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l Naujus Metus...
Su tais pačiais vargais

Vytautas Meškauskas

Nors sakoma, kad Nauji Me 
tai - Nauji Lapai, tačiau iš 
tikro tai labai dirbtinis laiko 
paskirstymas. Juk niekas iš 
esmės nepakito ir pasaulis liko 
su senais, nusibodusiais var
gais. Geriausiu atveju tai tik 
proga kiek atsitraukti nuo bė
gamųjų rūpesčių ir žvilgterėti 
pirmyn ir atgal.

Jei apsiribosime tik mūsų 
gyvenamuoju kraštu, reikia 
sutikti su N.Y. Times James 
Restonu: ‘Prezidentas Reaga
nas baigiantis jo valdymo ant
riems metams yra bėdoje, bet 
atrodo tai jo nevargina. Jis ir 
toliau mano, kad gali vado
vauti kraštui su rankos pamo- 
sikavimu ir šypsena’.

Jo draugai ir oponentai as
meniškai jį mėgsta, tačiau abe
joja jo politikos teisingumu. 
Lapkričio mėn, jis kalbėjo 
apie Sočiai Security reformos 
(žiūr. Apžvalga) ir MX raketų 
programos pravedimą, tačiau 
jo sušaukta speciali kongreso 
sesija apie pirmą reikalą visai 
nekalbėjo, o antrai programai 
nedavė tiek lėšų, kiek jis prašė.

Užsieniuose jis pasmerkė 
rusus dėl jų žiaurumo Afganis 
tane ir Lenkijoje, bet pardavė 
jiems grūdus. Jis užpykdė eu
ropiečius dėl priešinimosi du
jotiekio bizniui, bet vėliau - 
Sekretoriui Shultzui padedant 
- sutiko nusileisti.

Visa tai sukėlė abejonių dėl 
Reagano administracijos veik
los. Kiekvienu atveju sunku 
įžiūrėti ryšį tarp jo kalbų ir 
darbų. O ką jis darys sekan
čiais metais, matydamas vis 
augantį deficitą, 12 milijonų 
bedarbių ir padidėjusią demo
kratų partijos opoziciją Atsto
vų Rūmuose, kur jie jau šiais 
metais turėjo daugumą?

Iš tikro, turimom priemo
nėm labai sunku prisidėti prie 
ūkinio atkutimo, kuris dauge
lio ekonomistų nuomone bus 
labai lėtas. Jau pereitais 
metais prasidėjęs didžiųjų įmo
nių jungimasis parodė, kad 
neribotos ekspansijos gadynė 
jau praėjo. Reikia džiaugtis 
tuo, ką jau turi. Tuo paties tu
rėtų laikytis ir eiliniai žmonės. 
Juk nėra būtina, kad šeimoje 
su mažais vaikais dirbtų abieji 
tėvai. Kiek susispaudus gali
ma išsiversti ir iš vienos algos 
didesnei vaikų naudai. Bet 
tai, žinoma, prieštarauja įsi
galėjusiam papročiui visą lai
ką turtėti.

Yra rūpesčių ir pasauliniu 
mastu. Imkime, pavyzdžiui, 
ir naftos rinką. Atrodo, kad 
OPEC naftos monopolis jau 
baigiasi. Jam nepriklausą 
kraštai jau seniai patiekia dau
giau naftos negu jis, kas turė
tų vesti prie naftos kainos kri
timo. Ačiū Dievui? Ne visai. 
Sumažėjusios naftos kainos ir 
sumažinimas produkcijos kai

noms išlaikyti verčia naftą tie
kiančius kraštus atšaukti savo 
kapitalus iš turtingų pramo
ningų kraštų, kas gerokai pri
sidėtų prie jau esamų tarptau
tinių bėdų, kurių skolininkai 
ne tik nepajėgia atiduoti skolų 
bet ir mokėti nuošimčius už 
jas.

Ir užsienio politikos laukuo
se padėtis ne daug geresnė. 
Vis dar besistiprinąs savo nau
jai įsigytame soste Andropo
vas perėjo priešpuolin atomi
niam fronte, norėdamas išnau 
doti Vakaruose esančią anti
patiją atominiams ginklams iš 
viso.

Andropovas siūlo juos suma 
žinti jo pastatytom sąlygom, 
kurios garantuotų jam persva
rą. Vakaruose girdisi balsų, 
kad - jei jis geriau jaučiasi tu
rėdamas persvarą - tegul jis ir 
turi. Svarbu, kad jis nepradė
tų karo. Savaime aišku, kad 
tokia pažiūra tik skatina jį 
daugiau reikalauti. Be to, 
jam reikalingi ‘blogi santykiai’ 
su užsieniu, kad pateisinus tę
siamą priespaudą viduje.

Galima sutikti, kad su visu 
tuo susitvarkyti yra per sun
kūs uždaviniai Reaganui, bet 
- tiesą sakant - to negalima rei 
kalauti nė iš vieno prezidento, 
kuris dalinosi galia su Kongre
su. Mes pykom ant savo val
džios, ka ji nieko nedarė ko
munistinio pavojaus akivaiz
doje. Bet atgal žiūrint, kokį 
simbolišką mostą ji galėjo dar 
padaryti, kad jis dar žibėtų po 
keturiasdešimt kelių metų?

Iš praeities stiprybė, bet gy
vename dabartim. Žmonės il
gainiui vis kaip nors susitvar
ko su juos apnikusiais vargais 
ir nelaimėm. Ta abstrakti pa
tirtis daugiau ramina, negu 
politikų gražbylystė.

"Efektinga” vakariečių pagalba Lenkijai...

Pennsylvaniįos gubernatorius Diek Thornburg su žmona Ginny Pennsylvania Istoriniame 
muziejuje prie lietuviškos kalėdinės eglutės su lietuvių atstovais Annie Morgalis, Matthew Wentz 
ir Bernice Mikatavage. Šią eglutę dekoravo Lietuvos vyčiai. Muziejuje buvo išstatytos 23 tau
tybių eglutės.

RUSIJAI REIKIA MECHANIKO, BET NE POLICININKO
Tokia antrašte ”The St. 

Croix Avis” gruodžio 4 d\ 
atspausdino John Chamber
lain straipsnį apie Sovietų 
Sąjungą naujo viršininko, 
paskyrimo proga. Straips
nio autorius savo išvedžio
jimų dalį remia Laisvės Ra
dijo programoje duodamais 
daviniais, jų tarpe ir žinio
mis iš okupuotos Lietuvos. 
Manau, kad skaitytojams 
bus įdomu susipažinti su 
šio straipsnio mintimis.

J. Chamberlain rašo:
"Maskvos politbiuras iš

rinko policininką valdyti 
Sovietų Sąjungai po Leoni
do Brežnevo. Jie turėjo iš
rinkti inžinierių.

Jury Andropovas, buvęs 
KGB slaptosios policijos 

viršininkas, pradėjo valdy
mą kaip matuškos Rusijos 
didysis bosas kovodamas su 
vaiduokliais. "Imperialis
tai” nenumato pulti Sovietų 
Rusijos. Dar gyvi atsimini
mai kas ištiko Napoleoną ir 
Hitlerį bandant nuveikti at
stumus, kur nėra galimybių 
nugalėti žiemos sunkumus. 
Hitleris negalėjo surasti 
gazolino stoties visame ke
ly ligi Stalingrado ...

Kita vertus, Andropovas, 
jei jis pasiduotų pagundai 
brautis į vakarus ginkluo
tomis pajėgomis, pamatytų 
keliariopą neišspręstos len
kų problemos svarbą. Pulti 
Vakarų Vokietiją lenkų sa
botuotojams išardant tieki
mo linijas būtų kvailystė. 

Kiekvienu atveju sovietų 
tankai yra pasenę moder
niam karui su labai ištobu
lintom technikos priemo
nėm. Ir sovietų ištekliai 
SS-20 atominių ginklų būtų 
rizikinga panaudoti, turint 
galvoje pastovius vakarų- 
rytų vėjus, nešančius ato
minių bombų sukeltus nuo
dingus debesis į Rusijos 
miestus.

Andropovas turi gana 
daug rūpesčių išsipainioti 
iš Afganistano maišaties. 
Tuo tarpu ekonominė siste
ma, turinti maitinti savo 
karines pajėgas, neišgali 
maitinti darbininkų fabri
kuose ir Sibiro-Europos du
jų tiesimo linijose, kas ke
lia didelių rūpesčių.

Sovietų inžinerijos žinovo
V. Kovalevo teigimu per 
Laisvės Radiją ūkinė būklė 
Sovietų Sąjungoje yra pra
gaištinga.

Chroniški derliaus neda- 
tekliai Sovietų Rusijoje nė
ra vien sausrų ar ankstyvų 
žiemų pasekmė. Jie yra pa
sekmė rusų nesugebėjimo 
naudotis jų turimomis ūkio 
mašinomis. Savo paskelbta
me rašinyje "Socialistinė 
pramonė” Kovalenko tvir
tina, jog jis buvęs nuste
bintas sužinojęs, kad iš 5,2 
milijonų darbininkų skirtų 
derliaus sudorojimui 1980 
m. 3,2 milijonai turėjo nau
dotis rankomis arba ark
liais suvežant derlių. Ir tai 
įvyksta nežiūrint kad so
vietų planuotojai skyrė arti 
6 bilijonų rublių dešimtme
čiui pastatyti žemės ūkio

(Nukelta į 2 psl.)
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Socialinis draudimas — pavojinga politinė bomba
Nei prezidento paskirta spe

ciali komisija, nei paskutinė 
Kongreso sesija nepadarė 
sprendimų opioje socialinio 
draudimo (Sočiai Security) 
problemoje. Ne dėl to, kad 
negalima būtų rasti kokios išei
ties, bet todėl, kad politikai 
bijo bet kokio sprendimo pasė
kų jų ateičiai. Mat, vyresnės 
kartos (virš 65 metų) proporci
ja bendrame gyventojų skai
čiuje vis auga. Dabar ji siekia 
11.6%, 2000-ais metais lau
kiama 13.1% ir 2050-ais me
tais -21.7%

Toji grupė ir balsuoja gau
siau. Paskutiniuose preziden
to rinkimuose jų dalyvavo 
65 %, tuo tarpu kai iš viso rin
ko tik 59 % turinčių teisę bal
suoti. Maža to, vyresnioji kar
ta dar vadovauja 17.7 milijo
nams šeimų, kas sudaro be
veik penktadali viso krašto šei
mų. Iš to matosi, kad vyres
nioji karta yra politinė jėga, 
su kuria turi skaitytis abejos 
partijos. Problemos nepaleng
vina faktas, kad - norint su
tvarkyti socialinio draudimo 
sistemą - reikia arba padidin 
ti mokesčius, arba kaip nors 
sumažinti vis didėjančias išlai
das. Abudu pasirinkimai ne
gali būti populiarūs.

Nepalengvina ir visokie 
ilgainiui susidarę mitai. Štai, 
pavyzdžiui, prieš pusantrų 
metų paaiškėjus, kad sociali
nio draudimo sistema - jei ne
bus pakeista - eina prie bank
roto, Darbininkas 1981 m. 
rugsėjo 11 d. 36 Nr. rašė:

T935 m. prezidento Roose- 
velt pasirašytas socialinio 
draudimo įstatymas su kaupu 
patenkino žmonių viltis turėti 
pakenčiamai aprūpintą senat
vę, bet dėl savo geraširdišku
mo pakliuvo į nemažus sunku
mus. Mat, jis prižadėjo mo
kėti tokius draudimus, kurių 
dabar mokėti jau nepajėgia’.

