka
ronėmis.

Margučio radijo vedėjui 
Petrui Petručiui linkime ne
prarast kūrybingumo ir 
naujais renginiais džiugin
ti radijo laidų gausius klau
sytojus.

LB MARŲUETTE PARKO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS IR 
MINĖJIMAS

Chicagoje ir apylinkėse 
vykusius gausius Lietuvos

AMBER TRAVEL SERVICE
S

I

GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į 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

I

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312*448*7420
Savininkė 312-785-9393

=I
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Antanas Juodvalkis

neprikausomybės” atstaty
mo minėjimus, užsklendė 
LB Marųuette Parko apy
linkės valdyba ir prarastos 
šv. Kryžiaus parapijos ko
mitetas (vis dar bandyda
mas išlaikyti parapiją savo 
rankose).

LB Marųuette Parko apy
linkės minėjimas ir susirin
kimas vyko 1982 m. vasa
rio 28 d. parapijos salėje. 
Prisirinko nelauktai daug 
žmonių, kad vos sutilpo, 
net pritrūko sėdimų vietų.

Jautriu žodžiu minėjimą 
atidarė apyl. pirm. Birutė 
Vindašienė ir pirmininkau
ti pakvietė J. Polikaitj, o se
kretoriauti L. Leonaitienę. 
Vėliavas įnešė tautiniais rū
bais pasipuošę mokinukai. 
Sugiedoti- JAV ir Lietuvos 
himnai, pagerbti žuvę lais
vės kovotojai.

Aktualią paskaitą skaitė 
Pasaulio lietuvio redakto
rius inž. Bronius Nainys. 
Dešimt minučių trukusioje 
kalboje, perbėgo Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo sutartis, 
Lenkijos bandymą išsilais
vinti iš rusiškos raudono
sios meškos glėbio, lietu
vių rezistenciją, pogrindžio 
spaudą ir mūsų pareigą sa
vo tautai.

Meninę dali atliko Mar- 
ųuette Parko parapijinės 
mokyklos lietuviai mokiniai 
ir dvi dainuojančios žemai
tės. Mokiniai padeklamavo 
pavieniai ir grupėmis suda
rytus patrijotįnių eilių 
montažus, pašoko kelis tau
tinius šokius ir choras pa
dainavo keletą dainų. Me
ninę programą pravedė Po- 
likaitytė, akordeonu grojo 
ir chorui dirigavo D. Poli- 
kaitis. Taigi, šis minėjimas 
praėjo Polikaičių šeimos 
ženkle.

Meninę dalį užsklendė dvi 
žemaitės — Br. Stravins
kienė ir A. Underienė, pa- 
dainuodamos tris, už širdies 
griebiančias dainas. Joms 

akompanavo Kazys Skaisgi- 
rys.

Po programos, išnešus vė
liavas, prasidėjo darbo su
sirinkimas. Nors darbotvar
kė buvo ilgoka, bet pirmi
ninkaujantis sugebėjo lai
ku užbaigti, kad norintieji 
suspėtų į smuikininkų Ban
kų koncertą.

Pranešimus padarė pirm. 
B. Vihdašienė, ižd. A. Ka
reiva ir kontrolės komisijos 
pirm. Ad. Šimkus. Po trum
pų diskusijų, pranešimai 
buvo priimti ir patvirtinti. 
J naują valdybą, dviejų 
metų terminui, perrinkti tie 
patys asmenys: B. Vinda
šienė, A. Likanderienė, J. 
Janušaitis ir K. Juškaitis. 
Kiti valdybos nariai: B. 
Andriukaitis, A. Kareiva,
S. Endrijonienė, A. Bagdo
nas ir K. Barzdukas. Valdy
bai suteikta teisė, reikalui 
esant, kooptuoti 3 narius.

Pirm. B. Vindašienė ir 
ižd. A. Kareiva, įteikė po 
voką (reikia manyti su če
kiais) šioms mokykloms: 
Marųuette Parko parapijos
lit. mokyklai (vedėjos — 
Prapuolenienė ir Jagėlie- 
nė), Kristijono Donelaičio 
mokykloms (direktorius J. 
Širka), Chicagos aukšt. lit. 
mokyklai (direktorius J. 
Masilionis), Dariaus-Girė
no (vedėjas J. Placas), 
Kriaučeliūnų vardo Monte- 
sori darželiui (D. Danilevi- 
čiūtė-Dumbrienė) ir Pedag. 
Lit. institutui (atstovas R. 
Vitas).

Išrinkus atstovus j LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimą ir išklausius 
pranešimų apie artėjančius 
Tarybos ir VI-jo PLB seimo 
atstovų rinkimus (L. Šimai
tis) bei pirm. B. Vindašie- 
nės, apie šios apylinkės po
licijos pageidavimus, norint 
sumažinti kriminalinius nu
sikaltimus, s u s i rinkimas 
baigtas visiems pakiliai su
giedojus Lietuva brangi.

Nedalyvaujantieji kon
certe, Adolfo Šimkaus ma
lone, pasivaišino gausiais 
užkandžiais ir kava.
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Dvidešimt pirmasis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį jr pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1982 m.
birželio 15 d. •

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 600 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

MENO PARODOS

Avižienis turimą savo me
no kūrinių kolekciją š. m. 
vasario 26 d. išdėstė Jauni
mo Centro Čiurlionio Gale
rijoje, Chicagoje. Iškabin
ta įvairių dailininkų 60 me
no kūrinių ir dar sukrauta 
geroka krūva neįrėmintų. 
Kūrėjų tarpe randame mi
rusių, čia esančių ir ok. Lie
tuvoje gyvenančių dailinin
kų pavardes. Parodoje iš
dėstyti įvairios technikos ir 
paskirties darbai. Atidary
me dalyvavo mažokai meno 
mylėtojų.

Dailininkės Zitos Sodei- 
kienės meno darbų paroda 
vyksta kovo 9-28 d. d. GA
LERIJOJE, esančioje Chi
cagos miesto centre (744 
North Wells). Atidarymas 
ir jos poezijos knygos pri
statymas įvyks kovo 12 d. 
7:30 vai. vak. Poeziją in
terpretuos aktorė Laima 
Rastenytė. Visi kviečiami 
atsilankyti.

VAKARONĖ

LB Mųaruette Parko apy
linkės valdyba š. m. vasario 
26 d. Jaunimo Centro kavi
nėje suruošė vakaronę apie 
Pietų Amerikos lietuvių gy
venimą ir aplinką. Skaidres 
rodė ii- vaizdžiai papasako
jo Brazilijoje ilgesnį lai
ką gyvenęs ir Amazonės 
džiunglėmis keliavęs kun. 
Antanas Saulaitis, JS.

Brazilija yra kraštutinu
mų kraštas. Amazonės 
džiunglės mažiau ištirtos, 
kaip Afrikos juodasis že
mynas. žemė randasi di
džiųjų žemvaldžių rankose, 
o dirbantieji yra vergų pa

dėtyje ir labai skurdžiai gy
vena. žmonės bėga j mies
tus ir bando gauti darbą ir 
žmoniškiau Įsikurti. Miestai 
dideli, įsikūrę pajūryje, vi
lioja ateivius ir vietinius 
gyventojus. Raštingumas 
mažas, ypač krašto gi
lumoje, gausių indėnų 
genčių tarpe. Didelę įtaką 
turi katalikų bažnyčia. Cen
trinės valdžios pastangos 
įgyvendinti įstatymus visa
me krašte, atsimuša į vie
tinių didžiųjų žemvaldžių 
pasipriešinimą ir lieka ne
veiksmingos. įvairias valdi
nes vietas užima turtingie
ji, nes vargšai neturi gali
mybės išsimokslinti. Padė
tis darosi pavojinga, nors 
karinė valdžia tvirtai laiko 
vadžias savo rankose. Rodo
mos skaidrės dar labiau iš
ryškino pasakojamus vaiz
dus.

Apie Pietų Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir padėtį 
labai suglaustai papasakojo 
PLB pirm, pavad. Vaclovas 
Kleiza, tik prieš porą dienų 
grįžęs iš Brazilijos. V. Klei
za dalyvavo Pietų Amerikos 
kraštų — Argentinos, Bra
zilijos, Urugvajaus ir Ve- 
necuelos pirmininkų suva
žiavime, įvykusiame Sao 
Paulo, Brazilijoje.

Sao Paulo lietuvių kolo
nija savo didumu prilygsta 
Chicagai, bet lietuvybės iš
silaikymas yra labai silp
nas. Senoji emigracija bai
gia išmirti, o jaunimas dau
gumoje nemoka lietuviškai 
kalbėti. Dedamos pastangos 
sulėtinti nutautėjimą, bet 
trūksta mokytojų ir organi-

(Nukelta į 12 psl.)
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zacijų vadovų. Pageidauja, 
kad vadovai nebūtų trum-. 
palaikiai, bet pasiliktų bent 
4-6 mėnesius. Labai verti
no PLJS valdybos narės R. 
Kemežaitės vieno mėnesio 
apsilankymą ir pravedimą 
stovyklos bei kitų kursų. V. 
Kleiza aplankė Brazilijos, 
Argentinos ir .Urugvajaus 
lietuvius. Pietų Amerikos 
žmonės yra nuoširdūs ir vi
sur šiltai sutiko. Ruošiasi 
dalyvauti II PL Dienose, 
įvykstančiose 1983 m. Chi
cagoje. Ekonominė padėtis 
yra labai bloga, ypač šiuo 
metu Argentinoje, todėl 
PLB komitetui teks juos 
paremti.

Vakaronė buvo naudinga 
ir joje dalyvavę susidarė 
apytikrį vaizdą apie Pietų 
Amerikos gyvenimą ir lie
tuvių padėtį.

Vakaronę pravedė ir vai
šėms pakvietė apyl. pirm. 
B. Vindašienė.'

SUSITIKIMAS SU 
KONGR. DERWINSKIU
Artėjant pirminiams rin

kimams, susidaręs lietuvių 
komitetas, š. m. vasario 28 
d. Jaunimo Centro kavinė
je suruošė susitikimą su 
geru lietuvių draugu kon- 
gresmanu Edward J. Der- 
winskiu. Į susitikimą susi
rinko gražus būrys lietuvių, 
daugiausiai įvairių organi
zacijų vadovų, kurie verti
na Derwinskio padarytas 
paslaugas lietuvių reika
lams.

Pobūviui vadovavo komi
teto pirm. Jonas Talandiš. 
Rinkimų išlaidoms suma
žinti, buvo surinkta virš 
.5,000 dol. Dalyvavo ir kal-
bas pasakė kongresmanas
Ed. Derwinsk:s ir jo žmona, giamas Monte Cario Casino 

lošimų vakaras.
Dalyvauti kviečiami stu

dentiško amžiaus jaunimas 
ir vyresnieji. Įėjimo auka 2

0 lietuvių organizacijų va
dovai savo kalbose linkėjo 
kongr. Dervvinskiui nugalė
ti savo oponentą ir laimėti 
kovo 16 d. rinkimus.

Rengėjų pastangomis vi
si dalyviai buvo pavaišinti 
įvairiais užkandžiais ir gė
rimais.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 
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St. Anthony
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Alūnas Tamulaitis, 8 kl. mokinys, pravedęs Kr. Donelaičio 
lit. mokyklos Vasario 16 minėjimą. J. Tamulaičio nuotr.

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLA PAMINĖJO 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Vasario 13 d. Kr. Done
laičio mokyklų mokiniai 
atėjo į mokyklą, pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Mes 
jautėme, kad tai yra ypa
tinga diena, nes visiems lie
tuviams Vasario 16-oji die
na buvo labai rekišminga 
tautos istorijoje.

Po dviejų pamokų visi 
mokiniai susirinkome mo
kyklos auditorijoje, kui’ 
įvyko minėjimas. Balkone 
matėsi tėvų ir svečių, kurie 
kas metais atsilanko į mo
kyklos ruošiamus mnėji- 
mus.

šventę pradėjome, sugie
dodami JAV ir Lietuvos 
himnus. A. Tamulaitis, 8

Kongr. Derwinskiui lin
kime laimėti ir toliau ginti 
lietuvių reikalus JAV kon
grese.

MONTE CARLO CASINO
š. m. kovo 26 d. (penkta

dienį), 8 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose ren- 

dol. asmeniui. Veiks užkan
dinė ir baras. Pažadama 
smagi nuotaika.

Rengėjai — Korp! Neo- 
Lithuania.

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330

>LIC Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willoxvbrook Marager 

kl. mokinys, buvo minėjimo 
programos pranešėjas.

Mokyklų dir. J. širka sa
vo žody je minėjo, kad šven
čiame 64-sius metus nuo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo. Priminė; kad 
laisvės dienomis džiaugė
mės tik trumpą laiką. Jis 
ragino mokinius didžiuotis 
savo tėvų kraštu, tauta ir 
kalba. Savo žodį baigė poe
to Maironio eilėraščiu, ti
kėjimu į šviesesnę ateitį.