Iš tikro, jei būtų laikomasi 
tų pažadų, šiandien pensijos 

• THE VVIIITE HOUSE
H'AStlINGTON

Deccmber 8, 1982

Dear Dr. Bobelis:
Nancy and I are delighted to send our uarmest con- 
gratulatione and best regards as you ore honored by 
the Lithuanian National League of America on this 
special occasion.
This event provides a fine opportunity for the 
Lithuanian-American community and our nation to 
recognize and show appreciation for your years of 
dedicated efforts to further the cause of freedom 
for Lithuania, your native land, and the other 
Baltic Statės.
From your struggle to come to this country and 
become a citizen to your success as a highly 
regarded physician and surgeon, you have worked 
tirelessly to advance the well-being of your home- 
land. Your commitment has earned the respect of 
your fellow Eastern Europeans and led you to attend 
the Belgrade Conference, which monitors the Helsinki 
Accords. Your strong leadership and vision have 
played an important role in the movement to bring 
liberty, independence, and democracy to Lithuania.
Truly your work reflects the best in the spirit of 
liberty and has earned the esteem of all Americans, 
affirming our faith that the aspiration for free
dom vili ultimately prevail over tyranny.
Once again, congratulations on this well-deserved 
tribute and good luck in the future.

Sincerely,

Prezidento Reagano sveikinimas Vliko pirm. K. Bobeliui, 
įteiktas per suruoštą pagerbimą gruodžio 11 d. Chicagoje.

būtų tokios mažos, kad iš jų ne 
galima būtų pragyventi. Nuo 
1975 m. pensijos yra kasmet 
pakeliamos pagal Consumer 
Price Index, kuris greičiau ki
lo kaip atlyginimai. Už tat 
pensininkai proporcingai dau
giau gaudavo padidinimo, ne
gu dirbantieji.

Aplamai imant, 1950 me
tais Socialinio draudimo mokė - 
jimai sudarė tik 3% visų vy
resnės kartos pajamų, tačiau 
1978 m. jie jau sudarė 38%. 
Kodėl? Dėl vyresnės kartos su 
biednėjimo? Ne. Nūdienė vy
resnioji karta yra daug geriau 
aprūpinta, negu ankstyvesnės. 
Ir ne tiek dėl bendro krašto gy. 
ventojų praturtėjimo, kiek so
cialinio draudimo padidėjusių 
mokėjimų dėka.

Pereitais metais vadinama 
‘poverty line’ - biednumo ri
ba - buvo laikomos pajamos že
miau 4,359 dolerių metams. 
Kas tiek neturėdavo, galėjo 
būti skaitomas ‘vargšu’. 1959 
metais 35.2% visų vyresnės 
kartos asmenų buvo žemiau 
tos ‘poverty line’, už dešimt 
metų jau tik 25 %, o nuo 1974 
metų tas skaičius svyruoja 
tarp 14% ir 16%, kas maž
daug atitinka ir kitoms gyven
tojų grupėm. Tai reiškia, kad 
vyresnioji karta nėra neturtin
gesnė negu jaunesnės.

Iš tos taisyklės yra išimčių, 
pvz. 39% vyresnės kartos juo
dųjų yra žemiau tos biednu
mo linijos. Žemiau jos yra be
veik dvigubai daugiau moterų 
kaip vyrų, kurioms - daugiau 
negu vyrams - Sočiai Security 
yra vienintelis pragyvenimo 
šaltinis.

Šioji statistika veda prie įdo 
maus klausimo: kodėl vyresni 
turi gauti socialinio draudimo 
pensijas, o jaunesni - pvz. be
darbiai, ar nepajėgią dirbti - 
pašalpą gauna tik labai ribotą 
laiką. Pirmas atsakymas būtų 
toks, kad vyresnieji dirbdami 

mokėjo socialinio draudimo 
fondui. Iš tikro, tačiau, jie la- j 
bai greitai atsiima tai ką su
mokėjo ir todėl socialinio drau
dimo fondas, nepaisant padi
dintų dirbančiųjų mokesčių 
jam, baigia išsekti.

Jei taip, valstybė turėtų 
šelpti tik visus tuos, kurie iš tik
ro be pašalpos negalėtų išgy
venti, nepaisant jų amžiaus. 
Prie teisingos mokesčių siste
mos, tai nebūtų sunku nusta
tyti ir tie, kurie neturi mokėti 
mokesčių - nes neturi pajamų 
ir tuo pačiu pragyvnimo šalti
nio - iš valdžios gautų tam tik
rą sumą.

Tokia procedūra labai su
mažintų brangiai kainuojanti 
biurokratijos aparatą, tačiau, 
antra vertus, reikalautų tokių 
didelių mokesčių pertvarky
mų, kad juos galima būtų pa
vadinti tikra revoliucija. Už 
tat toks pasiūlymas, nors atro
do logiškas, dar ilgam pasiliks 
už galimybių ribos.

Radikaliai susitvarkyti ne
galint, bus griebiamasi ‘lopy
mo’, ilgainiui pratęsiant pensi 
jos gavimo amžių iki 68 metų, 
apdedant mokesčiais Sočiai Se 
curity pensijas, kas priimta ir 
kituose kraštuose. Praktiškai - 
tuo atveju tie, kurie gyvena 
vien iš tos pensijos, mokesčių 
vistiek neturės mokėti, nes jų 
pajamos nepasieks tos ribos, 
nuo kurios mokesčiai prade
dami mokėti iš viso.

Taip pat primokėjimai dėl 
infliacijos galėtų būti mokami 
ne pagal prekių kainos indek
są, bet pagal bendrą atlygini
mų pakėlimo vidurkį, kuris 
yra mažesnis.

Galima taip pat nukelti in
fliacijos išlyginimą keliems mė 
nesiams, t.y. ne kiekvienų 
metų liepos 1 d., bet, sakykim 
spalio 1 d., ir tai sutaupytų 
kelis bilijonus.

Kokiu keliu tačiau neisi, 
kam nors ant nuospaudų vis
tiek užminsi. Už tat nenuos
tabu, kad politikai taip bijo 
bet kokio sprendimo.

RUSIJAI REIKIA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mašinoms ar atsarginėms 
dalims 24 milijonams ma
šinų.

Sovietų sąjunga turi di
džiausią pasaulyje žemės 
ūkio kombainų pramonę. 
Jie išleidžia dvigubai dau
giau kombainų negu JAV. 
Bet rusų kombainai yra taip 
prastos kokybės, kad jie te
gali būti panaudoti iš karto 
vos keletą valandų. Trakto
riai yra lygiai prasti kaip 
ir kombainai. Paskutiniais 
metais daugiau kaip 24,000 
traktorių turėjo būti grą
žinti j fabrikus pašalinti 
defektams. Ir per pirmus 
šešis šių metų mėnesius be
veik 7000 traktorių buvo 
grąžinti Į fabrikus. Mašinų 
operatoriai laukuose pralei
džia pusę darbo laiko tai
sydami mašinas. Rusijos 
juodžemio srityse kaimie
čiai šienauja dalgiais, nors 
jie turi gana daug šienpio-

Ateities išeivijos istorikas, jei toks kada atsirastų, 
aiškindamasis DRAUGO ir NAUJIENŲ polemiką, turės 
spręsti sunkų galvosūki. Iš kur ir kam tiek daug pykčio 
ir pagiežos?

Štai neseniai Naujienose pasirodė kanauninko pasi
rašytas vedamasis, kur Draugo redaktoriui sviedžia
mas caro laikų įskundėjo ”danosčiko” titulas. (Kad mįs
lės spėjimą pasunkinus, reikėtų čia pridurti, jog pagal 
pas mus nusistovėjusius per amžius papročius, pirmasis 
faktinai turėtų rašyti į Draugą, o antrasis į daugiau li
beralias Naujienas).

Negali sakyti, kad Draugo redaktorius būtų užpultas 
visai nekaltai. Jis savo vedamajame svarstė, ar teisingai 
Naujienų redaktorius paštui pranešė savo laikraščio ti
ražą, sukeldamas abejonių pašto žinybai, jei toji sektų 
Draugo vedamuosius, žinoma, jis tai padarė labai kilniais 
sumetimais :

"Kai okupuotoje Lietuvoje 'Tiesos’ vardu skel
biami robotizuoti šūkiai ir melas, o tikrasis tiesos 
žodis nuvarytas į stalčius ir katakombas, bent jau 
mums nederėtų elgtis taip, kad apie mus sakytų 
istorija: jūs turėjote laisvę, o išsvaistėte ją lietu
viškojo žodžio prostitucionavimui, savo spaudą pa
vertėte pajuokos objektu.”

Pajuokos objektu Naujienų Gudelis mūsų spaudą pa
vertęs ne tik pranešimais tiražo paštui, bet dar pareiškęs 
Chicago Tribūne, kad turįs 18.500 skaitytojų...

Na, ta pati Tribūne ilgą laiką po savo antrašte skel
bėsi esanti The World Greatest Nevvspaper. Iš to ir jos 
TV bei radijo stotis vadinasi WGN. Tai gal ir buvo tiesa 
jos įkūrėjui ir ilgamečiui redaktoriui, bet kitiems taip 
neatrodė. Kaip ten būtų, jis nebuvo kaltinamas pavertęs 
Amerikos, spaudą pajuokos objektu.

Negali sakyti, kad visa mūsų dienraščių polemika 
būtų tokia liūdna. Būna ir linksmesnių momentų. Pavyz
džiui, kai pasikeičiama kaltinimais, kad oponentas, jei 
nėra tikras Kremliaus agentas, tai bent pučia į jo propa
gandos dūdą. Mat, jei priimti tai už gryną pinigą, turi 
prieiti išvados, kad Kremliaus dešinioji ranka nežino ką 
daro kairioji. (vm)

vių mašinų. Vadinas, arba 
kaimiečiai nemoka jomis 
naudotis ar jų viršininkai 
nesuvokia kaip organizuoti 
darbus.

Laisvės Radijo vertime 
1. Malmygin, kuris dirba 
SSSR Gosplan ekonominių 
tyrimų institute, nusiskun
džia aštriu kvalifikuotų 
darbo žmonių trūkumu Ru
sijoje. Taip vadinamas 
"darbų perteklius” yra ap
gaulingas. Yra, tiesa, daug 
žmonių, bet jie nėra kvali
fikuoti operuoti pramonės 
mašinomis fabrikuose ar 
traktoriais žemės ūkiuose. 
Perdaug darbininkų yra 
laikoma statyti mašinoms, 
kurios negai būti naudoja
mos dėl paruoštų operato
rių stokos.

Dar kitas Laisvės Radijo 
vertimas nurodo priežastis 
sovietų nepajėgumo orga
nizuoti žmones reikiamoms 
pareigoms Lietuvoje, pa
vyzdžiui, jaunimas nenori 

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

būti technikais. Vilniaus 
mieste buvo laukiama, kad 
1400 aukštesniąsias mokyk
las baigusių jaunuolių įstos 
į technikos mokyklas. Ta
čiau rugpiūčio 1 tik 272 
įstojo. Tik 131 jaunuolis iš 
1000 numatytų Kaune, tik 
104 iš 500 Klaipėdoje. Ką 
jaunuoliai Lietuvoje bando 
pasakyti planuotojams — 
tai kad jie pasirenka tarp 
aukštojo mokslo ar "balta
rankių tarnautojų profesi
jas. Jiems gana purvinti 
rankas remiant biurokratus 
arba kariuomenę.

Šios rūšies informacijos 
turi būti žinomos Julry An
dropovui pradedant valdyti 
Kremliuje. Jeigu jis ne
kreips dėmesio į šias pro
blemas, tai rusai darys tai 
ką lig šiol jie darė geriau
siai — gerti visą vodką, ką 
turi prieš akis”, baigia savo 
straipsnį John Chamber- 
lain. Pr. K.
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LAPĄ UŽSKLEIDŽIANT

Metus baigiant gyvenime 
įprasta apžvelgti, kas jų bėgy
je reikšmingiausia atsitiko, 
kad laimėjmais būtų galima 
pasidžiaugti, o iš nesėkmių pa
simokyti. Čia nėra įmanoma 
nors ir sutrauktai kartoti, kas 
savaitę po savaitės buvo minė
tina ir vertinta, tačiau atrodo 
derėtų metų pabaigoje nors ir 
trumpai žvilgterėti atgal.

Asmeniškame gyvenime 
mes negalėjome išvengti tų 
medžiaginių nepatogumu, ku
riuos sukėlė krašte siaučiantis 
nedarbas, įstūmęs apie 12 mi
lijonų žmonių į bedarbių eiles. 
Didelė dalis tose eilėse naudo
josi ribotomis pašalpomis, ku
rioms išsekus nemaža pateko i 
tikrai sunkią būklę kol reika
lai - kaip visuotinai tikimasi - 
ateinančiais metais pagerės.

Kiek mes jaučiame, mūsų 
tautiečiai šią negerovę išgyve
na proporcingai lengviau, 
kaip vidutinis amerikietis. 
Daugelis, kurie čia atvykę, ne
žiūrint kam buvo pasiruošę, 
ėmėsi fizinio darbo, šiuo metu 
yra išėję į užtarnautą poilsį. 
Jų išugdyta vidurinioji karta 
iš pat pradžių siekė aukštojo 
mokslo ir išėjusi gyveniman 
spėjo įsitvirtinti taip, kad ne
darbas ją palietė žymiai švel
niau. Galutinėje išvadoje ma
tome, kad visas mūsų visuome. 
ninis darbas ir kultūrinis vei
kimas nesustingo dėl visuome
nės aukojamų lėšų trūkumo. 
Ir tai reikia vertinti teigiamai, 
nors tenka budėti, kad tas vi
suomenės dosnumas nebūtų 
perdaug išnaudojamas, nustel
biant pačius svarbiausius ir 
būtiniausius poreikius. O to
kiais išeivijoje visuomet buvo 
ir, atrodo, dar ilgai bus lietu
vybės išlaikymas ir pastangos 
paremti Lietuvos valstybinį 
atkūrimą, tuo tarpu lengvi
nant pavergtųjų būklę tėvy
nėje.

Lietuvybei išlaikyti ir stip
rinti lėšų ir pastangų nesigai
lėjome, tačiau rezultatai daug 
paguodos neteikė. Amžius ir 
nesveikata natūraliai išjungė 
nemaža nuoširdžių ir atsidė
jusių žmonių - tiek iškilių visos 
išeivijos plotmėje, tiek sunkiai 
pakeičiamų savo vietovėse. 
Nors aukštąjį mokslą baigusių 
akademikų skaičius ir praėju
siais metais vėl pagausėjo, ta
čiau lietuviškan gyveniman 
aktyviai įsitraukusių trūkumą 
jaučiame kasmet vis didesnį. 
Čia lemia ne tiek organizaci

jos ir egzistuojančios lituanis
tinės mokyklos, kiek šeimų 
atsidėjimas ir nusiteikimas. 
Kiek jos nepasitempė šiais me
tais, tiek turėtų susirūpinti 
ateinančiais.

Lietuvos laisvinimo pastan
gose šie metai daug naujų vil
čių deja ir nesužadino. Vis 
daugiau įsitikinome, jog kada 
nors lemianti vaidmenį vai
dins tautos kamienas paverg
toje tėvynėje ir tarptautinės 
situacijos pasikeitimas mūsų 
naudai. Išeivija, jeigu ji bus 
pakankamai vieninga, gali bū
ti svarbus, bet tik pagalbinis 
veiksnys, tuo tarpu visomis 
priemonėmis saugojąs Lietu
vos laisvės bylą nuo užmirš
ties. Šia kryptimi maloniai nu
aidėjo kelis kartus pakartoti 
prez. R. Reagano pareiški
mai, pasmerkę sovietinę agre
siją Pabaltijo valstybių atžvil
giu. Tačiau pasigedome jo po
litikos nuoseklumo vad. nacių 
talkininkų bylose, kuriose pra. 
sišvietė ne tiek reikalas išaiš
kinti ir nubausti kaltinamuo
sius, kiek įteisinti - iš tenai 
įdiegtas siekimas - sovietinių 
įstaigų kompetencijos pripaži
nimą Okupuotuose kraštuose. 
Jeigu nebūtų stigę iniciatyvos 
ir vieningumo, gal mūsų vado
vaujančių politinių viršūnių 
spaudimas galėjo būti tiek pat 
sėkmingas, kiek jis mūsų tar
pe gražiai realizavosi Lietuvos 
atstovybės rūmų Washingtone 
sumoderninimo akcijoje.

Išeivijai nusibodęs politinių 
viršūnių tąsymasis dėl pirma
vimo praktiškai nepakito, nors 
viltis susitarti kiek nušvito, 
kada priblėso Vliko pešioji- 
mas, o Los Angeles įvykęs jo 
seimas praėjo darnia susiklau
symo nuotaika. Alto suv ra
vimas Chicagoje aiškiai pasi

Maironis šiandieną (4)

Naujos eilėdaros kūrėjas
Jūratė Statkutė de Rosales

Kartą vienas mano vai
kų, dar darželyje būdamas,

sakė už vieningą sutartinę ak
ciją prieš sovietinių ‘dokumen 
tų’ naudojimą amerikiečių 
teismuose, sprendžiant vad. 
nacių talkininkų bylas. Lietu
vių Bendruomenės X-jon tary- 
bon išrinkta arti pusės naujų 
žmonių, kurie krašto valdybos 
pirmininku pakvietė dr. A. 
Butkų, prieš keletą metų ieško
jusį planų politinių viršūnių 
sutarimui ir darbo pasiskirsty
mui. Ateinantieji metai galė
tų būt gerąją pusę persilauži
mo metai. Visuomeniškai nu
siteikusi aktyvioji išeivijos da
lis tuo be abejo tik pasidžiaug
tų ir praktiškai paremtu, kur 
tik tos paramos prisireiktų.

Praeis dar pora dienų ir 
baigsime šiuos metus. Jie nu
eis į negrįžtamą praeitį. Jų ei
goje Dirva kas savaitę lankėsi 
savo skaitytojų namuose, suriš- 
dama juos su savo gyvenama 
vietove ir informuodama apie 
tai, kas dedasi pasaulyje - svar 
blausia lietuviškame gyveni
me, tėvynėje ir išeivijoje. Me
tai buvo permainingi. Kas jų 
eigoje tiesiogiai ar netiesiogiai 
lietė lietuvius, stengėmės pa
stebėti ir komentuoti, kiek 
tąi leido ribota savaitraščio 
apimtis. Žodžiu, norėjome 
kad laikraštis neatitrūktų nuo 
bėgamojo meto įvykių.

Kiek tai mums sekėsi - pali
kome vertinti savo skaityto
jams ir rėmėjams, tačiau jau
čiame, kad jų vertinimas bu
vo mums palankus. Kitaip 
juk nebūtume sulaukę naujų 
prenumeratorių, ne tik atsve- 
riančių jų natūralų nubyrėji
mą, bet dar džiuginančiu kad 
ir nežymiu tiražo pakėlimu 
ateinantiems metams. Čia 
pat negalime nepastebėti šiais 

. ūkinio sunkmečio laikais ypa
tingai mus guodžiančio mosto, 
kurį iš savo nuoširdžių rėmėjų 
metų pabaigoje patyrėme - tai 
gausi medžiaginė parama, už 
kuria visiems atsiliepusiems 
nepaprastai dėkojame. Pana
šią padėką jaučiame ir gau
siems bendradarbiams, kurių 
dėka galėjome išlaikyti ir pre
numeratorių bei rėmėjų domė
jimąsi laikraščiu. Norisi tikėti 
kad visa tai nusitęs metų me
tais ateitin, nes tik tai užtik
rins laikraščiui ilgą amžių išei
vijoje.

Kas reikalingas ar šventos ugnelės, 
Ar laiminto vandens, ar pelenų saujelės, 
Ar iš arti, ar kas iš tolo bus atėjęs, 
J tos šventyklos kreipkitės kūrėją!

manęs užklausė: "Mama, 
ką tu darei per prancūzų 
revoliuciją ?” Prancūziškoje 
mokykloje jam buvo pasa
kota. apie liepos 14 dienos 
Bastilijos paėmimą, ir vai
kui nebuvo jokios abejonės, 
kad jo mama tą įvykį pati 
išgyveno. Netrukus paste
bėjau, kad vaikui mamos 
asmuo, mamos žinios ir ma
mos vaikui perduodamos 
vertybės yra praeities am
žinybę siekiantis dalykas. 
Neateina jam į galvą, kad 
gal jo mama irgi buvo ma
ža, mokėsi, formavo savo 
galvoseną, ieškojo naujų 
kelių.

Nekitaip dauguma mūsų 
galvoja apie Maironio eilė
raščius. Mums išrodo, kad 
tokia eilėdara kaip Mairo
nio jau gyvavusi Mindaugo 
laikais. Ką čia Mindaugo! 
Vaidevutis ar Palemonas 
Romuvoje į Perkūną kreip
davęs maironiškais eilėraš
čiais! Pakratyk savo sąži
nę, skaitytojau, ir prisipa
žink, kad tokia mintis Ta
vęs visai nestebintų Ar ne? 
Maironio eilėdaros stilius 
Tau išrodo tiek giliai įau
gęs į mūsų žemę, kad jis 
turėjęs būti amžinas — be 
jo Tu iš viso neįsivaizduo
ji lietuviškos "senosios” 
poezijos.

Kadangi aš negyvenau 
prancūzų revoliucijos lai
kais, o Maironis nerašė prie 
Mindaugo ar Palemono, tai 
visgi pasiklausykime ką 
mums sako eiliavimo sri
ties specialistai. Rašo San
tvaras: "Maironis į lietuvių 
poetiką įvedė toninę-silabi- 
nę eilėdarą, iki jo nė vieno 
lietuvio nepuoselėtą”.

Iš tiesų, prieš Maironį, 
pirmieji didieji mūsų poezi
jos kūriniai buvo artimes
ni formos atžvilgiu klasinei 
greko - romiečių poezijai. 
Donelaičio skanduotas teks
tas siejasi su senųjų kalbų 
epo tradicija. Baranausko 
Anykščių šilelio skiemeni
nis eiliavimas buvo pasiro
dymui skirtas ir jame at
skiros poemos dalys yra ei
liuojamos skirtingų skieme
nų skaičiumi, lyg norint 
įrodyti, kad lietuvių kalba 
tinka įvairiems eiliavimo 
būdams. Faktinai, kaip tik
tai tas ir buvęs Baranausko 
tikslas.

Išsiskyrė iš jų tarpo gal 
tiktai Strazdelis, kurio ei
liavimas tiek artimai buvo 
susietas su mūsų liaudies 
dainos forma, jog vėliau 
Strazdelio kūrybos tyrinė
tojai teturėjo 11 paties 
Strazdo užrašytų jo kūry
bos dainų ir visą kitą turėjo 
rinkti iš liaudies lūpų ne
bežinodami, kiek ten esama

Dail. Viktoro Simankcviėiau*

Strazdelio kūrybos, ir kiek 
liaudies priedų. Ta prasme 
Strazdelis, dalinis liaudies 
stiliaus formuotojas, gal 
yra tikrasis Maironio pirm- 
takūnas. Tačiau Strazdelio 
dainos buvo skirtos varguo
liams — užgimstančios lie
tuvių inteligentijos jos ne
veikė. Tuo tarpu Maironis 
norėjo pasiekti ”ir rūmus 
ir sodžių sermėgą”. Šį jo 
tikslą labai ryškiai liudija 
Jaunosios Lietuvos turinys.