Įvadą į Nepriklausomy
bės akto paeskelbimą per
skaitė .L. Balčiūnaitė, 8 kl. 
mokinė, o patį Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą —‘ 
A. Plienas, 8 kl. mokinys. 
Referatą ”Kodėl reikia di
džiuotis savo tautos praeiti
mi” parašė ir perskaitė 8 
kl. mokinys Audrius Poli
kaitis. Montažą, skirtą poe
to Maironio 120 metų gi
mimo ir 50-ties metų mir
ties paminėjimui, paruoštą 
mokyt. Reginos Kučienės, 
atliko visi 8 kl. mokiniai. 
Pradinės mokyklos 2-jo sk. 
mokiniai pašoko Kalvelį, o
3-jo ir 5-jo sk. mokiniai — 
čigonėlį. Tautinius šokius 
paruošė mokyt. I. Zaharaus- 
kaitė, akordeonu palydint
L. šleterytei. Po šokių sekė 
dainos, kurias pravedė mo
kyt. A. Aleknaitė. Mokiniai 

■ padainavo Teka saulė r Pra- 
ded’ aušrelė aušti. Po šių 
dainų 5-sios kl. mokiniai 
pašoko Malūną, o 6-sios kl. 
mokiniai — šustą. Tauti
nius šokius išmokė mokyt. 
D. Bilaišytė, palydint akor
deonu A. Polikaičiui. Minė
jimo pabaigai aukštesnio
sios mokyklos mokiniai su
dainavo liaudies dainą Su- 
batos vakarėlį ir Tėviškę. 
Dainas paruošė mokyt. V. 
Gutauskas ir D. Polikaitis.

Kr. Donelaičio lit. mokyklų direktorius J. Širka sveikina 
susirinkusius j Vasario 16 minėjimą. J. Tamulaičio nuotr.

BEVERLY SHORES
VYTO KASNIŪNO, JUNR. 
KALBA — JO KARTOS 

MUMS DUOTA DOVANA

Minint Nepriklausomybės 
šventę, visame laisvajame 
pasaulyje, kur tik lietuviai 
gyvena, skambėjo gyvas 
savas žodis, išsakąs tauti-. 
nes mintis,, jausmus, užsi- 
brėžimus, kovoje dėl tautos 
laisvės. Taip pat gyvas, bet 
tylus, žodis visus rišo pa
vergtoje tėvynėje, kalėji
muose, Sibiro lageriuose. 
Rišosi romantiški prisimi
nimai, su pasiryžimais ko
voje dėl laisvės. Rišosi tė
vynės meilė senųjų ir jau
nųjų širdyse. Prie vyres
niųjų kalbėtojų, jungėsi 
jaunieji, išsaką savo jaus
mus.

Beverly Shores lietuvių 
klubo rengiamuose Vasario 
16 d. minėjimuose kviečia
mi kalbėti jaunieji akade
mikai, išaugę, mokslus bai
gę, svetimame krašte, kurie 
tėvynę pažįsta iš tėvų pasa
kojimų, mokyklų, organiza-. 
cijų, knygų.

Ir šiais metais rengiant 
Nepriklausomybės šventę, 
penktas iš eilės (prieš jį, 
kituose minėjimuose, kalbė
jo dr. Tomas Remeikis, Ma
rius Kasniūnas, Saulius 
Kuprys, Vilija Kerelytė), 
kalbėjo Vytas Kasniūnas, 
junr. Jo kalba, tai jaunojo 
akademiko atviras, nuošir
dus žodis, tai jo kartos min
tys apie paveldėtą lietuvy
bę, jos ugdymą, žvilgsnį į 
pavergtą Lietuvą, viltį vėl 
šią šventę švęsti Gedimino 
kalne. Kalbos pradžioje, 
perdavęs jaunųjų nusitei
kimus, žodžiais nuvedęs į jų 
gyvenamąją aplinką, apgau
bė lyg rūku šią generaciją. 
Bet žodis po žodžio netru
kus pradėjo slinkti į šalis 
tamsūs debesėliai, pasirodė 
giedra, sušvito saulės spin
duliai, kada jis pats susirū-

Minėjimas buvo užbaig
tas tradicine Kr. Donelaičio 
mokyklų daina Su mokslu į 
rytojų, kurią atliko visi mo
kiniai.

Su pakilia nuotaika visi 
skirstėmės namo.

Ramunė Gaižutytė
Kr. Donelaičio aukšt. 
mokyklos 8 kl. mokinė 

pino, o taip pat ir jo karta, 
jei pasiliks tik šešėliai, tai 
ką apie Lietuvą, lietuvybę 
kalbės jo generacijos vaikų 
anūkai, proanūkai. Ir kal
bos pabaigą besiklausyda
mi, lyg matėme sušvytusius 
laisvės spindulius. Tai bu
vo jo generacijos atvira iš
pažintis.

Po jo kalbos Vytas III-sis 
ir Nina Kasniūnai deklama
vo Vyto Palionio, K. Done
laičio mokyklos mokinio ei
lėraštį ”Aš esu lietuvis”.

šventės minėjimą apvai
nikavo žymioji dainininkė 
Rita Markelytė-Dagienė. Ji, 
pritardama gitara, padaina
vo keletą savo kūrybos dai
nų, kurios buvo skirtos Lie
tuvos gamtos grožybėms. 
Verkėme klausydami "Mal
dos” giesmę (jos kūrybos 
žodžiai ir muzika), minti
mis nuklydę į Lietuvą.

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas praėjo labai 
įspūdingai. Dalyvavo daug 
žmonių. Laisvinimo reika
lams suaukota 1105 dol. 
Altui — 485 dol.: Bendruo
menei — 430 dol.; Vlikui 
— 190 dol. (s)

OMAHA
TAUTININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 17 d. Juozo ir Ja- 

nės Agurkių namuose įvy
ko ALT S-gos Omahos sky
riaus metinis susirinkimas, 
kurį atidarė pirmininkas J. 
Agurkis. Susirinkimui pra
vesti buvo pakviestas Ro
manas Druktenis ir sekre
torium Stasys Pangonis. 
Pereito susirinkimo proto
kolą perskaitė St. Pangonis, 
kuris buvo priimtas be pa
taisų. Revizijos aktą per
skaitė J. Smailys Sr., už
klausimų neatsirado. Valdy
bos pranešimą padarė pirm. 
J. Agurkis suminėdamas 
surengtą pereitą vasarą ge
gužinę. Būta truputį gryno 
pelno — tapo papildyta sky
riaus kasa. O kas prisidėjo 
prie gegužinės surengimo 
savo darbu, visiems valdy
bos vardu padėkojo, ypatin
gai J. Agurkienei ir Pet
rulienei ir dukroms. Dar 
skaitė iš centro valdybos 
gautus aplinkraščius. Tuo 
pačiu pareiškė, kad jis iš 
valdybos pasitraukia. Po 
trumpo išsikalbėjimo ir 
dviem valdybos nariams su
tikus ir toliau likti, valdy
bon naujuoju nariu sutiko 
įeiti Vytautas Arnauskas. 
Revizijos komisija liko ta 
pati — išskyrus V. Arnaus- 
ką, kuris. įėjo valdybon, jo 
vieton sutiko būti revizijos 
komisijoj J. Agui kis. Už
baigus susirinkimą — nau
joji valdyba pareigom pa
siskirstė sekančiai: pirmi
ninkas Vytautas Arnaus
kas, sekretorius Stasys 
Pangonis ir kasininkas Sta
sys Petrulis Jr.

Nuošrdi padėka p. p. 
A’gurkiams už kiekvienais 
metais leidimą jų namuose 
daryti ALT S-gos skyriaus 
susirinkimus. (is)
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Mano bičiuliui nuo gimnazijos metų, ma
no brolio Antano gimnazijos vienklasių!,

INŽ. JONUI GAIŽUČIUI
( amžinybėn iškeliavus, mūsų bičiuliams, ko

legoms Velionio žmonai PAJAUTAI, dukrai 

DALIAI ir sūnui RIMUI užuojautą reiškia
me ir skausmu dalinamės

Mečys ir Eleonora 
Valiukėnai

A. A.

DIPL. INŽ. JONUI GAIŽUČIUI 
mirus, žmoną, dukterį, sūnų ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Juozas ir Janina 
Maurukai

Alfonsas ir Sofija 
Petravičiai 
Kostas ir Sofija 

š e p u t a i 
Surfside, Fla.

DIRVA

DE1ROITO LIETUVIAI
ATVYKSTA HAMILTONO 

MERGAIČIŲ CHORAS 
” AIDAS”

š. m. kovo mėn. 14 d. 4 
vai. p. p. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre 
Hamiltono mergaičių cho
ras "Aidas” su sol. R. Stri
maičiu, vadovaujant muz. 
Jonui Govėdui, savo gražio
mis dainomis žavės detroi- 
tiečius. šis choras savo gas
trolėmis yra aplankęs, ne 
tik Kanados ir Amerikos 
lietuvių kolonijas, bet taip 
pat koncertavo Anglijoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir Pie
tų Amerikos lietuvių kolo
nijose. Apie choro atliktas 
dainas atsiliepimai yra ge
riausi. Choras lanko lietu
vių kolonijas ir dainuoja 
nuo 1970 metų. "Aidas” 
šiuo metu savo skaičiumi 
yra sumažėjęs, bet dainavi
me pasiekęs aukštą meninį 
lygi ir yra numatęs greitu 
laiku aplankyti ir Austra
lijos lietuvius.

Choras atvyksta Ameri
kos lietuvių radijo klubo 
"Lietuvių Balsas” kvieti
mu. Atvykę į ši koncertą 
paremsite ne tik aidietes, 
bet ir Lietuvių Balsą, ku
rio programas girdime kiek
vieną sekmadienį nuo 8:15- 
9:00 vai. ryto.

LB RINKIMAI

JAV LB X-sios Tarybos 
ir Vl-tojo PLB seimo atsto
vų rinkimai įvyks š. m. ge
gužės 8-17 d.

Michigano apygardos rin
kimo komisijos pirm. Česlo
vas Stanulis , 1540 Ledbu- 
ry Drive, Bloomfield Hills, 
Mich. 48013, tel. (313) 852- 
7684, nariai — Stepas Sma- 
linskas ir Antanas Janušis.

Detroito apylinkės pir
mininkas — Edvardas Skio- 
tys, 30217 Acacia, Livonia, 
Mich. 48154, tel. (313) 261- 
8373, nariai — Antanas Mi- 
ciūnas, Juozas Duoba, Vla
das Simutis ir Linas Mi- 
kulionis.

IŠDALINTOS DOVANOS

Vasario 28 d. švento An
tano parapijos patalpose 
Birutės draugijos Detroito 
skyriaus buvo pravesta lo
terija ir paskirstytos dova
nos. O tų dovanų buvo daug. 
Birutietės ta savo suruošta 
loterija padarė 400 dol. pel
ną, kuris visas pasiųstas 
Lietuvos atstovybės Wa- 
shingtone pastatui remon
tuoti. Dovanų išdalinimą 
pravedė Stasys šimoliūnas, 
t a 1 k inankaujant Baužai
tėms.

KULTŪROS 
KLUBO VALDYBOS 

POSĖDIS

Vasario 28 d. šv. Antano 
patalpose įvyko Detroito 
lietuvių kultūros klubo val
dybos posėdis. Posėdyje bu-

Antanas Grinius

vo aptartas "Rytų Lietuva" 
knygos pristatymas, kuris 
įvyks kovo 21 d. ir Mairo
nio minėjimas — gegužės 
16 d. Abu renginiai įvyks 
šv. Antano parapijos patal
pose.

BLYNAI

Šv. Antano parapijos ka
vinėje vasario 28 d. buvo 
kepami blynai. Ir tie blynai 
parapijai davė 170 dol. pel
no.

ROCHESTER
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS

šiemet Vasario 16-tos mi
nėjimas įvyko vasario 21 d, 
parapijos salėje, žmonių 
kaip visuomet čia nėra 
daug, tai nedaug dėl blogo 
kelio ir susirinko. Bet pa
prastai susirenka tie, kurie 
visur į lietuviškus parengi
mus ateina.

Rochesterięčiai Lietuvos 
reikalui yra.gyvi, ir šį kar
tą sudėjo 2065 dolerius. Dar 
tikimasi gauti iš tų, kurie 
nedalyvavo.

Prelegentas buvo iš Buf- 
falo prof Julius Slavėnas, 
kurio tėvas Lietuvoje buvo 
astronomijos profesorium.

žinoma, kaip jau būna, 
taip ir čia miesto meras pa
skelbė Lietuvos dieną, kas 
bent lig šiol nedaug padeda 
Lietuvos laisvinimo reika
lui, nebent papildyti kores
pondencijos eilutes. Minėji
mo proga buvo ir bažnyčioj 
pamaldos, o salėje šokių ir

Mielam krikštotėvui

A. A.

JONUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmonai PAJAUTAI, dukrai DA

LIAI, sūnui RIMUI su šeima, gilią užuojau

tą reiškia, ir kartu liūdi

Danutė Miškinytė

INŽ. JONUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmoną PAJAUTĄ, dukrą DALIĄ, 

sūnų RIMĄ su šeima, gimines ir artimuosius 

giliai užuojaučiame ir kartu liūdime

Elena, Vytautas ir Antanas 
M u s t e i kįai

Julius Slavėnas kalba Vasa
rio 16 minėjime Rochester, N. 
Y.

dainų pasirodymas.
Rochesterio visuomenė 

gana aktyvi. Neseniai buvo 
-BALFo vajus, surinko 1575 
dol.