Kaip ir jo pirmatakai, 
Maironis naudoja senos lie
tuvių kalbos ypatingą pri
valumą : balsių muzikini 
moduliavimą, šis privalu
mas, būdingas senoms kal
boms, įgalino pvz. Donelai
tį rašyti skanduotas eiles, 
kurių rašyba būtų neįma
noma moderniose Europos 
kalbose. Maironis irgi, kaip 
Donelaitis, panaudojo nuo
stabiai tinkamą poezijai 
įrankį — seną, melodingą, 
lietuvių kalbą, — bet jis tą 
įrankį panaudojo savaip.

Mums šiandien tokia jau 
įprasta ir artima maironiš- 
ka toninio eiliavimo forma 
nebuvo spontaniškos gene
racijos reiškinys. Spren
džiant iš daugybės paties 
Maironio nuolat tobulintų 
variantų, ji autoriui daug 
kūrybinio prakaito yra kai
navusi. Ypač yra regimas 
Maironio pataisymuose gar
so muzikinės vertės ieško
jimas. Antai lyginant 1895, 
1920 ir 1926 metų Pavasa
rio Balsų laidas, stebime 
kokiu būdu Maironis nuolat 
keitė tą patį eilėraštį iki 
pasiekdavo tobulą, stebėti
no lengvumo muzikinį eilia
vimą: pvz. (1) "Teip nie
kas tavęs jau gilei nemy
lės, Kaip tavo apleistas poe
tą!”, (1) "Jau niekas tavęs 
taip giliai nemylės, Kaip ta
vo jausmingas poetą!” ir 
(3) "Jau niekas tavęs taip 
giliai nemylės, Kaip tavo 
nuliūdęs poetą!” Paskutinis 
variantas remiasi ant 
skambaus ilgo dvibalsio 
”iū” ir muzikiniai jis yra 
tobuliausias.

Susitinkame su lygiai to
kiu pat atveju, kaip tas, ku
ri Jakobsonas vaizdžiai ap
rašė kalbėdamas apie puš- 
kiniškas rusų kalbos inova
cijas. Jakobsonas cituoja 
paties Puškino žodžius, iš 
kurių matosi, kad Puškinui 
būdinga eiliavimo forma, 
kuris šiandieną kiekvienam 
rusui išrodo natūralus ei
liavimo būdas ir kurį kiek
vienas rusų poetas užsimer
kęs gali mėgdžioti, pačiam 
Puškinui kalėsi kaip iš kel
mo. Puškinas skundėsi, kad

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 50 — 4 DIRVA 1982 m. gruodžio 30 d.

Šiapus ir anapus
Pirenėju

Minareto viršūnė, ją sta
tant, baigėsi keturiais dide
liais auksiniais rutuliais. Ta
čiau žemės drebėjimo metu 
šie rutuliai nugriuvo ir vietoj 
jų bokšto viršūnėn buvo užkel
ta tikėjimo triumfo statula. 
Vėjui pučiant ši statula sukasi 
ir todėl vietos gyventojų vadi
nama Giralda.

Pati katedra milžiniškų di
mensijų. Kai 15-to amžiaus 
pradžioje ji buvo statoma, vie
nas jos statytojų yra pasakęs: 
‘Leiskite mums pastatyti tokią 
bažnyčią, kurią ateinančios 
kartos matydamos galėtų sa
kyti, jog mes buvme išprotėję’.

Nežinau ar juos laikyti iš
protėjusiais ar genijais, tačiau 
šis jų kūrinys - tikra akmens 
simfonija. Bendras katedros 
stilius ankstyvojo gotiko, ta
čiau joje daug kur atsispindi 
flamanų, vokiečių, italų ir 
oriento dvasia. Į katedrą ve
da daugybė įėjimų, kurių por
talus puošia įvairios plastinio 
meno figūros. Per vieną iš jų 
(portą Companillas ar portą 
Mayor) patekome į katedros 
vidų. Pirmą kartą čia įėjus įs
pūdis pritrenkiantis. Čia gau
sybė koplyčių su garsiųjų ispa
nų tapytojų paveikslais, kurių 
užtektų nedideliam muziejui. 
Sienas puošia Goya, Murillo, 
Zurbaran’o ir kitų darbai. Sa
lia tapybos - daugybė skulptū
rų ir metalo darbų. Karališ
koji koplyčia (capilla real) ap
supta sunkios gotikos, sukelia 
nepaprasto lengvumo įspūdį. 
Salia jos - kita ovalo formos 
koplyčia (gal tiksliau patalpa) 
su retais Murillo darbais ir ki
tom brangenybėm: sienoje po 
stiklu popiežių žiedai su 
brangakmeniais, didelė (10 
pėdų aukščio) Juan de Arfe 
sukurta sidabrinė monstranci
ja, brangakmeniais papuoštas 
meniškas Ferdinando III-jo 
kardas, generalissimo Franco 
auksinis kardas ir daugybė ki
tų brangenybių.

Neįkainuojami meno turtai 
supa didįjį altorių, kuris nuo 
centrinės navos atskirtas iki 
skliautų iškilusia grota. Gro
tos plotas 220 kv. m. ir ją puo
šia tūkstančiai įvairiąusių figū 
rų. Neveltui ispanų ir flama
nų meistrai prie jos dirbo 80 
metų.

Atrodo, kad dabar katedra 
yra traktuojama daugiau kaip 
muziejus ir tapo tikra turisti-

Maironis 
šiandiena • ••

(Atkelta iš 3 psl.)- 
su jo pasirinktu eiliavimo 
ritmu, eilutė tai įkrenta į 
duobę, tai trinkteli į viršų 
ir autoriui vis rodosi, kad 
jis važiuoja ratais per už
šalusį dirvoną. Vėl Puškino 
žodžiais, ta kapota eiliavi
mo forma dabar "guli ant 
sofos” — minkštai, pato
giai.

Toninė eilėdara, kuri ka
daise iš Maironio daug dar
bo pareikalavo, šiandieną 
pas mus irgi "guli ant so
fos” — ji mums išrodo pa
togiausias ir lengviausias 
poetinės išraiškos būdas.

(Bus daugiau)

Henrikas Stasas

nė atrakcija. Tačiau 18-19 
šimtmetyje joje vyko gyvas ir 
intensyvus religinis gyveni
mas. Tada čia kasdien prie 
90 altorių buvo atnašaujama 
500 mišių.

Katedroje palaidota daugy
bė garsių ispanų: bažnyčios 
dignitorių ir civilių. Čia me
niškam marmuro sarkofage il
sisi ir Kristupo Kolumbo pa
laikai. Sorkofagą laiko 4 Ispa
nijos provincijų valdovai: Na- 
vare, Aragono, Kastilijos irLe- 
ono. Tačiau Kolumbo kūnas 
buvo iš čia daug kartų iškelia
vęs. Kolumbas mirė mažame 
Ispanijos miestelyje, bet jis pa 
geidavo būti palaidotas Nau
jame pasaulyje ir todėl jis iš 
Ispanijos buvo nuvežtas į San 
Domingo, o vėliau į Kubą, 
kur išbuvo iki 1899 metų. Ga
liausiai jis buvo sugrąžintas į 
Seviliją. Kai kas tuo netiki, 
nors Sevilijos gyventojai ir tvir
tina, kad jis ilsisi jų mieste.

Iš šios viduramžių meno ir 
architektūros tvirtovės išėjau 
nustebintas žmogaus genijum 
ir jo didžia kūrybine dvasia.

Lyg norint mus vėl sugrą
žinti į normalų ir realų gyve
nimą, vadovas nuvedė į netoli
mą bazarą, kur komerciniam 
triukšme išgaravo visa vidur
amžių meno didybė. Iš čia 
pėsti ėjome į netolimą Sevili
jos prekybos centrą, kur šalia 
didžių universalinių krautu
vių (Galerias Preciados) dau
gybė įvairių restoranų ir par
duotuvių. Atrodė, kad pigiau
sia bus galima pavalgyti uni
versalinės krautuvės restorane 
tad čia daugiausia mūsų gru
pės žmoniųir užsuko. Pasistip
rinę čia ir dar šiek tiek pasidai
rę po šią didžiulę krautuvę, 
išėjome iš ten į gatvę ir laukė
me autobuso. Gatvės kampe 
besišnekučiuojant ir besidali
nant įspūdžiais, staiga mūsų 
puiki dienos nuotaika buvo 
sudrumsta vienos ponios skar
daus klyksmo. Subėgome žiū
rėti kas atsitiko, o gi viena 
mūsų bendrakeleivė rėkia ir 
kažką vejasi. Tuoj paaiškėjo, 
kad du Sevilijos jaunuoliai nu
traukė jai nuo pečių rankinu
ką ir užsėdę ant motociklo nu
rūko. Vargšė ponia šiuo ne

lemtu įvykiu neteko visų savo 
pinigų ir dokumentų.

Taigi, šalia Sevilijos roman
tikos, meno ir muzikos, egzis
tuoja ir nuoga gyvenimo rea
lybė. Gaila, kad nukentėjusi į 
tai neatkreipė reikiamo dėme
sio, nors prieš įvažiuojant į Se
viliją buvome vadovės įspėti, 
kad ir toks ‘menas’ šiame mies 
te egzistuoja.

Atvykus autobusui, tęsėme 
kelionę toliau Sevilijos gatvė
mis, stebėdami įvairias šio 
miesto įdomybes. Sustojome 
Plaza de espana, kur kadaise 
vyko Ibero-Amerikos paroda. 
Anksčiau šioje vietoje buvo tik 
parkas su egzotine augmenija, 
kurios pavėsyje čiurleno nedi
delis upelis. Pradžioje šio šimt
mečio čia iškilo visa eilė naujų 
pastatų ir rūmų. Nors pasta
tai ir skirtingi savo stiliais, ta
čiau visi gražiai priderinti 
prie aplinkos, kuri čia puošiasi 
spalvingais gėlynais ir liek
nom palmėm. Prieš pagrindi
nius rūmus didelė puslankio 
formos mozaikinėm plytelėm 
grįsta aikštė, per kurią tokiu 
pat lanku teka upelis su japo
niško tipo tiltais. Čia buvo 
mūsų paskutinė sustojimo vie
ta žavingoj Sevilijoj.

Saulė krypo į vakarus ir rei
kėjo atsisveikinti su šiuo įdo
mybių pilnu miestu. Per nu
rudavusias Andalūzijos kalvas 
grįžome atgal į Huelvą. Sevi
lija liko mano mintyse kaip 
baltas spalvingų gėlių ir dide
lių įkvėpimų miestas, tačiau 
tamsiuose rėmuose.

(Bus daugiau)

1
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sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina vi
sus lietuvius plačiajame pasaulyje, brolius ir se
seris okupuotoje Lietuvoje.

Vykdydamas misiją kuri buvo patikėta 1944 
m. vasario 16 dienos aktu, tęsti Lietuvoje pradėtą 
kovą dėl Lietuvos neprikausomybės atstatymo, 
VLIKas susilaukė plačios visuomenės paramos. 
Įteikti pareiškimai Helsinkio Baigiamojo Akto 
signatarams, Europos Parlamentui, Australijos 
vyriausybei, rado platesnio atgarsio daugelio vy
riausybių ir Europos Parlamento narių tarpe.

Lietuvoje vykdoma kova dėl lietuvių tautos 
pagrindinių savybių išlaikymo, žmogaus laisvių ir 
teisių, o taip pat lietuvių tautos teisės gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, testipiprina 
mūsų valią dar didesniu ryžtu, tęsti šią šventą 
kovą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
bekompromisiniai siekdamas suvereninės Lietuvos 
atstatymo, su visa energija ir pasiryžimu tęs ir 
toliau Lietuvos laisvinimo darbą. To darbo sėk
mingiausiam Įvykdymui reikalingas visų lietuvių, 
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio, pagalbos. 
To mes tikime, to mes laukiame ir visi bendrai 
dirbdami atsieksime savo tikslą — LAISVĄ IR 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

NAUJOS KNYGOS
• Birutė Pūkelevičiūtė. 