Aukų sumą lėmė ir tai, 
kad Beresnevičius, Petraus
kas ir žiūrienė aukojo po 
šimtinę. Tai labai gražus 
pavyzdys, kuriuos turėtų ir 
kiti pasekti net tik Roches- 
tery.

Jeigu jau sakoma daug 
aukų surinko St. Petersbur- 
ge, Floridoj, kur buvo 400 
žmonių, tai ir ten propor
cingai pagal Rochester.v tu
rėtų būti surinkta iki ko
kių 15,000 ar arti to. Taip, 
kad ročesteriečiai gali savo 
dosnumu ir pasididžiuoti.

ALTui ir BALFui vado
vauja lig šiol Juozas Jur
kus, kuris Lietuvos reika
lui aukoja ir laika ir lėšas.

(a)
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HARTFORD
VEIKLA PAINIAVOSE

Pirmosios emigracijos lie
tuviu čia ir apylinkėje bu
vo didokas skaičius. Beveik, 
visi negrįžtamai iškeliavo 
Anapilin mums palikdami: 
3 aukštu mūro narna su 3 
salėm, 2 virtuvėm, Klubo 
barą ir svetainę. Viskas bu
vo išmokėta ir dar banke 
grynais 90,000 dol.

Pagal klubo įstatus nariai 
išsirinkdavo direktorius, o 
šie samdydavo šeimininką, 
kuris viską tvarkė. Į direk
torius daug buvo išrinkta 
atvykusių po 1949 metų. 
Valdyba su šeimininku su
tarė gerai, bet klubo paja
mos kasmet mažėjo, nes nei 
valdyba, nei šeimininkas ne
parodė sugebėjimo klubo 
f i n ausiniuose reikaluose. 
Apie 1978 m. paaiškėjo, kad 
banke buvę pinigai išleisti, 
o šeimininkas valdydamas 
barą neuždirba apmokėti 
mokesčius ir dirbantiems 
atlyginimus. Tada nutarta 
namus parduoti, bet neatsi
rado pirkėjo. Valdybai at-X 
jo mintis i galvą, kad namo 
vidų reikia atitinkamai at
remontuoti ir atidaryti gerą 
restoraną.

Klubo valdyba restano 
šeimininku išrinko St. Bal- 
tauską, kuris visomis išga
lėmis ieškojo paskolų žadė
damas mokėti 20'<. Patal
pos viduj paruošiamos res
toranui. Jo atidarymas įvy
ko 1980 metų rudenį. Res
toranui duotas "Tauras” 
vardas. Atidarymo vakare 
svečių atsilankė apie 200. 
Maisto kainos panašios į ki
tų restoranų, bet tauriųjų 
gėralų kainos išbaidė visus 
likusius klubo narius. "Tau
ras” viduj atrodė gražiai, 
bet grojančio džazo orkest
ro nebuvo klausančių, val
gančių, geriančių . ..

Restoranui aptarnauti 
buvo susamdyti visi svetim
taučiai, kurie turėjo būti 
magnetu sutraukti ir tokią 
klientūrą.

Užklausus St. Balauską 
kaip sekasi restoranui, vi
sada paaiškindavo, kad kuo 
geriausia, tik apyvartai 
trūksta pinigu. Visais ka
nalais ir per lietuvių radijo 
valandą buvo prašoma pa
skolinti restoranui. Už pa
skolas žadėjo mokėti 20%. 
Klubo direktoriai išdavė padėka, kad mokiniai buvo

Mylimai Sesutei
A. A.

JANINAI WASNIEWSKIENEI,
mirus Lenkijoje, IRENAI MATONIENEI, 
jos vyrui VYTAUTUI, dukrai DANUTEI, 
sūnui JONUI, ir jų šeimas giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Br. Impolėnienė
P. S. Dideliai

' K. J. Kauliniai
S. J. Melnikai 
V. A. Gruzdžiai 
Al. G. Dilbai

įgaliojimą St. Baltauskui, 
kad surastų didesnę sumą. 
Pagal tą įgaliojimą New 
York lietuvių Kredito Uni
joj Kasa įkeitė klubo namą.

Klubo direktoriai vieti
niai, dauguma jų atvykę po 
karo, baigę čia universite
tus, visi gerai įsikūrę, bet 
savo keista veikla — nesu
prantami. Jie per savo veik
los apie 2 m. neturėjo revi
zijos, narių visuotiniuose 
susirinkimuose finansines 
apyskaitas atidėdavo se
kančiam susirinkimui. Tik
renybėje jie rūpinosi, tik 
daugiau priskolinti...

1981 m. pabaigoje St. 
Baltauskas gavo už namo 
įkeitimą 150 tūkstančių iš 
18' <. Kai kuriems asme
nims jis grąžino paskolas. 
Parašė pareiškimą, jog at
sisako iš "Tauras” restora
no šeimininko pareigų ir 
grąžino raktus. Po to ir klu
bo direktoriai atsistatydi
no.

Klubo nariai sušaukė vi
suotiną susirinkimą, išrinko 
komisiją, kuri pasamdė ad
vokatą, kuris nustatė, jog 
direktorių vaidyba su "Tau
ras” šeimininku St. Bal- 
tausku paliko per 250 tūks
tančių dol. skolos. Tolimes
nį klubo likimą nulems 
teismo sprendimas. Klubas 
dar veikia iki teismo vado
vaujamas išrinktos komisi
jos. Klubo patalpos buvo 
visų organizacijų — namai! 
Nebus savų namų — nebus 
ir kultūrinės veiklos.

★
Vasario 16 d. minėjime 

išsamią kalbą pasakė LB 
Bostono apygardos pirmi
ninkas V. Izbickas. Minėji
mą pravedė LB apylinkės 
valdyba sujaukdama Vasa
rio 16 d. dvasią, nes ji ne
leido aukotojui laisvai apsi
spręsti, o tuo pačiu pažeidė 
LB Krašto Valdybos pirmi
ninko V. Kutkaus atsišauki
mą, kuris rekomendavo lais
vą aukotojo valią. Minėji
mas įvykdytas varganoj pa
rapijos salėj. Kodėl nepasi
naudota gera klubo patal
pa? Sekančiais metais mi
nėjimas turėtų būti praves
tas visų organizacijų Suta
rimu. >

šįmet laike Vasario 16 d. 
minėjime šeštadieninės mo
kyklos mokiniai deklamavo 
patriotinius eilėraščius. Vi
siems mokytojams didelė

Hartfordo "Berželio” Tautinių Šokių Grupės mergaitės savo 
dešimties metų jubiliejiniam koncerte, vasario 20 d. atlieka Li
nelį. M. Banevičiaus nuotr.

HARTFORDO 
"BERŽELIS” ATŠVENTĖ 

DEŠIMTMETĮ
Dešimties metų ir tūks

tančio valandų repeticijų 
apvainikavimas įvyko š. m. 
vasario 20 d., Hartfordo lie
tuvių klube, surengtame šo
kių grupės koncerte-baliuje. 
Pilnai užpildytos salės žiū
rovai buvo sužavėti nuo pat 
meniško ir jaudinančio 57 
šokėjų išėjimo iki paskuti
nio šokio ir dainos. Tai bu
vo puikiai ir smulkmeniškai 
paruošta ir atlikta šokių ir 
dainų pynė.

"Berželio” šokėjai pašo
ko net 13 šokių ir padaina
vo 4 dainas, šokiai buvo 
puikiai išmokti, kad net 
sunku buvo pastebėti kada 
šokėjai pasikeisdavo, ir 
šokdavo jau kitą šokį. Pub
likai buvo išdalinta turinin
gas, su daug gražių nuo
traukų, paruoštas leidinys- 
programa.

Meninei programai pasi
baigus, buvo pristatyti visi 
šokėjai asmeniškai, pažy
mint kiek metų jau šoka 
"Berželyje”. Po to, buvo pa
gerbti muzikas J. Petkaitis 
ir E. Radionovas įgroję tau
tinių šokių muziką akorde- 

tikrai gerai išmokyti.
Gegužės 31 d. buvo sėk

mingai įvykdytas Rytinio 
pakraščio tautinių šokių 
jaunimo šventė. Rengėjai 
kreipėsi į visuomenę pagal
bos. Visuomenė juos išgir
do. Būtų laikas susiprasti 
ir paskelbti visuomenei pa
jamų-išlaidų apyskaita.

Vasario 20 d. vakare erd
vioje lietuvių klubo salėje 
"Berželis” tautinių šokių 
jaunimo grupė šventė savo 
veiklos dešimtmetį. Pašokę 
15 šokių, o grupėje buvo 
per 50 šokėjų, šokėjai tau? 
tiniuose kostiumėliuose la
bai žaviai atrodė.

Muzikas J. Petraitis pub
likai suteikė labai prasmin
gą pokštą. Tuo pačius šo
kėjus išmokino labai gra
žiai padainuoti 4 dainas. 
Svetainė sudrebėjo nuo 
griausmingo plojimo. Tai
gi, nuo to vakaro "Berže
lis”, ne tik linksta šokda
mas, bet ir siūbuoja dai
nuodamas. "Berželis” visą 
10 metų buvo ugdomas Da
lios Dzikienės.

A. Kadagys 

onu ir grupės muzikos va
dovas A. Dzikas. "Berželio" 
vadovė Dalia Dzikienė bu
vo ypatingai pagerbta ir 
apdovanota lėkšte su įde
gintu šokėjų reljefu, tauti
ne juosta ir gėlėmis.

Hartfordo lietuviai jun
giasi prie daugelio linkėji
mų iš toli ir arti, kad "Ber
želis" sulauktų dar daug 
sukaktuvių dirbant Lietu
vos labui!

Lionginas Kapeckas

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Dabrega, Broekton .... 3.00
J. Roland, San Francisco 3.00 
A. Keturakis. Boston .... 3.00 
Z. Case, Sacrarnento .... 3.00
K. Bačauskas, Woodhaven 8.00
J. Mardosas,

St. Petersburg ............. 3.00
A. Kizys, Euclid ............  8.00
St. Bliudnikas, Rochester 3.00
K. Butkus, Woodhaven .. 3.00 
K. Žukauskas,

Sunny Hills .................13.00
J. Paskųs,

Pompano Beach ....... 3.00 
A. Zaparackas, Royal Oak 5.00 
V. Melinis, Matawan .... 3.00 
Dr. J. Jakštas, Cleveland 10.00. 
S. Dabkus. Toronto......... 8.00
J. Kasakaitis, Toronto .. 3.00 
J. Žemaitis, Chicago .... 8.00 
A. Garmus, Juno įsiės .. 8.00 
A. Krinickas, Maspeth .. 5.00 
J. Cinkus, Downers Grove 3.00 
M. Vilutis, Chicago......... 3.00
A. Ridikas, Afton............. 3.00
J. Drasutis, Pittsburgh .. 5 00
D. Bartulis, Lakewood ... 1.00 
A. Mišelis, Chicago......... 3.00
J. Bevins, Sarasota......... 3.00
J. Deksnys, Vineland .... 3.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00 
V. Olienė, IVheeling .... 5.00

4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 

. 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i

MATAS & TURNER
ACALTOe'l REALTY

(216) 486-2530

Certified Appraiser

J. Maldėnienė, Chicago .. 3.00
D. Averka, Dorchester .. 3.00 
T. Varanka,

Clarendon Hills ......... 8.00
B. Dagienė, Clearwater .. 3.00 
Dr. D. Giedraitis, So. Elgin 8.00 
Dr. A. Lipskis,

La Grange Park ......... 3.00
Lietuvių Fondas, Chicago 10.00
E. Augustaitis, Chicago .. 3.00
E. ir J. Šišai, Glendale . .30.00
J. Šepetys, Detroit ..........10.00
M. Noreika, Woodhaven 3.00 
G. Biskis, Clarendon Hills 18.00 
M. Valiukėnas, Broekton 3.00 
P. Bulkė, Hamilton .... 100.00 
G. Karsokienė, Cleveland 4.00 
Ig. Serapinas, Chicago . .10.00 
Tautinių Šokių ansamblis

"Berželis" Hartforde ..15.00
A. Simonaitis, Chicago .. 8.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 3.00 
VI. Plečkaitis,

Richmond Hts.............. 3.00
A. Balsys, New York .... 3.00 
J. Smailys, Omaha ......... 5.00
St. Sližys, Dearbon......... 3.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 5.00
J. Saladžius, Chicago .... 5.00
K. Marcinkevičius,

Cleveland .................... 5.00
Dr. F. Tallat-Kclpša,

Chicago ....................... 15.00
V. Matulionis, Cleveland 3.00 
Dr. E. Čeičys, Parma .... 8.00 
G. Juškėnas, Cleveland . .10.00 
A. Dirgėla, Chicago .... 3.00 
M. Neuta, Brunswick .... 3.00 
K. K. Pažemėnas,

Palos Verdes................ 20.00
K. Kidolius, Hartford .... 8.00 
K. Laikūnas, Monee .... 4.00 
R. Venclovas, Australija 5.01 
V. Juodvalkis,

Panorama City............. 8.00
St. Mankus, Chicago .... 10.00 
T. Ramonis, Cleveland .. 3.00 
A. Kalvaitis,

Ormond Beach............. 6.00
J. Kartanas, Omaha .... 3.00 
Dr. G. Venk, Toledo .... 6.00 
J. Bubelis,

Wisconsin Delis ......... 3.00
F. Navickas, Cleveland .. 5.00
J. Virpša, Chicago ........  8.00
E. ir A. Švažai,

Downer Grove............. 13.00
V. Kutkus, Dearborn .... 8.00 
P. Račkauskas, Dorchester 3 00 
J. Preibys, Detroit ......... 3.00
J. Jankaitis, Toronto, .... 3.25 
J. Barzevičius, Toronto .. 3.25

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

I Wl| NAT1ONWIDE 

R 1 INSURANCE
I Nat*onwKM 19 on yow

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi Į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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BROCKTONO LIETUVIAI IŠKILMINGAI
PAMINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

KOVOS UŽ LAISVĘ 
STIPRINIMO ŠVENTĖ

Brocktone lietuviai Vasa
rio šešioliktąją 64-ją Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo šventę, keliose vietose, 
skirtingose dienose deramai 
paminėjo.