MARCO POLO LIETUVO
JE. Apsakymai. 308 psl.

d---------------------------------------------------------------

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina

GENOVAITĖ ir KAZYS 
TREČIOKAI

INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

iI

=

s

i
=

AMBER TRAVEL SERVICE
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

Kaina 10 dol. Aplankas ir 
viršelis dail. Kazio Vesel
kos. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas.

• Anatolijus Kairys. PA
ŽADŲ DVARAS. Tautosa- 
sakinis romanas. 244 psl. 
Kaina 8 dol. Viršelis ir ap
lankas dail. A. Sutkuvienės. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas.

• Pranas Naujokaitis. 
SAULĖLEIDIS. Eilėraščiai. 
72 psl. Viršelis dail. Pau
liaus Jurkaus. Kaina 4 dol. 
Išleido Darbininkas.

• Lidija Šimkutė. PRI
SIMINIMŲ INKARAI. 80 
psl. Kaina 6 dol. Išleido Al
gimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas.

• TĖVYNĖS SARGAS. 
Nr. 3 (53) 1982 m. Reda
guoja Petras Maldeikis: 
117 Sunset Drive, Hot 
Springs, Ark. 71901. Admi
nistruoja Antanas Balčytis, 
6819 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629. 96 psl. 
Kaina 4 dol.

Birutės Kemežaitės 
poezijos knyga "Nebijok 
žaibų, nei vėtrų” yra ver
tinga kalėdinė dovana. Ei
lėraščiai yra klasikinio ei
liavimo, gilios minties. Ją 
galima gauti "Marginiuo
se” ir Vaznelių prekyboje, 
arba skambinant: 523-3506 
ir 778-5091. Ten pat gali
ma gauti ir abi Kemežaitės 
įdainuotas ilgo grojimo 
plokšteles.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small congenial 
community and 132 bed teaching 
hospital.

= Nurses needed in PED1ATRICS. 1CU.
S NICU, MED/SURC1CAL and PSY- 
= C1ATR1CS.
E Excellent salary. Plūs shifl differen- 
S tial. Excellent benefits. Relocatton 
E allowance. One month frev housing. 
S Available.

APPLY CALL OR WRITE TO 

= ST. CATHERINE HOSPITAL 
608 N. STH ST.

GARDEN CITY, KANSAS 67846
S SO years of people carine for peoplc.

Equal Opportunity Einployer 
<46-2)
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IKURYBA IR MOKSLAS
Alzheimerio liga arba atminties

senėjimas Dr. Danielius Degėsys

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse Alzheimerio liga 
serga apie pusantro milijo
no žmonių. Maždaug pusė 
senesnio amžiaus žmonių, 
kurių intelektualinis pajė
gumas yra smarkiai suma
žėjęs, yra šios ligos aukos. 
Apytikriai vienas iš šešių 
sulaukusių 65 metų amžiaus 
būna daugiau ar mažiau 
šios ligos paliestas. Retes
niais atvejais šia liga su
serga ir jaunesni žmones.

Alzheimerio liga yra di
delė ekonominė našta ne tik 
ligonio šeimai, bet ir pa
čiam kraštui. Ilgėjant žmo
nių amžiui greičiausiai to
kių ligonių skaičius dar pa
didės. Lois Alzheimer, vo- 
kietys neurologas, 1906 
metais buvo pirmasis gy
dytojas kurs aprašė šios li
gos simptomus ir jos eigą, 
todėl ji ir vadinama jo var
du,

Alzheimerio liga praside
da gana pamažu. Pradžioje 
ji pasireiškia atminties 
silpnėjimu ypač tiems įvy
kiams, kurie yra įvykę ne
tolimoje praeityje, tuo tar
pu seniau Įvykę įvykiai at
mintyje išsilaiko geriau. Li
gai progresuojant asmuo 
pradeda užmiršti kasdieni
nius ir dažnai vartojamus 
veiksmus, užmiršta padė
tus daiktus, užmiršta iš
jungti krosnį, užsukti van
dens kraną arba uždaryti 
duris. Veiksmai kurie anks
čiau buvo automatiškai at
liekami pasidaro sunkūs ir 
netikslūs. Vėliau atmintis 
dar daugiau susilpnėja, as
muo darosi irzlus, nervuo- 
tas ir sumišęs. Pasikeičia 
jo asmenybė, charakteris, 
nuotaika ir elgesys. Orien
tacijos pajėgumas pranyk
sta taip, kad jis ar ji negali 
ilgiau žiūrėti į kokį nors 
paveikslą, knygą arba tele
viziją. Išėjęs iš namų ne
gali surasti kelio atgal. Už
miršta draugų ir kaimynų 
vardus arba ir paprastus 
žodžius, šie nupasakoti 
simptomai ne pas visus vie
nodai reiškiasi, bet vėles
nėje ligos stadijoje visi pa
sidaro vienodi, būtent, apa
tiški, visiškai nesiorentuo- 
ja padėtyje ir nerodo jokio 
susidomėjimo kitų atžvil 
giu. Dar vėliau jie pasidaro 
tikri invalidai negalintieji 
save apžiūrėti nei apsireng
ti ar apsiprausti. Kai ku
riems sutrinka vidurių ir 
šlapimo pūslės refleksai. 
Toks ligonis jokiu būdu ne
gali be kito pagalbos egzis
tuoti. Jų amžius būna trum
pesnis už normalių žmonių, 
bet kai kurie sulaukia gi
lesnės senatvės. Ši liga yra 

ketvirtoje vietoje mirimų 
skaičiumi. Maždaug 120 
tūkstančių ligonių kasmet 
miršta nuo jos.

Alzheimerio ligos atveju 
smegenų celės degeneruoja 
ir nyksta. Smegenų pavir
šiuje, vadinamame cortex, 
smegenų celės yra susispie- 
tusios į įvairius centrus, 
kurie reguliuoja žmogaus 
psichinį, protinį ir atmin
ties pajėgumą. Tos celės 
viena su kita rišasi jungti
mis, kuriomis elektriniai 
impulsai pereina iš vienos 
celės į kitą. Kiekviena celė 
savyje turi neurofibriles, 
kurios lygiai kaip telefono 
laidai perduoda nervinės 
celės impulsus. Alzheimerio 
ligos atveju tos neurofibri- 
lės susiraizgo tarp savęs be 
jokios tvarkos ir matyt ap
sunkina elektrinių impulsų 
perdavimą. Bet, turbūt, 
svarbiausias pataloginis 
procesas susidaro tai sme
genų celių jungtyse, kurio
se atsideda degeneratyvinis 
baltymas - amyloidas. šis 
baltymas trukdo smegenų 
celių impulsams pereiti iš 
vienos celės į kitą. Moksli
ninkai mano, kad jeigu pa
vyktų sustabdyti amyloido 
atsidėjimą smegenyse, ar
ba jį ištirpyti, tai Alzhei
merio ligą galima būtų pa
gydyti arba bent sustab
dyti.

Alzheimerio ligos priežas
tis nėra žinoma, šiuo metu 
yra keturios hipotezės aiš
kinančios galimas šios ligos 
priežastis. Pirma hipoteze 
įrodinėja virusinės infekci
jos galimybę. Ji remiasi 
eksperimentiniais daviniais. 
Pavyzdžiui įleidus Alzhei
merio liga sirgusio asmens 
smegenų ekstraktą į sveikų
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TAUPYKIK DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

FSLIC

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Secretary 

*
*

Open Mon.. 9-8; Tues.. Tliurs., l’ri. 9-5; Sat., 9-1; Clo.-ed \Ved. *

*

smegenų celių kultūrą, svei
kose smegenų celėse susi
daro pataloginia pakitimai 
lygai tokie kokie yra randa
mi Alzheimerio liga sirgu
sių asmenų smegenyse ma
tomi pomirtiniuose tyrinė
jimuose.

Antra hipotezė, tai aliu- 
minijaus intoksikacijos hi
potezė. Alzheimerio liga ser
gantieji asmenys savo krau- 
juje turi kur kas daugiau 
aliuminijaus negu sveiki 
tokio pat amžiaus žmonės. 
Darant eksperimentus su 
gyvuliais gaunami įdomūs 
rezultatai. Pavyzdžiui su
leidus aliuminijaus druskų 
į sveiko gyvulio kūną, gau
nami smegenų pakitimai 
panašūs į Alzheimerio liga 
sergančio smegenų pakiti
mus.

Trečia hipotezė yra vadi
nama genetine. Pagal šią 
hiptezę kai kurie žmonės 
turi įgimtą defektą ir todėl 
suserga šia liga. Apie trys 
procentai visų žmonių virš 
65 metų amžiaus suserga 
šia liga. Tuo tarpu tų žmo
nių tarpe, kurių giminės 
sirgo arba serga Alzheime
rio liga, susirgimų skaičius 
pakyla iki 8 G . ši hipotezė 
nėra Įtikinanti.

Ketvirta — kūno imuni
teto sutrikimo hipotezė. Jei
gu ši hipotezė pasitvirtins, 
tai ateityje bus galima 
kraujo tyrimais nustatyti 
Alzheimerio ligą.

Nežinant šios ligos prie
žasties yra gana sunku pri
taikyti gydymą. Vaistai 
kaip pavyzdžiui Hydergine 
ir Piracetam kai kuriems li
goniams pakelia nuotaiką ir 
žvitrumą, bet jie nesustab
do ligos eigos. Yra daromi 
bandymai su acetylcholinu
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777
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»

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-Prcsident/ 
Willowbrook Manaper

BALYS AUGINĄS

SPĖJIMAI

PRO vidurnakčio 
Atvirą langą 
Į mane 
žiburėtas orakulas 
žiūri —
Džiaugsmo varpas 
Bokštuose žvanga, 
Danguje — 
žvaigždės laužą 
Užkūrė -------

Metu medis 
Meta dvyliktą 
Lapą — 
Aidi dvylika 
Laikrodžio dūžių — 
Tirpsta dienos — 
Kaip snaigės 
Sušlapę, 
Su svajonėm 
Žaliųjų gegužių-------

Bėgs į ateitį 
šviesmečiais metai — 
O buitis — kaip mįslė, 
šerkšno žvakėm 
Sužvilgus — 
Suksis laikrodžio 
Skubantys ratai — 
Bus žmogus 
Vėl vilties 
Pumpurėlis: 
Prasiskleis — ir pagels, 
Lyg panuovalio 
Smilgos — 
Kaip ir visos 
žemiškos gėlės------------

Ant metų senųjų 
Griuvėsių 
Vakarykštis rūkas 
Dar sklaidos: 
Nežinau — ar ant žemės 
žieduotos 
Stovėsiu, 
Ar būsiu tik 
Laikrodžio 
Dingstantis 
Aidas, 
Ar atodūsis vėjo, 
Ar kelmas 
To medžio, 
Kur paukštis 
čiulbėjo?------------

kuris pagerina nemunių ce
lių impulsų praleidimą, bet 
ir šis cheminis junginys 
praktiškos naudos neduoda.

Geriausia ligoniui pagal
ba tai moralinė ir socialinė 
parama, sudarant jam są
lygas dalyvauti aplinkos ir 
socialiniame gyvenime. Jei
gu tokiam ligoniui yra su
darytos sąlygos aktyviai 
reikštis toje srityje, kurio
je jis dar yra pajėgus tai jo 
dėmesys Į aplinką ir kitus 
žmones pagyvėja. Gana 
dažnai toks ligonis, geros 
ir atjaučiančios priežiūros 
dėka, gali dalyvauti nors ir 
nepilnai socialiniame gyve
nime nežiūrint jo pakenkto 
intelektualinio pajėgumo. 
Nenutraukdamas ryšio su 
aplinka ir realybe jis neuž
sidaro j savo Mautą ir tuo 

pačiu palengvina, o gal ir 
net sulėtina ligos eigą. Taip 
pat labai svarbu, kad ligo
nis neužleistų tų veiksmų, 
kuriuos jis be didelio vargo 
dar gali atlikti. Komplikuo
ti veiksmai jį daro irzliu ir 
nervuotu. įprasti veiksmai 
išsilaiko atmintyje ilgiau. 
Gana dažnai tokie ligoniai 
gali skambinti pianinu, vai
ruoti automobilį arba pa
ruošti maistą nežiūrint jų 
atminties susilpnėjimo, ši 
liga yra progresuojanti, bet 
kai kurie intelektualiniai 
sugebėjimai gali būti išlai
kyti nežiūrint smegenų ce
lių nykimo.