Vasario 11 d. miesto me
ras David E. Crosby savo 
kabinete pasirašė proklama
ciją skelbdamas vasario 16- 
ją Lietuviu diena Brockto
ne. Jam padėkota ir įteikta 
tautiniais raštais dekoraty
vinė juosta.

Vasario 14 d., sekmadie
nį, po 10 vai. lietuviškųjų 
pamaldų šv. Kazimiero baž
nyčioje. Lietuvos ir Ameri
kos vėliavėlėmis papuoštais 
automobiliais didelę Lietu
vos vėliavą lydėjo į miesto 
centrą, Legion Parkway 
aikštę, kuri vasario mėn. 
pavadinta "Mindaugo gat
ve". Lietuvos vėliavos iškė
limo iškilmėms vadovavo 
Alto pirm. R. Bielkevičius 
ii- miesto viešųjų darbų vir
šininkas, Lietuvos vėliavos 
mecenatas Krank Wallen. 
Lietuvos himną giedant 
mūsų trispalvė pakilo lais
vai plevėsuoti savaitei.

Vasario 17 d. 12 vai.’ 
miesto rotušės 3-čias aukš
tas tapo lietuvišku. Lietu
viškai muzikai per garsia
kalbį sklindant, svečiai lie
tuviškai kalbasi, išpuošta 
— geltona, žalia, raudona 
spalvų staali, ant jų gražiai 
išdėstytas lietuviško skonio 
maistas ir linksmas visus 
svečius sveikinasi šio aukš
to lietuviškos sielos šeimi
ninkas Fr. Wallen (Valun- 
gevičius), kuris Vasario 16- 
tos proga suruošė lietuviš
kai paruoštų valgių miesto 
pareigūnams, savo ir kitų 
skyrių įvairiataučiams tar
nautojams ir lietuviams 
b r o c k toniečiams, vaišes. 
Wallen jau keleri metai Va
sario 16-osios šventės pro
ga suruošia tokias vaišes. 
Klebonas kun. P. šakalys 
sukalbėjo maldą. Vaišėms 
įpusėjus Alto pirm. R. Biel
kevičius lietuvių vardu pa
dėkojo Wallen už tokias 
puikias vaišes ir įteikė su 
gražiu įrašu knygą "Oppo- 
sition Soviet in Lithuania, 
1945-1980" — Tomo Remei
kio, O. E. Ribokienė įteikė 
lietuvių iaudies meno meno 
raštais išaustą kaklaraštį. 
Visi sugiedojo "Ilgiausių 
metų" ir audringais ploji
mais padėką už Lietuvos ir 
lietuvių imponuojančiai su 
svetimtaučiais supažindini
mą.

Vasario 21 d. pagrindinis 
Vasario 16-osios minėjimas. 
10 vai. šv. Kazimiero baž
nyčioje Alto užprašytos Mi
šios už Lietuvą. Gražiai su
nešė 18 vėliavų uniformuo
ti Martyno Jankaus kuopos 
šauliai, A. L. R. Katalikų 
Moterų Sąjungos 15 kuopos 

moterys tautiniais rūbais 
p a s i rėdžiusios, parapijos 
mokyklos mokiniai, jų or
kestras ir "Gintarėlių” bū
relis. Mišias ir pamokslą į 
tėvynę keliančių minčių pa
sakė kleb. kun. P. šakalys. 
Choras vedamas komp. J. 
Gaidelio iškilmingai, kelian
čiai giedojo. Po Mišių cho
ras su tikinčiaisiais bažny
čią virpinančiai sugiedojo 
Lietuvos himną ir Marija, 
Marija. Pasibaigus pamal
doms mokiniai gražiai su
stoję špaleriu išleido išne
šamas vėliavas ir visi vyko 
automobiliais p a p uoštais 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vėlėmis į Mindaugo aikštę 
— Lietuvos vėliavos nulei
dimo iškilmės. Aikštėje mo
kyklos orkestras vedamas 
mokytojos seselės Marijos 
Barhman šakalytės vėliavų 
su palydovais eisena lydėjo 
prie didžiosios iškeltosios 
vėliavos, kuri savaitę lais
vai plevėsuodama praei
viams sakė, kad už Atlanto 
tebėra Lietuva ir jos vaikai 
gyvi, nors šios šventės taip 
iškilmingai negali švęsti, 
nors Lietuvos vėliavos ne
iškeltos, bet jos tautos šir
dyse tebėra ir viltį tebene
šioja, kad Laisvės rytas iš
auš ir visame krašte Lietu
vos trispalvės laisvai sužy
dės tautą stiprinančiai.

Po trumpo Alto pirm. R. 
Bielkevičiaus žodžio, — vė
liavos mecenatas Fr. Wal- 
lcn, Lietuvos himną gie
dant, pamažu ją nuleido. 
Amerikos himną sugiedo
jus, Mindaugo aikštėje iš
kilmės baigėsi. Jos buvo tę
siamoms 3 vai. p. p. šv. Ka
zimiero parapijos auditori
joje. šios šventės auditori
ją sudarė dauguma jauni
mo, viduriniosios kartos lie
tuviai ir jų draugai ameri
kiečiai.

Šventės minėjimo gra
žiai išspausdintas progra
mas kiekvienas įeidamas 
gavo, šventę atidarė p. R. 
Bielkevičius visus pasvei
kino, pakvietė sunešti vėlia
vas tvarkomas M. Jankaus 
šaulių kuopos pirm. P. šau
lio. Visi sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. 
Kleb. kun. P. šakalys sukal
bėjo invokaciją, Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo aktą skaitė — Eligijus 
Sužiedėlis, kuris ir tolimes
niam šventės minėjimui va
dovavo

šventės proga lietuvius 
sveikino Brocktono miesto 
viešųjų darbų viršininkas 
Fr. Wallen ir miesto meras 
David E. Crosby. Jų abiejų 
sveikinimai ir linkėjimai 
buvo kupini nuoširdumo 
Lietuvai ir lietuviams tėvy
nėje ir išeivijoje gyvenan
tiems.

Pagrindinę minėjime kal
bą pasakė svečias inž. Vy
tautas Izbickas "Vasario še-

Brocktono miesto meras David E. Crosby pasirašo proklamaciją Vasario 16 proga, daly
vaujant organizacijų atstovams. Iš kairės: Brocktono Lietuvių Tarybos pirm. Romualdas Bielke
vičius, Elzbieta Ribokienė, Julija Šaulienė, Irena Lewis, Ona Eikinienė, Albina Baškauskienė, 
miesto viešųjų darbų viršininkas Frank M. Wallen. S. A. Bauman nuotr.

šioliktoji ir mūsų uždavi
niai laisvės besiekiant”. 
Preligentas p a s i džiaugė 
Brocktono lietuvių gražia 
veikla. Jis sakė: Jūs čia tu
rite stiprų chorą, jaunimo 
ansamblį "Sūkurį”, solistę 
Marytę Bizinkauskaitę, lie
tuvišką parapiją, lietuvių 
organizacijas, veikėjus, ku
rių išeivijai taip reikia, ku
rių kai kur jau trūksta. 
Lenkiame galvas visiems, 
kurie dirba. Prelegentas tu
riningoje kalboje gyvais pa
vyzdžiais nukėlė mus į Lie
tuvos praeitį su jos sėkme 
ir nesėkmėmis. Paskaita 
buvo įdomi, aktuali, su dė
mesiu išklausyta, žodžiu ir 
plojimais prelegentui pade-, 
kotą.

Rezoliucijos visų persi-, 
skaitytos programose. Mi
nėjimo vadovui pasiūlius 
priimti, ar atmesti — buvo 
priimtos. Jas rengėjai iš
siuntinėti pažadėjo, galimai 
greit: šio krašto preziden
tui, valstybės sekretoriui, 
Jungtinėms Tautoms, steito 
šen atoriams, kongresma- 
nams ir žymiems spaudos 
atstovams.

Pertraukos metu aukoto
jai pagal laisvą apsisprendi
mą Lietuvos laisvinimo rei
kalams vokuose sudėjo au
kas. Suaukojo minėjime ir 
prisiuntė negalėje jame da
lyvauti. Gauta per $2,000.

Meninę programos dalį 
pradėjo mūsų žavusis jau
nimas "Sūkurio” mažųjų ir 
viduriniosios grupės šokė
jai vedami šokių žinovo Vy
tauto Bruzgio gražiai su
tartinai pašoko 5-kis šokius. 
Juos muzika lydėjo Marytė 
Crowley, Marytė Carleton 
ir Brian Pierce. šokėjais au
ditorija gėrėjosi, jiems plo
jimu nesigailėjo .audringai 
plojo. "Sūkurio” šokėjus ir 
jų lietuvių liaudies sukur
tąjį meną matysime Brock
tone, kovo 27 d. 7:30 vai. 
vak. Massasoit kolegijos 
teatre su Southeastern sim
foniniu orkestru koncerte. 
(Ten šoks vyresniųjų ir vi
durinės grupės šokėjai).

Po šokėjų sceną užpildė 
šv. Kazimiero parapijos 
choras vedamas komp. J. 
Gaidelio. Padainavo Malda 
už Tėvynę — J. Gaidelio, 
Kur bėga Šešupė — Č. Sas
nausko, Anuoj'pusėj Nemu
nėlio — J. švedo ir Kur gi
ria žaliuoja — J. Gudavi
čiaus. štai ir mūsų solistė
M. Bizinkauskaitę su akom- 
poniatorium James Hay 
gražiai padainavo: Ten, kur 
Nemunas banguoja — A. 
Kačanausko, žvaigždutę — 
B. Dvariono ir priedui links
mą dainą — Auditorija dė
kojo. Ir vėl auditorijos 
džiaugsmui choras 4 dai
nas lietuvius guodžiančiai 
padainavo: Iš visų kraštų
— S. Gailevičiaus, Iškasiau 
šulinei} — J. švedo, Laisvės 
dainą — J. Žilevičiaus ir 
Lietuviais esame mes gimę
— S. Šimkaus. Uždarymui 

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delta E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

minėjimo choras su visais 
maldaujančiai Marija, Ma
rija sugiedojo.

Vėliavas išnešus R. Biel
kevičius visiems padėkojo 
ir pakvietė pasivaišinti mo
terų sąjungos paruoštomis 
vaišėmis vadovaujant O. 
Eikinienei su talka broekto- 
nieČių.

Svečiai dai- ilgai užtruko. 
Vaišinosi, šventės įspū
džiais dalinosi, jaunimas 
džiaugėsi. Visi dvasiniai ir 
fiziniai sotūs su ryžtu dirb
ti, kad išeivija tapusi pa
sauline jėga dar stiprėtų, 
kad nebūtų sumenkinta da
romų pastangų okupanto 
mus suniekinti, mus sumen
kinti. Kad Vasario 16-ji vi
so pasaulio lietuvių salelėse, 
kaip jūros bangos būtų ne
sulaikomai platėjančios, kol 
mūsų tėvynei prašvys nau
jo prisikėlimo rytas.

E. Ribokienė
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KUN. JONAS ŽVIRBLIS - tautiškuoju gyvenimą keliu ■ BOSTONO LIETUVIAI
Su Vilties žurnalu, srau

nia upe išsiliejusi tautinė 
mintis, sutraukė daug ku
nigų, kurie su kun. Juozu 
Tumu-Vaižgantu sakėsi esą 
romantikai — tautininkai, 
mylį lietuvišką žemę, tap
dami savosios, lietuviškos 
visuomenės tarnais. Buvau 
surinkęs eilės kunigų pasi
sakymų, kodėl jie pasirinko 
visuomeninį tautiškąjį ke
lią. Kelis kartus lydėdamas 
ministerį pirmininką Juozą 
Tūbelį jam lankantis pro
vincijoje (jis dažniausiai 
būdavo primamas kleboni
jose) .girdėjau, kaip seno
sios kartos kunigai didžiuo
damiesi pasisakydavo esą 
tautininkai, bet jiems ne
leidžiama juose veikti.

Kartą įsikalbėjus su kun. 
Jonu žvirbliu apie spaudą, 
sužinojau, kad jis uoliai 
bendradarbiauja Dirvoje, 
pasirašydamas Jono Pasku
tiniojo slapyvardžiu.

Viename laiške jis rašo: 
"Dirvą labai myliu. Ji turi 
tiesią tautiškąją-lietuvišką 
linkmę, kurią aš, jau būda
mas Debeikių pradžios mo
kykloje, pasisavinau iš ma
no mokytojos panelės Juli
jos Sme'tonaitės (mirusio 
prezidento Antano Smeto
nos sesuo). O, kad visi mū
sų tėvynainiai eitų tautiš
kąja linkme! Linkėtina, kad 
ir žurnalistai rodytų, skie
pytų tą linkmę!”

Jei sakoma, kad gyveni
me sutikti žmonės, tai gy
voji enciklopedija, ir džiau
gies kai kuriuos pažinęs, 
susidraugavęs, tai ir susi- 
kęs su kun. Jonu žvirbliu, 
jauti dvasinį malonumą, 
norą pasikalbėti.

Lietuvių žurnalistų Są
jungai įkūrus Dr. Petro 
Daužvardžio fondą, kun. 
Jonas žvirblis buvo vienas 
iš pirmųjų, atsiuntęs dides
nę auką. O pradėjus jau
niesiems žurnalistams skir
ti premijas, jis ir toliau rė
mė fondą ir buvo "Lietuvio 
žurnalisto” leidinio garbės 
prenumeratorius, nuolati
nis žurnalistų parengimų 
lankytojas-rėmėjas, nežiū- 
rnt ilgo 250 mylių kelio.

Kun. Jonas žvirblis gimė 
1911 metais rugsėjo 18 d.

□a AMBER STUDIOSjnc
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, grafika, droži

niai, gintaras, keramika ir... Gauta nauji grafikos darbai iš Vytauto 
Igno ir Giedrės žumbakienės bei kitų menininkų.

Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas 
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas

VYTAUTAS KASNIŪNAS

Gyvenimo šviesą išvydo 
sekmadienį, 10 vai. ryte, ka
da gretimoje parapijos baž
nytėlėje buvo laikomos šv. 
Mišios. Motina, melsdama 
dėkojo Dievuliui ir, pasakė, 
kad šs tryliktasis vaikas 
bus kunigas. Tai įsidėmėjo 
tėvas ir prie motinos tuo 
laiku buvusi kaimynė.

Kun. Jonas Žvirblis

Gimnaziją lankė Utenoje, 
po to, vienus metus mokėsi 
Aukštesnioje technikos mo
kykloje. Jausdamas dieviš
kąjį pašaukimą, įstojo į Tel
šių Kunigų seminariją.

Išsipildė motinos žodžiai 
ir norai (ji mirė 1919 m. 
rugpiūčio 15 d., palikdama 
mažameti .Jonuką 8 metu
kų), ir 1938 metais balan
džio 16 d., Velykų šeštadie
nį, 10 vai. ryto buvo įšven
tintas kunigu. Dirbo Telšių 
vyskupijos Šatės, Kruopių, 
Gargždų ir Krekenavos pa
rapijose.

Po Antrojo pasaulinio 
karo studijavo Romoje 
krikščioniškąją archeologi
ją. 1946 metais išvyko į Či
lę ir vienuolika metų kuni
gavo Santjago de Chile 
mieste. 1957 metais persi
kėlė į JAV ir iki užtarnau
tos pensijos dirbo Grand- 
Rapids parapijoje.

1967 m. Mykolas Morkū
nas išleido jo paruoštą dva
siškų minčių rinkinį, pasi
rašyta Jono Paskutinio sla
pyvardžiu. Išėjus iš spau
dos knygai, Draugas rašė: 
"Autoriaus p a s ir i nktas 
pseudonimas Jonas Pasku
tinis gali kai kam atrodyti 
pretenzingas".

Kartą užsiminus ir pa
klaustas dėl to slapyvar
džio, kun. Jonas žvirblis 
patikslino, kad jokių pre
tenzijų neturėjo ir jį pasi
rinko, nes trylikos vaikų 
šeimoje, buvo paskutinis — 
jauniausias. Pirmąjį vaiką 
tėvai pakrikštijo Jonu, ku
ris mirė vaikystėje. Tėvams 
parinkus jam Jono vardą, 
ir jam esant šeimoje pa
skutiniam, lyg ir pritiko Jo
no Paskutinio slapyvardis. 
Tokiu pseudonimu jis pasi
rašydavo bendradarbiauda
mas spaudoje.

Kun. Jonas žvirblis tiek 
pasikalbėjmiuose, tiek laiš
kuose apie save mažai ir 
nenoriai pasakoja. Pareigin
gas, kiek sąlygos ir laikas 
leidžia nuo tiesioginių įsi
pareigojimų, dirba lietuviš
ką darbą. Labai jautriai iš
gyvena tremties dienas.

Juokaudamas kartą pasa
kojo, kaip atsidūrė Pietų 
Amerikoje. Sako, rodos, 
1928 metais, jam būnant 
gimnazistu, į tėvo namus 
įsibrovė čigonė. Gavusi li
tą, nenurimo neburusi iš 
rankų delnų. Pagriebusi 
ranką, sušuko: "Tau, jau
nuoli, tolimas kelias, vande
nynais plauksi, Braziliją 
lankysi”. Tėvui, kuris norė
jo matyti jį kunigu, tas bū
rimas nepatiko, ir, kaip mes 
visi, juo netikėjom. Bet šį 
kartą čigonėlė nemelavo, ir 
kun. Jonas žvirblis Brazi- 
joje lankėsi.

Laiškuose kun. J. žvirb
lis mena savo tėviškę, gra
žiąsias dienas, praleistas 
prie šventosios upės, apie 
pašaukimą, kunigystę, ir 
vienatvės valandas. Rūpina
si spauda ir sako, kad 
džiaugsmas užlieja širdį, 
skaitant jaunųjų spaudos 
bendradarbių straipsnius.

Kai neseniai rašytame 
laiške užsiminiau apie jo 70 
metų sukakti, jis atsakė, 
kuklumo skraiste pasipuo
šęs, esąs paprastas, apvilk
tas amžinąja kunigyste. 
"Metai bėgo ir prabėgo ne
palikę žymės, giliai įmintų 
pėdsakų. Nelemti istoriniai 
lūšiai atnešė daug skaudžių 
nesėkmių, slėgė tolimi nuo
toliai, gyvenant svetimuose

PAMINĖTAS ŠIAULIŲ 
TEATRAS

Vasario 27 d. Lietuvių 
Moterų Federacijos Bosto
no klubo susirinkime buvę 
paminėtas Šiaulių valstybi
nis dramos teatras, kuris 
dar buvo vadinamas ir skra-. 
jojančiu teatru. Jis buvo 
įsteigtas 1931 m. Per 10 
savo gyvenimo metų teat
ras pastatė 57 veikalus, iš 
kurių 23 buvo lietuvių dra
maturgų parašyti.

Klubo pirmininkė Elena 
Vasyliūnienė gražiai supa- 
žindinio su susirinkimo 
prelegente, Šiaulių teatro 
žvaigžde - aktore Liucija 
Rutkauskaite-Tvirbutiene.

Prelegentė labai įdomiai 
pasakojo apie to teatro var
gus ir pasisekimus. Teatras 
vaidino ne vien Šiauliuose, o 
apkeliavo su savo pastaty
mais visą eilę didesnių ir 
mažesnių Lietuvos miestų 
ir miestelių. Kartais tekda
vo vaidinti gana nepapras
tose sąlygose. Grimuotis 
kartais reikėjo gerokai to
liau kituose namuose nuo 
salės, kurioje reikėjo vai
dinti. Ir kaip juokingai at
rodė, kada nusigrimavę ir 
teatro rūbais apsirengę ei
davo per gatves į salę. Kar
tą buvo salė antrame aukš
te, o grimuotis reikėjo pir
mame aukšte. Pertraukos 
metu, kada reikėjo pasikeis
ti rūbus ir panašiai, reikėjo 
lipti pro langą kopėčiomis į 
pirmą aukštą ir taip pat at
gal. Kartą vaidinant veika
lą, kuris turėjo vaizduoti 
karštą vasarą, o salė buvo 
nešildoma. Įėjus į salę pur
tė drebulys ir kaleno dan
tys. Kai kur scenos buvo 
tokios mažytės, kad dviese 
vos galėjo apsisukti, o aukš
tiems vyrams nebuvo pa
kankamai aukščio atsistoti.

Ir taip Liucija Tvirbutie- 
nė klausytojus pavedžiojo 
po tas vargonus Šiaulių te
atro keliones, salės ir pana
šiai. Ir nepaisant to viso 
vargo, Šiaulių valstybinis 
dramos teatras išvarė gilią 
kultūrinę vagą Lietuvos 
provincijoje.

Paskutinis vaidinimas 
prieš pasitraukiant iš Lie
tuvos vyko Šiauliuose. Bu
vo vaidinamas Vincas Ku
dirka. Tvirbutienė vaidino 
Valeriją. Kai ji atsiklaupu- 

kraštuose. Kai kerta medį
— skiedros tykšta. Ir mes
— lietuviai, lyg tos skied
ros, pabirę į visas šalis. 
Graži yra pasaulio galerija, 
šviečianti nesi baigiančiu 
grožiu — grožiu, kuris at
vaizduoja Dievo garbę. Bet 
toje galerijoje trūksta lais
vosios Lietuvos paveikslo. 
Tas vaizdas niekados neiš
dils iš lietuvio akių, o ypač 
iš kunigo, gyvenančio vie
natvės valandose".

Ilgiausių metų! 

si prie sergančio Kudirkos 
ir jam prašant pradėjusi 
skaityti: Lietuva tėvynė 
mūsų. Salė visa sustojusi 
pradėjusi kartu giedoti Lie
tuvos himną. Tai buvęs ne
paprastai jaudinantis mo
mentas.

Po šios paskaitos, buvo 
visa eilė klausimų ir daliji
mosi paskaitos įspūdžiais. O 
vėliau visos klubo narės lei
dosi užkandžiams į klubo 
užkandinę.

ATVYKSTA KELEčIUS 
IR DIKINIS

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo valdybos kviečiama 
atvyksta į Bostoną Chica
gos lietuvių teatro grupė su 
Jonu Kelečium ir Algiman
tu Dikiniu. Programoje: 
Vinco Krėvės RAGANIUS 
ir P. Andriušio, K. Donelai
čio ir O. Milašiaus kūryba.

Spektaklis įvyks Lietu
vių Piliečių Draugijos II-čio 
aukšto salėje, šeštadienį ba
landžio mėn. 3 dieną. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Spektakliui vietos nume
ruotos. Bilietų kainos — 10 
dol., 8 dol. ir 4 dol. studen
tams. Bilietų platintojai 
Bostone: Laima Kiliulienė 
telef. 861-1465, Kostas Ne
nortas tel. 825-1832. Provi
dence: Saulė Šatienė telef. 
884-9572.

DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS 
ALGIRDAS

Dr. Algirdo Budreckio pa
rašytos knygos "Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Al
girdas” pristatymas Bosto
ne įvyks kovo 14 d. Tauti
nės Sąjungos namuose. Apie 
knygą kalbės Elena Vasy
liūnienė, o ištraukas paskai
tys aktorė-režisierė Alek
sandra Gustaitienė. Taip 
pat kalbės ir knygos auto
rius dr. Algirdas Budreckis. 
Po oficialios dalies vyks 
vaišės. Visi kviečiami da
lyvauti. Pristatymą rengia 
LMF Bostono klubas.

• Jonui Valiukoniui, gyv. 
Bostone, kuris jau seniai 
serga, Dirva užprenumera
vo jo bičiulis ir mūsų ko
respondentas Bostone Povi
las žičkns. Sveikiname.