Kuo daugiau toks ligonis 
turės kontaktą su aplinka 
tuo ilgiau gali išsilaikyti jo 
sveikatos stovis.
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A. A. Izidorius Vasyliūnas

MUZIKUI IZIDORIUI VASYLIŪNUI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

P. ŽIČKUS

Mirtis yra nelaukiama, 
nemiela ir baisi, bet ir neiš
vengiama viešnia. Gana 
dažnai ji apsilanko visai ne
lauktai ir netikėtai, štai 
gruodžio 14 d. ryte smui
kininkas Izidorius Vasyliū
nas atėjo į Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
bažnyčią, Cambridge, Mass. 
groti mišioms, (šioj para
pijoj Vasyliūnas ėjo vargo- 
nin'kosi pareigas). Užlipęs 
prie vargonų sukrito. Išgir
dęs trinktelėjimą p. Paliu
lis užbėgo pasižiūrėti, kas 
atsitiko. Vasyliūnas gulėjo 
ant grindų be žado. Greitai 
buvo iškviesta greitoji pa
galba, bandė atgaivinti ir 
vežė į Cambridge miesto li
goninę. Atgaivinti nebepa
vyko, ir taip netikėtai Izi
dorius Vasyliūnas iškeliavo 
amžinybėn.

žinia apie Izidoriaus mir
ti Cambridge, Bostone ir 
apylinkių lietuviams buvo 
baisi staigmena. Niekas ne
norėjo tikėti, kad tai jau 
yra nebeatšaukiama. Dar 
gruodžio 12 d. su Boston 
Community music center 
mokyklos choru atliko Hen
delio Mesijos koncertą, o tą 
pačią dieną 3-čią valandą 
turėjo koncertą su tos mo
kyklos mokiniais toje mo
kykloje. I. Vasyliūnas toje 
mokykloje mokytojavo ir 
buvo choro dirigentas. Ir 
štai, vos vienai parai pra
slinkus, jo jau nebėra.

Izidoriaus Vasyliūno vi
sas gyvenimas buvo skirtas 
muzikai. Jis ją mylėjo, gy
veno jai, rengė koncertus ir 
jau čia Amerikoje kartu su 
sūnumi fizikos daktaru Vy
teniu tuose koncertuose at
likdavo smuiko partijas, o 
Vytenis piano. Bostone ga
na dažnai vis knr nors galė
jai susitikti einantį I. Vasy- 
liūną su savo nuolatiniu pa
lydovu smuiku, be kurio ro
dos ir negalėjai įsivaizduo
ti I. Vasyliūno. Daugiausia 
jis rūpinosi ir populiarino 
kamerinę muziką. O taip 
pat labai rūpinosi lietuvių 
kompozitorių darbais ir jų 
darbus ne tik grojo, bet ir 
išspausdino. Yra išleidęs 
net tris pačių Vasyliūnų 

įgrotas plokšteles.
Izidorius Vasyliūnas gi

mė 1906. IV. 3 d. Petrapi
lyje, Rusijoj. Brandos ates
tatą įsigijo švietimo minis
terijos egzaminų komisijoj. 
Muzikos mokėsi Kauno kon
servatorijoj, o ją baigęs, 
dar 2 metus specializavosi 
pas prof. Metzą, vienerius 
metus gilino muzikos moks
lą pas prof. Grevesmuehl 
Bremeno konservatorijoje. 
1936-1943 grojo Lietuvos 
valstybės teatro operos ir 
baleto orkestre, o nuo 1941 
metų buvo to orkestro kon
certmeisteriu. 1940 -1941 
buvo Vilniaus konservato
rijos mokytojas. 1941-1944 
m. Kauno konservatorijos 
mokytojas. 1944-45 pasi
traukęs iš Lietuvos, grojo 
Vienos simfoniniam orkes
tre. Emigravęs į Pietų 
Ameriką 1950-54 buvo La 
Universidad dėl Cauca, po- 
payan, Koumbijoj, buvo 
smuiko klasės prof., o taip 
pat grojo Kolumbijos sim
foniniam orkestre. Persikė
lęs 1954-59 m. j Ameriką, 
buvo Boston Civic orkestro 
dalyvis, nuo 1960 groja 
Cambridge, Mass. Civic 
simfoniniam orkestre, o nuo 
1961 yra to orkestro kon
certmeisteris. 1954-59 var
gonininkavo Lawrance, Ma. 
šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoj, o nuo 1959 iki pat 
mirties Cambridge, Mass. 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos vargoninin
kas.

Izidorius Vasyliūnas yra 
pasižymėjęs koncertine vei
kla Lietuvoje ir kitur, ren
gė solo rečitalius ir sonatų 
vakarus. Amerikoje yra ap
keliavęs daugeli lietuvių ko
lonijų su koncertais. Visą 
eilę kartų koncertavo Bos
tone Jordan Hali, New Yor
ke Carnegie Hali salėse ir 
kitur. Jo piano palydovu čia 
visada buvo sūnus dr. Vy
tenis Vasyliūnas. Tų kon
certų pelną skyrė lietuvių 
kamerinės muzikos kūri
niams leisti. Tam reikalui 
buvo įsteigęs net specialų 
fondą. Visą laiką rėmė lie
tuvišką spaudą, nes jo pa
vardę ir su didesnėmis su

momis matydavom laikraš
čiuose. Gyvendami Bostone, 
Izidorių Vasyliūną matyda
vom turbūt visuose lietu
viškuose parengimuose. Vie
nus metus Izidorius Vasy
liūnas buvo net Bostono lie
tuvių kultūros klubo pii-mi- 
ninku.

Tos baisios žinios, kad 
mirė Izidorius Vasyliūnas 
pritrenkti, gruodžio 16 d. 
rinkosi lietuviai į Vaitkaus 
laidotuvių koplyčią ne tik iš 
Cambridge, Bostono, bet ir 
iš tolimų vietovių, net Cape 
Codo. Paskutinį atsisveiki
nimą su velioniu labai 
sklandžiai ir gražiai prave
dė Irena Galinienė. Ji ir at
sisveikino pirmoji Lietuvių 
Moterų Federacijos Bosto
no klubo vardu. Toliau se
kė rašytojas St. Santvaras, 
muzikų vardu — Vytautas 
Rastonis. Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apygar
dos vardu — Viktoras Ku
bilius, Lietuvių Bendruo- 
nės krašto valdybos vardu 
— dr. Algirdas Budreckis, 
muzikos mylėtojų ir draugų 
vardu — Aloyzas Astravas 
ir paskutinis — Jonas Nor
kus. Visi kalbėtojai minėjo 
Izidoriaus Vasyliūno didelę 
meilę muzikai, meilę lietu
vybei, jo didelį ryžtą dirbti 
jo mylimą darbą. Visi pri
pažino, kad lietuviai labai 
pasigęs velionio Vasyliūno, 
nes niekas neužpildys tos 
atsiradusios spragos, kurią 
padarė negailestinga mirtis 
atimdama jį iš mūsų.

Gruodžio 17 d. Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčioje Cambridge, 
šv. Mišias atnašavo pats 
kleb. Saulėnas, o taip pat 
dalyvavo dar septyni kuni
gai: iš Vokietijos, Memin- 
geno atvykęs kun. Augus
tinas Rubikas, du tėvai 
pranciškonai iš Maino: kun. 
Rafaelis šakalys ir kun. 
Stepas Rapolas, prel. Vy
tautas Balčiūnas iš Put- 
nam, Conn. ir kiti. Vargo
nais grojo velionies sūnus 
dr. Vytenis, o smuiku — 
velionies didelis bičiulis ir 
net koncertų dalyvis kun. 
Vincas Valkavičius. Solo 
giedojo Jurgis Lizauskas iš 
Lawrence, Mass. Taip pat 
giedojo Boston Community 
music center mokyklos mo
kytojų choras. Kaip šerme
nų koplyčioje kalbėtojai, 
taip ir bažnyčioje kleb. kun. 
Saulėnas kalbėjo apie velio
nį Vasyliūną, kaip apie pa
triotą lietuvį, muzikos my
lėtoją ir labai gerą katali
ką. Iš bažnyčios kelios de
šimtys automobilių vilksti
nė palydėjo velionį Izidorių 
Vasyliūną į amžino poilsio 
vietą Mt. Aubum Cam
bridge kapines, kui- kuni
gai atkalbėjo maldas, o visi 
susirinkę atgiedojo giesmę 
Marija, Marija. Ten ir pa
siliko mielas Izidorius am
žinam poilsiui.

Nuliūdime pasiliko žmo
na Elena, sūnus dr. Vyte
nis M. ir dukra Rasa M. su 
šeima.

Iš kapinių, visi palydėję

■ laiškai Dirvai
PATIKSLINIMAS

Pagarba ir didelis ačiū 
visiems, prisidėjusiems prie 
parengimo ir išleidimo "Dir
vos” numerio (42 — 82), 
skirta paminėti L. S. T. 
Korp! Neo-Lithuania 60 m. 
sukaktį.

Esu senosios "gvardijos” 
narys. 1938-39 m. Korp’ 
Neo - Lithuania valdyboje 
buvau Arbiter elegantia- 
rum, o paskutinėje 1939-40 
metų (Nepriklausomoj Lie
tuvoj) — valdybos sekre
torius. Korp! veikla, jos 
gerovė ir orumas buvo ma
no širdyje ir darbuose. Lai
kraščių pageltusiuose la
puose, ateinanti karta ieš
kos žinių ir istorinių faktų. 
Deja, kai kurie įvykiai, ma
no atmintimi, buvo nevisai 
tiksliai atpasakoti.

Gerai atsimenu, kokios 
buvo paskutinės Korp! Neo- 
Lithuania gyvenimo dienos 
ir likvidavimo momentai.

1940 m. liepos mėn. pra
džioj gavau Korp! valdy
bai adresuotą iš Kauno 
miesto savivaldybės prane
šimą, kad Korp! rūmai, 
esantieji Parodos g-vėj Nr. 
22, yra numatyti sekves
truoti Raudonosios armijos 
reikalams. Pasitarę su tuo 
metu buvusiu pirmininku 
(kitų valdybos narių sku
biai nepavyko surasti), nu
tarėme, kad aš vienas at
stovaučiau valdybai ir ga
vau pirmininko žodinį įga
liojimą — pasielgti taip, 
kaip reikalaus tuometinės 
sąlygos. Kitą dieną pasira
šiau sekvestracijos aktą, 
kuris įpareigojo per tris 
dienas apleisti rūmus.

Formaliai perdavęs Korp! 
rūmus Sovietų armijai, tuoj 
paskambinau pirmininkui ir 
pranešiau jam padėtį. Ne
trukus atbėgo pirmininkas 
su įvairia pakavimo medžia
ga. Bandėme surasti vice
pirmininką, bet nepasisekė. 
Tada abu ėmėmės darbo: 
nuėmėme herbą ir jį supan
čias Korp! spalvas. Ant 
herbo uždėjome Korp! vė- 

velionį, buvo pakviesti į pa
rapijos salę užkandžiams, 
kuriais rūpinosi Irena Ra- 
sienė ir visa eilė draugių.