PARENGIMAI

• Kovo 14 <1. Moterų klu
bas rengia dr. A. Budreckio 
knygos ”DLK Algirdas" 
pristatymą Tautinės Sąjun
gos namuose. Pradžia 3 vai. 
P. P-

• Kovo 21 d. Minkų radi
jo valandėlės 48 metų su
kaktuvinis renginys. South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Meninę ir 
šokių programą atliks "Ji
nai ir trys gintarai" iš New 
Yorko.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £
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Miglos mūsą spaudos problemą svarstyme
šviesos-Santaros iniciaty

va, lietuviškos spaudos pro
blemų svarstymas, buvo 
pravestas š. m. vasario 5 d. 
Chicagos Jaunimo Centro 
kavinėje. Svarstybos pasi
žymėjo keistomis ir kontro
versinėmis mintimis ir siū
lymais mūsų lietuviškajai 
spaudai padėti, kaip tai: 
sujungti visus mūsų išeivi
jos laikraščius Į vieną (ge
rą?), kitam prelegentui siū
lant įsteigti dar vieną, kai- 
riųjų-radikaliųjų minties, 
laikraštį, sulikviduoti NAU
JIENAS, pasiųsti į ok. Lie
tuvą patikimą (?) žurnalis
tą, kuris aprašytų ok. Lie
tuvos padaryta pažangą 
technikoje ir kultūroje, pra
dėti spausdinti dienraščiuo
se mokslinius straipsnius 
ir t.t.

Nenuostabu, tad, kad ki
tų laikraščių koresponden
tai, raportažų išvadose ra
šo: "atrodo, kad rengėjai 
nenorėjo sudaryti progą ki
tiems dalyvauti pasisaky
muose, o pasitenkino tik sa
vųjų pažiūromis ... klajo- 
jame padangėmis, o ne ieš
kome, ką galima būtų pa
daryti esamomis sąlygo- 
gomis ... (A. Juodvalkis — 
DIRVA) ”,. . vakaronė tę
sėsi gana ilgai, net tris su 
puse valandos. Kalbėtojai 
maišė viską: nustatinėjo 
laikraščio turini, NAUJIE
NAS "velniop" pasiuntė, 
politikavo ir net visai kai
riosios krypties naujo laik
raščio užsimanė (Z. Reka
šius), o tiesioginės mūsų 
spaudos merdėjimo priežas
tys taip ir liko nepalies
tos ...........spaudos reikalus
svarstant, nepasirodė svar
sty to jų tarpe Vyriausios 
žurnalistų Są-gos atstovai. 
Tai reiškia tą patį, kaip ei
ti kirsti miško tik kirvako
tį pasiėmus ... (J. žemai
tis — NAUJIENOS).

Prieš padedant čia tašką, 
prisiminiau vieną "žurna
listų"; suvažiavimą dar pir- 
mosiqs bolševikinės okupa
cijos laiku, Kaune. Iš pro
vincijos atvykęs "žurnalis
tas", šitaip prabilo: ’.’Lie- 
tuvišką spaudą, draugai, 
reikia tvarkyti. Juk baisu 
pažiūrėti! Nėra nei susi
klausymo nei linijos: vie
nas rašo BUDAPEŠTAS, 
kitas BUKAREŠTAS . . 
Argi negalėtume pagaliau 
susitarti ir rašyti arba Bu
dapeštas, arba Bukareš
tas?!..."

O klausimai labai rimti ir 
svarbūs. Manyčiau, kad 
85% lietuviškos spaudos iš
laiko vyresnioji karta. Jai 
iškeliavus — problemų at
siras gal ir labai sunkių. 
Tai ir būtų pats laikas jau 
dabar jas panagrinėti ir su
daryti rimtą planą.

Tai būtų puiki veiklos 
dirva mūsų žurnalistų Są
jungai. Į svarstytinųjų da
lykų tematiką galėtų, mano 
manymu, būti įtraukti pa
šnekesiai apie: mūsų atei

ties lietuviškąją spaudą, lie
tuviškosios spaudos finan
savimą, spaudos tematiką 
(turinys), ideologinę (mū
sų politinių organizacijų) 
spauda, informacinę spau
dą, spaudą jaunimui ir vai
kams, mūsų kultūrinių-po- 
litinių žurnalų ateitis (AI
DAI, NAUJOJI VILTIS ir 
kt.). Rašančiųjų (žurnalis
tų, korespondentų) ii' skai
tančiųjų santykiai ir daug 
dar kitų.

Toliau, nebrendant į gi
lesnius vandenis, norėčiau 
iškelti keletą, gal ir netaip 
jau svarbių, mūsų kasdie
ninės spaudos apraiškų.

1. Konstatuojame faktą, 
kad mūsų spaudos pristaty
mas daug kur vėluoja. "Tė
viškės žiburiuose" jau vie
nas net metasi į isteriką ir 
pareiškia, kad pasivėlavu
sio laikraščio jam nereikia 
ir prašo nebesiuntinėti. 
Taip pat žinome, kad čia 
nei leidėjai, nei laikraščių 
administracija yra niekuo 
dėti. Kaltė yra Amerikos, o 
ypač Kanados, griūvančio
je pašto organizacijoje. Bet 
ko mums pykti ir karščiuo
tis? Juk lietuviškoji spau
da yra ne kas kitas, kaip 
mūsų pačių pasikalbėjimas 
vieno su kitais, raštu. Joje 

SBf! /uperiof /avinę)/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ. INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA
<■4. I

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5'4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481*3008
DARBO VALANDOS: Įffi

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

mes "atveriame širdį” arba 
"išliejame tulžį” ant pačių 
savęs. Niekas kitas, išsky
rus mus pačius (Ačiū Die
vui !) mūsų spaudos neskai
to. Joje mes nenuilstamai 
mokiname vienas kitą pa
triotiškumo, keliame į vir
šų herojus ir giljotinuojame 
prasižengusius tautos lini
jai ...

Tai argi yra mums svar
bu, kad vieną ar kitą laik
raštį gaunu dieną ar kitą 
vėliau ? Kiek nemaloniau, 
jeigu jie visai žūsta. Girdė
jau vieną kanadiškį pasa
kojant, kad jų pašte, privi- 
sus visokių liberalų ir ra
dikalų, etninė spauda buvo 
metama iš karto į išmeta
mąją duobę ... Tai jau, ži
noma, būtų kriminalas.

Gal tik čia vienas prašy
mas mūsų dienraščiams bū
tų : skelbimai renginių, vyk
stančių šeštadieniais ar sek
madieniais, turėtų būti 
spausdinami savaitės pra
džioje, ar bent viduryje. 
Nemaloni nuotaika būna, 
kada sekantį antradienį, 
skaitydamas praėjusios sa
vaitės penktadienio ar šeš
tadienio spaudą, randi skel
bimą renginio, į kurį pla
navai nuvažiuoti.

2. Gyvendami kitame . 
krašte, aišku, domimės ir. 
to krašto naujienomis. Mū
sų savaitinė periodika gerai 
daro savo laikraščiuose 
s p a usdindama savaitines. 
Amerikos ar Kanados poli
tinių ar visuomeninių-kul- 
tūrinių įvykių apžvalgas, 
čia ir žurnalistiniai įvykių 
komentarai pilnai vietoje.

Kitaip yra su dienraš
čiais. Mes esame dideli' 
vargšai, palygimus su multi- 
milijoniniais ame rikiečių 
spaudos junginiais, kad ga
lėtume turėti savo greitą ir 
gerą informaciją. Visą tą 
informaciją mes kopijuoja
me (verčiame savo kalbon) 
iš amerikiečių spaudos. Ta 
informacija gal būtų ir vi
sai nebūtina, nes mes jau 
pakankamai atkutome savo 
naujoje tėvynėje ir galime 
pasiklausyti ir televiziją ir 
radiją ir perskaityti ameri
konišką dienraštį.

Tačiau tiek to. čia jau 
dienraščio ambicijos klau
simas, kaip tai be aktuali
jų? Viena, tačiau, turėtu
me prisiminti, kad pasinau
dodami jau tokiomis žinio
mis mes negalime nei sa
vaip jas nupasakoti, nei 
fantazuoti'(Spaudos etika).

Pav, mes negalime rašyti 
savame dienraštyje di
džiausiomis raidėmis, kad: 
.. . ."Prezidentas įsakė ru

sams pasitraukti - iš Afga
nistano ...” arba .. ."liepė 
išvežti rakietas iš Rytų Vo
kietijos ...” Įsakyti ir liep
ti gali tik nugalėtojas nu
galėtajam, arba "bosas” sa
vo pavaldiniui. Taip faktiš
kai nesant — mes tik fan
tazuojame. Ameriki e č i ų 
spaudoje (kurią mes kopi
juojame) tokių dalykų nė
ra.

šiomis dienomis ameri
kiečių spauda aprašė tūlą 
Robert N. Parker, kuris 
pusmilijonio išeikvojęs jam 
patikėtų lllinois Universite
to pinigų, praleido juos 
linksmai, naktiniame klube, 
su merginomis. Teisėjas ga
vo byla nutraukti dėl tos 
nelemtosios amerikiečių tei- 
smų klauzulės, kad anekokį 
nusikaltimą padaręs, gali 
pasiskelbti save "laikinai 
išėjusiu iš proto” (tempo- 
rary insanity).

Paskaitykime, ką rašo 
apie tai vienas mūsų dien
raščių: "...kiti prisieku
sieji teisėjai (jury) kitaip 
į reikalą pažiūrėjo. Jiems 
atrodė, kad jis didelio nu
sikaltimo nepadarė. Jeigu 
jis būtų tuos pinigus pasi
savinęs, (ar išeikvojimas ir 
vagystė tai nėra pasisavi
nimas? J. R.) tai būtų nu
baustas. Bet jis turtuolių 
suaukotus pinigus atidavė 
panoms, kurios neturėjo pi
nigų ir negalėjo eiti į aukš
tesnes mokyklas ...” Tai 
va jums ir moderniškasis 
žemaičių plėšikas Blinda, 
kuris, turtuolius "nuruba- 
vojęs”, pinigus atiduodavęs 
vargšams ... šitaip rašinė
ti, brangieji, negalime. Ne
pykite. J- R-

PASAULIO IR AMERIKOS 
LIETUVIUI INŽINIERIŲ — 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGA
1981 —1984 m. kadencijai 

valdyba sudaryta iš Los Angeles 
ALIAS skyriaus narių, 1981 m. 
gruodžio 16 d. įvykusiame cent
ro v-bos narių posėdyje buvo pa
siskirstyta pareigomis: pinminin- 
kas arch. Rimas Molokas, 10214 
Tunney Avė., Northiridge, Cal., 
91324, (213) 368 -2032, sekre
torius inž. Vytautas Tamošaitis, 
4221 Newdale Dr., Los Angeles, 
Cal. 90027, iždininkas arch. Al
binas Sekas, 3805 Legion Lame, 
Los Angeles, Cal., vicepirminin
kas prof. dr. Paulius Žygas, švie
timo ir aukštojo mokslo reika
lams, arch. Marytė Stoškutė, stu
dentų organizaciniams (reikalams, 
arch. Raimundas Stočkus, jauni
mo ir socialiniams, inž. Vytautas 
Vidugiris, PDIAS ir ALIAS skyrių 
ryšio reikalams, arch. Edmundas 
Albas, specialiems reikalams.

Revizijos komisija: inž. Bronius 
Mičiulis, chem. Danguolė Vizgir
dienė, inž. Gediminas Leškys, 
nariai — inŽ. Vytautas Izbickas, 
pereitos kadencijos PLIAS — 
ALIAS centro v-boš pirmininkas, 
inž. Algis Gustaitis, ALIAS Los 
Angeles dk. .pirmininkas, vykdo
masis direktorius ir archyvo ad
ministratorius inž. Bronius Gali
nis.

Garbės Teismas (Bostono ALI
AS sk. nariai) — inž. Juozas Da
žys, inž. Romas Bričkus ir inž. 
Kęstutis Devenis.

Los Angeles sk. valdybę suda
ro: inž. Algis Gustaitis- pirmi
ninkas ir PLIAS — ALIAS centro 
v-bos narys, inž. Mindaugas So
deika, sekretorius, arch. Bronius 
Aras, iždininkas.
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LIETUVIU PROGRAMOS KENT 
STATĖ UNIVERSITETE

Lietuviu kultūriniu lobiu 
rinkimas

šis darbas buvo pradėtas 
1970 m. dr. J. F. Cadzow 
pastangomis, Kent Univer
siteto bibliotekoje dabar 
yra sukatalaguota 10,000 
knygų. Tai vienas iš di
džiausių rinkinių už Lietu
vos ribų. Bibliotekoje yra 
lietuviška knyga iš 16-to 
šimtmečio ir tai vienintelis 
egzempliorius vakarų pa
saulyje. Taip pat yra perio
dikos rinkinių, kurių kitur 
šiame krašte negalima ras
ti nei archyvuose, nei kito
se institucijose. Yra virš 
1000 serijinių leidinių, iš
leistų JAV ir tremtnių sto
vyklose Vokietijoje. Šie rin
kiniai yra pilni,- be jokių 
spragų.

Archyvinėje sekcijoje yra 
privačių asmenų medžiaga: 
d r. Jokūbo Stuko, Domo Ja
saičio, Vlado Lišausko ir Al
bino Trečioko, o taip pat 
Dirvos ir lietuvių organiza
cijų. Rinkinys pastoviai di
deliais šuoliais auga. Tai 
sukaupta istorinė medžiaga, 
kurį jau dabar intensyviai 
naudojama įvairių sričių 
mokslininkų.