Kaip atsisveikinant visi 
kalbėtojai labai vertino Izi
doriaus Vasyliūno darbus, 
apgailestavo jo mirtį, kuri 
įnešė didelį nuostolį į lie
tuvių muzikinį gyvenimą. 
Taip, jis buvo labai gražiai 
įvertintas, bet mes lietu
viai daug ką darome gero
kai pavėluotai. Turėtume 
vertinti tokius žmones, kai 
juos turime gyvųjų tarpe, 
o ne tada, kada jų neten
kame. Gi mes bostoniškiai, 
o ir visi geros valios lietu
viai pasigesime Izidoriaus 
Vasyliūno daug kur ir tu
rėsime didelę spragą, ku
rios niekas negalės užpil
dyti. 

liavą, statuto knygą, albu
mą ir kai kurias nuotraukas 
bei trofėjas ir viską suvy
niojome į impregnuotą me
džiagą. Po to ėmiausi suo- 
diniausio darbo — deginti 
korporantų byas ir doku
mentus. Pradžioje bandžiau 
centralinio šildymo krosnį, 
bet jai užsikimšus, užkū
riau laužą kieme. Darbą 
baigiau vėlai vakare.

Garbės narių portretus 
pasiėmė jų autorius daili
ninkas Jonas Aleksandravi
čius, o skulptūras (garbės 
narių ir kunigaikščių) — 
išsivežė skulptorius Anta
nas Aleksandravičius. Tai 
tokia trijų dienų laikotar
pio įvykių istorija.

Tame pačiame "Dirvos” 
Nr. 42, Edvino Balcerio 
straipsnyje "Los Angeles 
neolituanų veikla" randame 
informacijų apie Los An
geles miesto neolituanus, 
švenčiančius dešimtmečio 
įsikūrimo sukaktį. Balceris 
rašo: kad 1972 m. IV. 7. 
pagaliau buvo išrinkta pir
moji valdyba: E. Balceris 
— pirm., Br. Dūda — vice
pirm. ir ižd. ir E. Gedgau
dienė — sekretorė.

Štai prieš akis turiu "Dir
vos” Nr. 131 (1962. XI. 12). 
Šio numerio pusė puslapio 
skirta Los Angeles neoli
tuanų veiklai ir Korp! 40- 
ties metų sukakčiai pami
nėti. čia liudijama, kad val
dybą sudarė: Vyt. Aleksan- 
driūnas — pirm., dr. Juozas 
Jurkūnas — vicepirm. ir J. 
Gedimi nienė — sekretorė.

1970-71 m. valdyba buvo 
išrinkta iš jaunųjų, dau
giausiai Chicagos auklėti
nių: St. Petravičius — 
pirm., R. Vitkienė — vice
pirm., Kristina Sabaliūnai- 
tė — sekr., V. Rauktytė — 
ižd. ir A. Kiršonis — narys.

Taigi matome, kad Korp! 
Los Angelėje jau daug 
anksčiau veikė, buvo šau
kiamos sueigos, posėdžiavo 
valdybos, ruošiamos meti
nės šventės.

Senį. Vyt. Aleksandrūnas
Los Angeles

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

And re w Kaul Memorial Hospital, a 
240 bed acute and skilled nursing 
facility located in n<.rlhwestern Penn- 
sylvania. is accepting applicalions for 
a full-time staff physical theraplst. 
Varied caseload, consisting of both 
inpatients and outpat.'ents. Mušt »>»• 
licensed or eligible for licensure in 
Pennsylvania. L.xi ellent salary and 
fringe benefit program. Qualifięd 
candidales should subrnit thvir re
sume lo or call th*' personnel director. 
Andrew Kaul Mcn.oriai Hospital. St. 
Marys, PA. 15857 (614) 781-7590. 
Ext. 387. An equal opportunity em
ployer. M/F. (46 5)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

LABORATORY IECHNOLOGIST 
Andrew Kaul Memorial Hospital. i 
2 40 bed acute and skilled nursing 
facility located in norlhvvesiern Penu 
sylvania. is acceptmg appiications for 
full-time Registered. Medical Labo 
lalory Technologini. Mušt be licensed 
or eligible for licensure in Pennsyl- 
vania. Excellent salary and fringe 
benefit program. Quu!ified candidales 
should submit their resume lo or 
call the personn^l diieclor. Andrew 
Kaul Memorial Hospital, St. Mūrys. 
P*. 1 5857. (8H) 781-7500 l.xt. 387. 
An Equal Opportunity Employer, M/l 
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CHICAGOS LIETUVIAI
DAINAVA 

ATSISVEIKINO MUZIKĄ 
ALOYZĄ JURGUTĮ

Lietuvių meno ansamblis 
Dainava šių metų veiklą, 
apvainikavo pastatydama 
Aurelijos Balašaitienės — 
Aloyzo Jurgučio muzikinį 
veikalą — "Vilniaus pilies 
legendą". Chicagoje įvyko 
du spektakliai (spalio 30 ir 
31 d. d.), o Clevelande vie
nas (gruodžio 4 d.).

Lietuvių meno ansamblio 
Dainavos, pastaruosius 8 
metus, muzikiniu vadovu 
buvo Aloyzas Jurgutis. Jis 
sukūrė muziką šiems pasta
tymams : Danutės Bindo- 
kienės — Pamario pasaka, 
Nijolės Jankutės-Užubalie- 
nės — Kūlgrinda, Anatoli
jau Kairio — Emilija Pla- 
terytė ir to paties auto
riaus — Čičinskas, Aureli
jos Balašaitienės — Vil
niaus pilies legenda.

Prieš aštuonerius metus 
Aloyzas Jurgutis sukompo
navo 5 veikalams muziką, 
juos išvedė į sceną ir pats 
dirigavo. A. Jurgučio įna
šas ne tik Dainavai, bet ir 
visai lietuviškai muzikai 
yra svarus. Dainava gaili
si netekdama pareigingo 
muzikinio vadovo, bet taip 
pat linki sėkmės naujoje 
vietoje, pareiškė Dainavos 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Jasinevičius.

Atsisveikinimo pobūvis 
įvyko 1982 m. gruodžio 21 
d. Jaunimo Centro kavinė
je, Chicagoje. Pobūvį atida
rė ir pravedė pirm. V. Ja
sinevičius. Kompozitoriui A. 
Jurgučiui šiltą žodį parašė 
paskutinio veikalo autorė 
Aurelija Balašaitienė, nega
lėjusi šiame pobūvyje da
lyvauti.

Jautrų žodį tarė ansamb-

Antanas Juodvalkis
lio globėjų vardu dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, linkėda
mas A. Jurgučiui sėkmės 
naujoje vietoje, ragino Dai
navą neišsiskirstyti, bet pa
gal V. Kudirką — ... Vie
toj audrų išversto stulpo, 
kitą jo vietoje statyti.” 
Keičiasi ansamblio vadovai, 
keičiasi solistai, keičiasi 
choristai, bet Dainava pa
silieka ir dainuoja. Linkėjo 
išsilaikyti ii’ grįžti į pagrin
dinį uždavinį — tautinio 
meno puoselėjimą.

Lietuvių žurnalistų są
jungos pirm. Jurgis Janu- 
šaitis prisiminė Dainavą 
besikuriančią Hanau sto
vykloje, persikėlusią per 
Atlantą ir vėl susibūrusią 
Chicagoje. Linkėjo neišsi
lakstyti, bet ir toliau gra
žiai dainuoti. Išvykstan
čiam į Los Angeles muzikui 
A. Jurgučiui, linkėjo būti 
kūrybingam ir įsijungti į 
vietos lietuvių muzikinį gy
venimą.

Ansamblio talkininkas, 
aktorius Julius Balutis, ei
liuota poema, atsisveikino 
muziką A. Jurgutį, išreikš
damas viltį vėl pamatyti 
Chicagoje, nes nuo dūmų 
pajuodavusi padangė yra 
patraukli.

Raštu šventinius sveiki
nimus perdavė: Ona ir Jo
nas Gradinskai ir pridėjo 
100 dol., Ramona ir Kęstu
tis Troškūnai, taip pat pa
rėmė 100 dol., Audronė ir 
dr. Andrius Gaižiūnai, kun. 
Adolfas Stasys, A. Bala
šaitienė ir kt.

Kalbėjo iš čia dalyvau
jančių libreto autorių var
du, rašytojas Anatolijus 
Kairys, tik ką laimėjęs 
Draugo romano 1982 metų 
romano konkursą. Jis pažy
mėjo, kad autoriaus ir kom

Dirvos redakcijai ir visiems skai

tytojams NAUJŲJŲ 1983 METŲ 

proga linkiu gražios ateities lietuvybės 

darbuose.

Euphrosine Mikužis

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

Šv. Kalėdų proga nepamirškite 
lietuvybės židinio
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Adresas -------------------------------------------------------- -------------------

Aukoju----------------------------------------------------- - ----------------------
Aukas siųsti: Lithuanian World Community Foundation 

5620 So. Claremont Avė.
Chicago, IL 60636

pozitoriaus bendradarbiavi
mas yra būtinas, nors kar
tais ir nelengva suderinti 
nuomones. Kompozitorius 
A. Jurgutis buvęs sukalba
mas ir lengvai surasdavę 
sprendimus. Gailėjosi, kad 
apleidžia Chicagą, bet tiki
si ir toliau sulaukti talkos 
Dainavos ansambliui.

Sekretorė Julita Burgės 
perskaitė Jono Paštuko me
niškai paruoštą adresą ir 
kartu su pirm. V. Jasinevi- 
čium įteikė muz. A. Jurgu
čiui.

Kalbų eilę užsklendė šio 
vakaro kaltininkas Jurgu
tis, išreiškęs padėką Daina
vos ansambliui už sklandų 
bendradarbiavimą ir žadėjo, 
kad ir toliau gyvendamas, 
nuolatinę talką.

Susirinkusieji išreiškė 
linkėjimus, sugiedodami Il
giausių metų.

Vakaronės vadovas V. 
Jasinevičius padėkojo an
samblio globėjams Irenai ir 
dr. Leonui Kriaučeliūnams 
už nepailstamą globą bei 
paramą ir šių vaišių finan
savimą. Pristatė čia daly
vaujančius paskutinio pa
statymo solistus, talkinin
kus, mecenatus ir spaudos 
žmones. Palinkėjo visiems 
nuotaikingų švenčių, o ma
estro A. Jurgučiui sėkmės 
šiltoje Kalifornijoje.

Dainavos ansamblis da
lyvauja 1983 m. ruošiamo
je Dainų šventėje ir toli
mesne menine vadove pa
kviesta solistė-muzikė Aud
ronė Simonaitytė-Gaižiūnie- 
nė. Muzikas A. Jurgutis sa
vo planų neatskleidė.

Pobūvyje dalyvavo netoli 
šimtinės dainaviečių — cho
ristai, solistai, mecenatai, 
talkininkai ir bičiuliai.

Dainavos ansamblio val
dyba: pirm. Vytautas Jasi
nevičius, vicepirmininkai — 
Alfredas Urba, Danguolė 
Ilginytė, sekretorė Julita 
Burgės, ižd. Vytas Radys, 
fin. sekr. Mėta Gabalienė ir 
narys Juozas Vieraitis.

RENGINYS
II Pasaulio Lietuvių Die

nų ruošos darbams paremti, 
1982 m. sausio 22 d. Mar- 
tiniųue salėje, ruošiamas 
banketas. Programą išpil
dys solistė Praurimė Ragie- 
nė.

įėjimo auka 50 dol. as
meniui. čekius rašyti — Li
thuanian World Festival, 
Ine. šios ir visos kitos au
kos duotos Pasaulio Lietu
vių Dienoms nurašomos nuo 
mokesčių. Prašome dar 
šiais metais įsigyti bilietus, 
paskambinant L. Lapienei 
šiuo telef. 345-4181.