Lietuviu kalbos kursas

1972 m. Kent Statė Uni- 
veristetas į savo programą 
įtraukė lietuvių kalbos mo
kymą. Programa susideda 
iš keturių kursų su 14-ka 
semestrinių valandų: pra
dinis Lithuanian I (4 vai.), 
pradinis Lithuanian II (4 
vai.) pažengusiems Lithua
nian I (3 vai.) ir pažengu
siems Lithuanian II (3 
vai.), šie lietuvių kalbos 
kursai bus tęsiami ir toliau, 
nes jie lietuviams nieko ne
kainuoja ir duoda geras už
skaitas s t u d ijuojantiems 

GINTARO
VALGYKLA
ATIDARYTA SEKMADIENIAIS 
nuo 12 vai. 30 min. iki 8 vai. vak.
Tiekiami skanūs lietuviški valgiai.
Tikras šventadienis — pietauti Gintare 
su visa šeima ir bičiuliais.
Kitomis dienomis atidaryta tokia tvarka: 
priešpiečiai tiekiami kiekvieną dieną nuo
11 vai. 30 mn. iki 2 vai. p. p., išskyrus šeštadienį.
Pietūs tiekiami kiekvieną dieną nuo
5 vai. vak. iki 8 vai. vak., išskyrus pirmadienį. 
Penktadieniais ir šeštadieniais Gintaro valgykla 
atidaryta iki 9 va.l vak.
PENSININKAMS 20 G NUOLAIDA. 
(Privalo turėti Lietuvių klubo nario korteles). 
LIETUVIŲ NAMU SALĖ IR KITOS PATALPOS 
NUOMOJAMOS VAIŠĖMS IR PARENGIMAMS. 
UŽIMKITE DIDŽIĄJĄ SALŲ DABAR SAVO 
METINIAMS PARENGIMAMS.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

LIETUVIŲ KLUBAS IR
TUVIŲ NAMAI
East 185 Street, Cleveland, 
) 5m1-213'^BB-

humanitarinius mokslus.

Studijos apie lietuvių 
kultūra

šiai programai yra skirta 
32 valandos. Iš kurių 14-ka 
valandų lietuvių kalboje. Ji 
leidžia plačiau ir giliau pa
žvelgti j lietuvių kultūrą. 
Studiją užbaigus, studentai 
gauna specialius pažymėji
mus ir užskaitas iš humani
tarinių mokslų.

Stipendijos akademiniams 
mokslo laipsniams 

finansuoti

Stipendijų Fondas (Li
thuanian Fellovvship Fund) 
buvo įkurtas 1970 m. su 
50000 dol. kapitalu, šiam 
Fondui iki šiol surinkta tik 
apie 32,000 dol. Trūkstama 
suma reikėtų galimai grei
čiau sukelti kad iš procen
tų būtų galima finansuoti 
stipendijas kaip projekte 
numatyta. Stipendija bus 
duodama studentui, kuris 
pasirinks, magistro mokslo 
laipsniui tezę ar doktorato 
disertacijai temą. iš litua
nistikos.

Humanitarinių mokslų 
lietuvių mokslininkų jaučia
mas trūkumas, o ypatingai 
šiame dešimtmetyje, todėl 
paskubėkime pagelbėti dr. 
J. Cadzovv jo planus įvyk
dyti, sukeliant Stipendijų 
Fondo pagrindinį kapitalą 
iki 50,000 dol. sumos, kad 
atsiradus kandidatui siekti 
lituanistikoje mokslo viršū
nių, stipendijų fonde būtų 
užtektinai pinigų. Stipendi
jų Fondui aukų čekius ra
šyti : Lithuanian Fellowship 
Fund, Kent Statė Univer- 
sity.

Prof. dr. John F. Cadzovv 
didelis pasiaukojimas ir 
meilė lietuviškai knygai ir

The Best for Less Weddings and

Portraits

TALIS STUDIO
15606 St. Clair Avenue

Cleveland, Ohio 44110

Tel.: (216) 692-1515

mokslui tuo dar nesibaigia. 
Jo planuose yra dar vienas 
užmojis. Tai prie Kent 
Statė Universiteto įsteigti 
"Lietuvių Tyrimų Institu
tą” (Lithuanian Research 
Institute) su 200000 dol. 
pagrindiniu kapitalu ir tik 
iš procentų vykdys šiuos ty
rinėjimo darbus. Teiks pa
tarnavimus mokslininkams, 
d i r bantiems lituanistikos 
srityje, rinks ir katologuos 
lituanistines knygas, rinks 
bibliografinias žinias, mik
rofilmuos lietuvišką me
džiagą visiems pasaulio lie
tuvių archyvams, jų tarpe 
ir ALKA, padės sukatalo
guoti jų turimą lituanistinį 
turtą ir koordinuos visas 
lietuvių programas Kent 
Statė Universitete.

Procentai nuo surinktų 
200,000 dol. kapitalo, bus 
panaudota sekančiai: Ap
mokėjimas algų asmenims, 
kurie dirba Institute, mo
kėdami pakankamai gerai 
lietuviškai kalbėti, skaityti 
ir rašyti, teelfono ir pašto 
išlaidos, spaustuvės darbai 
surišti su Instituto veikla 
ir raštinės inventoriaus su
pirkimas ir priežiūra. Ant
rasis projektas irgi labai 
svarbus, reikalingas ir visų 
lietuvių remtinas. Lietuvių 
Tyrimų Institutui aukų če
kius rašyti: Lithuanian Re
search Institute, Kent Statė 
University, Kent, Oh. 44242 
USA.

Abu projektus, Pensijų 
Fondą ir Tyrinėjimo ‘Insti
tutui paremti, yra laukiami 
ir testamentiniai palikimai. 
Visos aukos Kent Statė 
Universitetui yra atleidžia
mos nuo pajamų mokesčių.

Kent Statė Universiteto 
lietuviškosios programos ir 
tyrnėjimo darbai nesusiker
ta su Lituanistinės Kated
ros, University of Illinois, 
Chicagoje Girele (UICC) 
programomis.

Po pranešmo atsirado ne
mažai klausimų, j kuriuos 
profesorius išsamiai atsaki
nėjo ir davė papildomus pa
aiškinimus. Daug dėmesio 
kreipė j jo iškeltas mintis, 
dėl Stipendijų Fondo ir Ty
rimų Instituto reikalų. Reiš
kė susirūpinimą, kad jis lie
tuvių būtų teisingai supras
tas ir atitinkamai paremtas. 
Šių darbų negalima atidė
lioti .vėlesniam laikui. Rei- 
kia.^^Bs vykdyti dabar ir 
tokiais metodais, kurie už

tikrina vertybių išlikimą. 
Tai lietuvio prof. dr. Jono 
Cadzow mintys kuris dirba 
Kent Statė Universitete ir 
rodo nepaprastą meilę lietu
viškai knygai ir kultūrai. 
Klausimų sesijoje paaiškė
jo, kad Kent Statė Univer
sitete yra apie 25,000 stu
dentų, jų tarpe apie šimti
nę lietuvių ir šeši lietuviai 
profesoriai. Nuo 1970-jų 
metų, Kent Universitete 
magistro mokslo laipsniui 
gauti apgynė lituanistinę 
tezę — 6 studentai ir dok
torato disertaciją — vienas.

Finansiniai paremti lietu
vių programas Kent Statė 
Universtete, buvo sudary
tas, iš St. Petersburg lietu
vių, rėmėjų būrelis šios su
dėties: prelatas Jonas Bal- 
kūnas, dr. Aldona Valis, 
kun. Adolfas Stašys, kun. 
Jonas Gasiūnas, inž. Alfas 
Šukys, Victoria Jacobson, 
Alfonsas Plepys, Ida Va- 
lauskienė ir Teresė Liutkie- 
nė. Rėmėjų būrelis pareigo
mis!, dar nepasiskirstė. Iki 
pirmo posėdžio būreliui pir
mininkaus prelatas J. Bal- 
kūnas.

Susirinkimas, dėl Kent 
Universiteto reikalų įvyko 
E. Bacevičienės gražiuose 
namuose.

Vacys Urbonas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi j Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

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

• 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.

Pagal išgales 
Religinei Šalpai

Neseniai pakilusia nuo
taika, naujom viltim ir ryž
tu išgyvenom Vasarį mums 
laisvę primenantį mėnesį. 
Tai kasmetinis sugrįžimas 
mintimis į mūsų tautos pri
sikėlimą, į anuos laisvės 
laikus, kada dirbome ir kū
rėme laimingesnę tautos 
ateitį.

Tačiau šiandien mūsų tau
ta gyvena smurto, neteisy
bės ir pavergimo pančiuose. 
Kiekvieną lietuvio žingsnį 
seka piktos okupanto akys. 
Tėvynėje elementariausios 
žmogaus teisės pamintos, 
kiekvienas religinis ir tau
tinis pasireiškimas už
gniaužtas. Tikintieji viso
kiais būdais persekiojami, 
mokiniai už bažnyčios lan
kymą terorizuojami, kuni
gų pastoracinė veikla su
varžyta. Taigi okupantas 
naikindamas mūsų religiją, 
kartu naikina ir mūsų tau
tą, nes religinis ir tautinis 
jausmas mūsų tautoje ne
išskiriami; jie mus jungia 
ir stiprina.

Tad nenuostabu, kad 
skausmo prislėgtoj tautoj 
šiandien gimsta tiek daug 
drąsių kovotojų bei naujų 
kankinių, kurie kelia mūsų 
kovos dvasią ir teikia naujų 
vilčių. Jau eilė metų, kai šie 
pilki tautos didvyriai Liet. 
Katalikų Bažnyčios kronikų 
puslapiuose pasauliui skel
bia okupanto daromas 
skriaudas mūsų tėvynei. 
Tačiau pasaulis lieka kur
čias ir nebylys.

Niekas nesirūpins mūsų 
tautos gerove ir laisve, jei 
patys tuo nepasirūpinsim. 
Tad darykime viską kas 
mums gyvenantiems laisvė
je yra įmanoma ir nesunku. 
Nėra nė vieno veiksmo, ku
rio negalėtume praturtinti 
kilnia mintimi, geru darbu 
bei auka. Kiekviena mūsų 
auka skirta pavergtai tėvy
nei yra brangi.

Clevelande veikiantis Re
liginės šalpos Komitetas ko
vo mėnesį mūsų parapijose 
praves dvi rinkliavas. Die
vo Motinos parapijoj kovo 
14 ir Šv. Jurgio parapijoj 
kovo 21.

Tad atverkime širdis sa
vo tautai. Tegul mūsų dos
numas bei nuoširdi auka 
mus jungia su tėvynėje li
kusiais. H. S.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastlake, 
Ohio U094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tek (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

'VAKARONĖ
Savo naujausioje studijo

je "Asmuo ir istorija” dr. 
A. Maceina liečia mūsų išei
vijos tautinio išlikimo klau
simą. Sekančioje LB .Cleve
lando apylinkės vakaronėje 
tą veikalą aptars Viktoras 
Mariūnas. Pokalbio tema 
"Tautinės sąmonė ir nutau- 
timo eiga”.

DIRVA

Teresė, Dijana, Joana ir Vida Stankutės iš Sudbury, Ont., atliks meninę programą ALT 
S-gos Clevelando skyriaus rengiamame Dirvai paremti PAVASARINIAME BALIUJE balandžio 
17 d. Lietuvių Namų salėje. St. Dabkaus nuotr.

Nr. 10 — 19

simindamas ir savo šeimą, 
kuri visada rėmė jo darbą 
visuomenėje. Kiek jėgos 
leis sukaktuvininkas ir to
liau skirs savo jėgas tautai 
ir išeivijos visuomeninei 
veiklai.

į CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• KOVO 13 D., 7 v. v. — 
pianisto Antano Smetonos re
čitalis. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

• KOVO 14 D. 12 vai. Li
thuanian Village Ine. akcinin
kų ir Lietuvių klubo narių me
tinis susirinkimas.

• KOVO 20-21 D. D. Draugo 
romano premijos įteikimas ir 
koncertas DMNP parapijos sa
lėje.

• KOVO 28 D. Kaziuko mu-
Vakaronė įvyks kovo 18 

d., ketvirtadienį, 7:30 v. v.. 
Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Visi mielai 
laukiami.

• A. A. Vytautas Bieliū
nas, gyv. Clevelande, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
kovo 6 d. ligoninėje, sulau
kęs 71 m. amžiaus. Po gedu
lingų pamaldų palaidotas 
kovo 10 d. Visų Sielų kapi
nėse. '

Nuliūdime liko Lietuvoje 
žmona Jadvyga, sūnus Vy
tautas ir pusseserė Veroni
ka Mielinienė, New Jersey.

A. A. Vytautu Bieliūnu, 
jam sergant, rūpinosi ir glo
bojo Bronė ir Pranas Mai- 
neliai.

• Liucija ir Kęstutis Ta
mošiūnai kovo 6 d. susilau
kė antrojo sūnaus vardu 
Tadas'-Antanas. Seneliai 
Vasiliauskai ir Tamošiūnai 
džiaugiasi savo antruoju 
anūkėliu.

• Gerardas Juškėnas va
sario mėn. gavo pranešimą 
iš Photographic Soc. of 
America, kad jam pripažin
ta antroji žvaigždė už sėk
mingą dalyvavimą gamtos 
skaidrių tarptautiniuose sa- 
lionuose. Jo 22 skaidrės bu
vo 39 kartus priimtos ir ro
dytos Argentinos, Belgijos, 
JAV, Kanados ir Naujosios 
Zelandijos 28. parodose.

Daugelį metų G. Juškė
nas yra įtraukiamas į PSA 
"VVho’s Who” sąrašus už 
skaidres priimtas rodymui 
pasauliniuose foto salio- 
nuose.

• Gražina Kudukienė, 
penktadienį vakare per 
WERE radiją dalyvavo dis
kusijose su Cevelando vals
tybinio universiteto istori
jos mokslo profesorium 
Melvin Drimes. Diskusijų 
tema buvo — Clevelando 
tautybių veikla ir jų įtaka 
miesto visuomeniniam, kul
tūriniam ir politiniam gyve
nimui. Prof. Drimes laikėsi

i nuomonės, kad tautybės 
I skaldo amerikietiškąją vi- ' 
suomenę. Tuo klausimu jis 
buvo parašęs ir porą laiškų 
į vietos laikraščius. Graži
na Kudukienė iškvietė isto
rijos profesorių viešiems 
debatams ir susilaukė radi-

> jo klausytojų paramos, teig- 
! dama, kad- tautybės daro 
; miesto gyvenimui gerą įta- 
' ką, praturtina jo kultūrinį 
; gyvenimą, turi pozityvų ir 
■ sveiką paveikį jaunimui. 
Į Debatai truko nuo 7 vai. va
karo iki 9 ir buvo transliuo
jami iš Namų ir gėlių paro
dos salės. ’

• Lietuvių namų bendro
vės akcininkų ir Lietuvių 
klubo narių metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 14 d. 12 vai. Lietuvių 
Namų salėje. Kandidatai į 
direktorius yra šie asme
nys: Raimundas Kudukis, 
Vytautas Jokūbaitis, Ro
mas Zylė ir Povilas Šūkis. 
Akcininkai prašomi susirin
kime dalyvauti, o kurie ne
gali prašom įteikti savo pa
žįstamiems ar direkcijai 
įgaliojimus balsuoti.

• Ramunės Juškėnaitės 
audiniai yra išstatyti 
Peoples & Cultures galeri
joje, 51 The Arcade, Cleve
land, Ohio 44114, telef. 
621-3767. Galerijos valan
dos: nuo 10 iki 5 vai. p. p., 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio.

Pernai R. Juškėnaitė 8 
mėnesius keliavo po vakari
nės Europos kraštus, lanky
dama galerijas ir meno mu
ziejus bei dalyvaudama au
dimo seminaruose. Dabar ji 
vėl dėsto audimo techniką 
Cleveland Heights miesto 
Parks & Recreation Depart. 
vakarini uose ku ūsuose.

• General Motorą automo
bilių bendrovė uždarys dvie
jų metų laikotarpyje Fisher 
Body skyrių, kuriame dirbo 
daug senosios ir naujosios 
emigracijos lietuvių. Cleve
lando miestas dėl šios įmo
nės uždarymo neteks apie 
porą milijonų dolerių paja
mų.

• Gintaro valgyklą labai 
teigiamai aprašė Northern 
Ohio Live —■ iliustruotas 
žurnalas, žurnalo restoranų 
skyriaus redaktorė Iris Bai- 
lin atvyko į Gintarą su gru
pe savo bendradarbių, pava

PREMIJOS (TEIKIMAS IR 
"RAGANIAUS“ DRAMA

Kovo 20 d., šeštadienį 7 vai. vak.
DIEVO MOTINOS AUDITORIJOJE

bus įteikta 31-ji Draugo romano premija rašytojai, poetei ir drama- 
turgei BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI.

Po premijos įteikimo Chicagos teatralai suvaidins Vinco Krėvės "Raga
niaus” dramą. Režisūra ir scenovaizdis Jono Kelečiaus.

Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. užsisakomi pas Romą Tatarūnienę tel. 531-5924 ar 
gaunami po pamaldų Dievo Motinos parapijos svetainėje tik šį sekmadienį ir 
prie įėjimo šventės vakare.

Komiteto iždininkė Vida Švarcienė, 766 Twilight Dr., Seven Hills, Ohio 
44131, telef. 524-5150. '

Šių dviejų renginių šventę rengia specialus Draugo skaitytojų, Mildos 
Lenkauskienės vadovaujamas, komitetas.

karieniavo, pasiteiravo pa
davėjos Janet Verbylos apie 
valgius, ir nesakiusi, kas 
esanti ir iš kur atvykusi, 
parašė palankų straipsnį, 
kuriame atskirai vertinami 
dar trys etniniai restoranai.

• Ona Kašubienė vienam 
mėnesiui išvyko atostogų j 
saulėtą Floridą, — St. Pe
tersburg.

• Elena Nainienė š. m. 
vasario mėnesį perėmė A.L. 
R.K. Moterų Sąjungos, 36 
kuopos pirmininkės parei
gas.

• Stefanija Stasienė A.L. 
R.K. Moterų Sąjungos cent
ro paskirta šios organizaci
jos Ohio kuopų direktore.

• Kazimieras žiedonis 
šeimos ir artimųjų draugų 
tarpe praeitą ketvirtadienį 
atšventė 75-rių metų sukak
tį.

Šventės vaišių pobūvyje 
sukaktuvininką sveikino LB 
Ohio Apygardos vardu pir
mininkas J. Mikonis, apie 
sukaktuvininko asmenį ir 
jo visuomeninę veiklą savo 
kalboje iškėlė J. žiedonis.

Sukaktuvininkas K. žie
donis susirinkusiems jo ger
bėjams širdingai dėkojo pri-

ge.
. • BALANDŽIO 3 D. — Šv. 
•Kazimiero lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties mi
nėj imas-koncertas.

• BALANDŽIO 4 D. LB 
Clevelando apyl. susirinkimas.

• BALANDŽIO 17 D. Pava
sarinis Dirvai paremti balius 
Lietuvių namuose. Rengia ALT

! S-gos Clevelando skyrius. 
!! • BALANDŽIO 24-25 — Re

liginės šalpos savaitgalis Dievo 
Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 25 D. Balfo 
metinis susirinkimas DMNP 
parapijos mažojoje salėje.

• BALANDŽIO 25 D. šv.
. Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 2 D., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės'kon
certas CCC Main Campųs te
atre.

• GEGUŽĖS 8 D., šeštadie
nį, sportininkų vakaras-balius 
Slovėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 8 ir 9 D. D. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.

• GEGUŽĖS 9 D. Partizano 
motinos minėjimas D. M. N. P. 
parapijos salėje. Rengia Bi- 
rutietės.

• GEGŪŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia 
Vyr. Skaučių Židinys.

• GEGUŽĖS 22-23 D. Lie
tuvių Rašytojų draugijos suva
žiavimas Clevelande. Rengia 
Lietuvių Rašytoji} draugija.

15 METŲ SUKAKTIS

Jau sukako 15 metų, kai mano mylima 
žmona

A. t A.
JADVYGA JUCAITIENĖ 

išsiskyrė iš mūsų tarpo. Už jos sielą bus 
aukojamos šv. Mišios sekmadienį, kovo mėn. 
21 dieną, 10 valandą Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčioje 18022 Neff Road, 
Clevelande.

Pranas .Tucaitis



DIRVA
DIRVA PAKVIESTA Į 
BALTUOSIUS RŪMUS
Dirvos red. Vytautas Ged

gaudas gavo is Baltųjų Rū
mų telegramų, kviečiant Į 
Baltuosius Rūmus kovo 10 
d. 12 vai. dalyvauti prezi
dento Reagano konferenci
joje ir po pietų Valstybės 
Departamente ruošiamoje 
konferencijoje kurioje bus 
paliesti tarptautiniai klau
simai.

CHICAGOS LTN METINIS 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų penkioliktasis 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1982 m. kovo 20 
d. (šeštadienį), 4:30 vai. p. 
p. nuosavuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., Chi
cago, III.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai, 
bet jame dalyvauti ir savo

Buvusiam Amerikos Lietuvių Tautinės

Sąjungos Detroito skyriaus pirmininkui

A. A.

DIPL. INŽ. JONUI GAIŽUČIUI

mirus, žmonai PAJAUTAI, dukrai DALIAI, 

sūnui RIMUI ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Amerikos Lietuviu
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Buvusiam Vilties draugijos vicepirmi 

ninkui ir Dirvos bendradarbiui

JONUI GAIŽUČIUI

mirus, žmonai PAJAUTAI, sūnui RIMUI ir 

dukrai DALIAI bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mielam bičiuliui

A. A.

DIPL. INŽ.-JONUI GAIŽUČIUI

mirus, žmonai PAJAUTAI, dukrai DALIAI, 

sūnui RIMUI ir artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Dr. Juozas Bartkus
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 

pasiūlymus pareikšti malo
niai kviečiami visi didžio
sios Chicagos lietuviai. Po 
susrinkimo jo dalyviams ir 
jų šeimų nariams, rengiama 
šeimyniška vakarienė.

• A. A. Arnoldas Alekna, 
gyv. Chicagoje, tragiškai 
žuvo kovo 4 d. netoli savo 
darbovietės. Palaidotas ko
vo 8 d. šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Nuliūdime li
ko žmona dail. Vanda, duk
tė Audra ir sūnus Paulius 
ir Clevelande pusseserė Al
dona Miškinienė. «

Velionis dalyvavo Kele- 
čiaus teatrinėje grupėje ii 
"Raganiuje” vaidino šv. 
Petro vaidmenį.

Dirva reiškia šeimai ir 
arti miesiems nuoširdžią 
užuojautą.

• P. Bulkė, gyv. Hamilto
ne, Kanadoje, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje, atsiųsdamas 100 
dol. ir tuo būdu tapdamas 
dvigubu šimtininku. Sveiki
name.

• A. A. Kazys Senikas, 
buvęs clevelandietis, mirė 
Chicagoje š. m. vasario 24 
d. sulaukęs 71 m. amžiaus.

Nuliūdime liko sesuo Ka
zė Kizevičienė Clevelande, 
brolis Juozas Montrealy, 
brolienė Danutė Senikienė 
New Yorke, seserys ir bro
lis Lietuvoje. Palaidotas va
sario 27 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. . w

Velionis buvo Dirvos skai
tytojas. Seserims, broliams 
ir giminėms Dirva reiškia 
užuojautą.

PAGERBS JONĄ 
KASMAUSKĄ IR RODYS 

FILMĄ PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA

š. m. kovo 13 dieną, šeš
tadienį, Taikos Princo 
(Prince of Peace) parapijos 
salėje, Ormond Beach, bus 
pagerbtas vyriausias am
žiumi šios lietuviškos kolo
nijos gyventojas Jonas Kas- 
Kasmauskas ir rodomas fil
mas, pagamintas Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
apie Lietuvos Prezidentą 
Antaną Smetoną, jam atvy
kus į Ameriką, lankantis 
įvairiose Amerikos lietuvių 
kolonijose ir jo laidotuvės 
Clevelande. Filmas rodo ir 
Švėkšnos vidurinės mokyk
los šventinimą Lietuvos ne
priklausomybės metais.

šį renginį su sekančia 
programa ruošia A. L. Tau
tinės Sąjungos Daytona 
Beach ir apylinkių skyrius:

11 vai. ryte lietuviškos 
pamaldos Prince of Peace 
bažnyčioje. 12 vai. priešpie
čiai Prince of Peace para
pijos salėje. Po priešpiečių 
p. J. Kasmausko pagerbi
mas ir filmas.

Kviečiami visi: ne tik 
Daytona Beach ir apylinkių 
lietuviai, bet ir lietuviai iš 
tolimesniųjų kolonijų, nes 
šis istorinis filmas vargu, 
ar bus artimu laiku pakar
totas Floridoje.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui,
A. t A. .

DIPL. INŽ. JONUI GAIŽUČIUI 
mirus, liūdesio prislėgtus žmoną PAJAUTĄ, 
dukrą DALIĄ ir sūnų RIMĄ su šeima bei 

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame

Korp! Neo-Lithunanfa 
vyr. valdyba

Detroito Lietuvių Organizacijų valdybos 

buv. pirmininkui

INŽ. JONUI GAIŽUČIUI

mirus, jo žmonai PAJAUTAI, dukrai DA

LIAI, sūnui RIMUI su šeima ir uošvei ELE

NAI STAŠIENEI gilią užuojautą reiškiame

DLOC Valdyba
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