1983 — Aušros — metų 
didžiausias lietuvių įvykis 
bus II Pasaulio Lietuvių 
Dienos, įvykstančios birže
lio 25 — liepos 4 d. d. Chi- 
ccagoje.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu įvyks šie renginiai: 
VI PLB seimas, VI Dainų 
šventė, V PLJ kongresas, II 
PL sporto žaidynės ir kul
tūriniai įvykiai — opera I

LITUANI, literatūros va
karas, talentų vakaras, jau
nimo ir bendra dailės darbų 
parodos, AUŠROS ir po
grindžio spaudos parodos 
ir kiti.

Šiems darbams įvykdyti 
reikalingos lėšos. Lėšoms

telkti naudojami įvairūs 
būdai ir priemonės. Vienas 
iš jų yra pokylis, į kurį 
kviečiami visi lietuviai ir 
jų draugai įsijungti.

Rengėjai žada gerą nuo- 
nuotaiką ir puikią aplinką. 
Dalyvaukime! !

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? £ 2422 WEST MAKQUETTE RD. 

CHICAGO, TLLINOIS «('2» 
PHONE: 312 925-«n97 
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Santrumpos: atm. jn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — 
įamžintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm.
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso, kand.
— kandidatas.
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$10.00 Gleveckaitė Nida, 1970.IX.24, kand. atst. Glaveckas, 
A.B., M.D. $10.00, Narbutis Petras, atm. įn. atst. Nar- 
būtis Leonas, įm. Townsend Margaret $10.00.

$20.00 Szeiva Vic ir Anne $20.00.
$25.00 Petrikonis Antanas, dail. atm. įn. atst. Petrikonis L 

pad. Bičkus Prudencija $387.00, Totoraitis Juozas ir 
Alice $125.00.

$30.00 Skodis Antanas (miręs) ir Marija $230.00, Strolis V. ir S. 
$300.00.

$50.00 Banevičius Voldemaras $275.00, Bliudnikas Engelber- 
tas $350.00, Gintautas Jonas, atm. įn. atst. Gintautienė 
V., įm. Šlapelis Petras su šeima, Lekutis Pranas ir Jonė 
$625.00, Turūta Eglė D. $150.00.

$64.12 Bartash John, tęst, palikimas $11,971.35. 
$75.00 Baniukaitis Vytautas ir Nijolė $200.00.

$100.00 Balys Stasys K. ir Danutė S. $500.00, Bagdanskis 
Juozas ir Birutė $425.00, Baltrušaitis Aleksas ir Bar
bara $100.00, Dagys Petras, kun. atm. įn., Bostono 
Lietuvių Evangelikų parapijos steigėjas, atst. ir pad. 

'Dagys-Barkevičienė Arianė $500.00, Eidejus Edwardas 
$100.00, Elertienė Ona $200.00, Gašlūnas Stasys 
$625.00, Jadviršis Petras $300.00, Janušas-Krivickaitė 
Genovaitė, atm.: Janušas Aleksandras $100.00, Jonaitis 
Juozas ir Marija $1,100.00, Jonaitis Vytautas ir Domai- 
nė $1,100.00, Juodikis Danutė, atm. įn. pad. Juodikis 
Peter $500.00, Kuraitis Algirdas ir Viktorija $1,000.00, 
Kairaitis A. ir Z. $200.00, Kamantas Vytautas, inž. 
$400.00, Karazija Kazys, inž. atm. įn.: Laucius Antanas 
ir Dalia $100.00, Karazija Ramūnas, inž. atm. įn.: 
Karazija Balys ir Ida $100.00, Keršulis Petras, atm. įn.: 
Tiškus Agota A., dukterėčia $100.00, Kindurys Alfonsas 
ir Oną $2,400.00, Kirkus Liūdas ir Irena, įm. Daniusevi- 
čienė Ona $100.00, Kudirka Magdalena $500.00, Lukas 
Juozas $500.00, Lukošiūnas Pranas, atm. įn.: Šlenienė 
Dalia $100.00, Mažeika Vytautas $100.00, Norvilas 
Povilas ir Ona $300.00, Pranskevičienė Marija $100.00, 
Prenskus Česlovas, atm. įn.: Prenskienė Jusefa $100.00, 
Povilaitis Kazimieras $200.00, Pupelis Adolfas (miręs) ir 
Jadvyga $1,700.00, Naudžius Viktoras K., inž. ir Aldona 
$1,500.00, Račkauskas Jonas, Ph. D. ir Ramunė $500.00, 
Rauba Jonas ir Liuda $1,110.00, Slėnys Raimundas, 
gimtadienio proga įamžinamas motinos: Šlenienė Alek
sandra $100.00, Shatas Romas A ir Gertrūda M. 
$715.00, Smilga Aleksas $300.00, Steponaitis Juozas 
$500.00, Stočkus Albertas $200.00, Sudnikienė- 
Rekašiūtė, atm. įn.: Petreilds L.D. Dr. $100.00, Treška 
Petras $100.00, Valiūnas Jonas Algis M.V.D. atm. įn. 
pad. Ambrazaitis K.G., M.D. ir Sidrys Linas, M.D. ir 
Rima po $50.00 iš viso $1,505.00, Vilutis Jonas, atm. įn.: 
Vilutienė Emilija $100.00, Zailskas Pranas ir Ona 
(mirusi) $300.00.

$185.00 Navickas Kazimieras ir Valerija, atm. įn. pad. Bičkus 
Prudencija $500.00.

$200.00 Ambrazaitis Kazys G., M.D. ir Marija $3,800.00, 
Aukštuolis Vytautas ir Natalija $200.00, Karazija 
Kazys, inž. atm. įn.: Karazija Juozas ir Balys $200.00, 
Korzonas Raimundas ir Danutė $400.00, Kurauskienė 
Danutė $200.00, Mažionienė Ona, atm. įn. pad. Mažio- 
nytė Ona ir Stropienė Aniceta $500.00, Mičiulis Valen
tine, įm. Base Betty $200.00, Pakalnis Jonas ir Ona 
$200.00, Paovis Jonas ir Verutė $1,100.00, liekis 
Alfonsas $200.00, Remeikis Vytautas ir Ona $200.00, 
Šležas Adolfas, M.D. ir Algė $1,000.00, Valaitis Jonas, 
M.D. ir Joana $2,400.00.

$275.00 Žukauskas Vytautas ir Gražina $400.00.
$300.00 Barauskienė-Šimanskytė Juzefą, atm. įn., Šimonis-Ši- 

manskie Stasys, atm. įn., Šimonis-Šimanskis Jonas, 
atm. įn.: Šlenienė Aleksandra $300.00, Vitkus Alex ir 
Vitkus Dana D., Dr. $1,200.00.

$387.99 Černius Josef, atm. įn. palikimas, atst. Černius 
Vytautas $387.99.

$400.00 Orvidas Adolfas (miręs) ir Vaclovą $1,000.00.
$500.00 Baras Stasys j. ir Elena $1,700.00, Kazlauskų ir Kuncų 

giminių atm. įn.: Kuncienė Morta $500.00.
$875.00 Bičkus Vytautas (miręs) ir Prudencija $1,000.00.

$1,000.00 Kankus Leonas ir Stasė $1,000.00, Kaunas Ferdi
nandas V., M.D. ir Vanda $6,600.00, Kepenis Alfonsas ir 
Julija $1,000.00, Mataitis Vytautas, atm. įn. pad. Matai- 
tienė Marija $2,00b.00.

$1,153.78 X $15,000.00

83 Iš viso 83 $16,215.89

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1982.XI.30 pasiekė $2,345,609.79. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $1,011,585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.XI.30 
palikimais gauta $640,293.03.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629"

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.
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ST.LOUIS

IŠLYDINT 
GUMBELEVIČIUS

Anelė ir inž. Jonas Gum- 
belevičiai išėjo Į pensiją ir 
apsigyveno Oregono valsti
joje.

Jonas baigęs Ukmergės 
gimnaziją Lietuvoje, karo 
metu, raudonajai armijai 
vėl okupuojant tėvynę, pa
sitraukė j vakarus. Studi
javo Erlingen'o universite
te ir, atvykęs Į Ameriką, 
tęsė studijas Indianos In
stitute of Technology iki 
gavo chemijos inžinieriaus 
laipsnį.

Dirbo McDonnell-Douglas 
Aircraft bendrovėje, kur 
per eilę metą, pasiekė ste
bėtinų rezultatų dirbdamas 
kaip "senior processing en- 
gineer”, savo vardu turėjo 
užpatentavęs 6 išradimus ir 
septintas yra įteiktas už- 
patentavimui. Visi jo pa
tentai yra susiję su metalo 
apdirbimu, ne mechaniniais 
būdais, bet cheminiai. Pa-

ANICETAS SIMUTIS, Lie
tuvos gen. konsulas, kalba 
lapkričio 21 d. Brooklyne Ap
reiškimo parapijos salėje su
ruoštame Lietuvos kariuome
nės minėjime. Jo kalba buvo 
Įdomi ir paremta istoriniais 
faktais, ligi šiol daug kam ne
girdėtais. Minėjimo meninę 
programos dalį atliko Apreiš
kimo parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio. Minė
jimą rdengė ramovėnai, biru- 
tietės, savanoriai-kūrėjai ir 
šauliai. L. Tamošaičio nuotr.

MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga 1983 m. kovo 20 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje, ruošia 
AUŠROS šimtmečio minė
jimą. Paskaitą skaityti su
tiko istorikas dr. Algirdas 
Budreckis, LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmi
ninkas. Visi kviečiami da
lyvauti.

• Danutė Senikienė, gyv. 
Monticello, atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo Dir
vai auką 33 dol. Ačiū už au
ką ir šventinius linkėjimus.

• Dr. K. Paprockaitė-ši- 
maitienė, atnaujindama pre 
numeratą pridėjo auką lin
kėdama, kad Dirva amžinai 
žaliuotų. Ačiū.

Anelė ir Jonas Gumbelevičiai

vyzdžiui iš paprasto aliu- 
minijaus liedinio pasidaro 
egzotiniai metalai, kaip co- 
lumbium, molybdenum ir 
titanium. Titanium apdir
bimo metodas yra naudoja
mas ir kitų fabrikų, žinoma 
su McDonnell-Douglas lei
dimu ir ne veltui. Taip pat 
vienas patentas cheminiai 
atnaujinti kietuosius meta
lus ("tools”), irgi, su Mc 
Donnell - Douglas leidimu 
naudojamas net keleto kitų 
fabrikų. Be to, Jonas labai 
pagerino buvusius gamybos 
metodus, tuo žymiai suma
žindamas gamybos išlaidas. 
— tai buvo antras dalykas, 
šalia tų patentų, labai Įver
tintas ir bendrovės iškeltas 
per jo išleistuves.

NATIONW1DE 
INSURANCE
Nat<onwid« »S on you’’ »»<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti. ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI 4216) 161-3500.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MJUSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai; J. JANUiAITIS Ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Tikrai jo pasigęs McDon
nell-Douglas, bet dar dau
giau mes — visa šių apy
linkių lietuviška visuome
nė, o ypatingai mūsų ALT 
S-gos skyrius.

Anelė ir Jonas buvo pa
vyzdingi lietuviškoj veik
loj, dalyvaudami lir ener
gingai veikdami visose lie
tuviškose organizacijose.

Jonas buvo vienas iš ALT 
S-gos skyriaus Įkūrėjų šioj 
apylinkėj, išbuvęs 6 metus 
jo pirmininku (3 metus po 
įkūrimo ir dar 3 metus vė
liau). Visą laiką buvo sky
riaus valdybų — daugiau
sia vicepirmininko parei
gose.

Atstovavo mūsų skyrių 
per visus ALT S-gos suva
žiavimus. Parūpindavo pui
kią rekorduotą muziką per 
visus mūsų ruoštus vakarus 
ir parengimus. Anelės ir Jo
no namai buvo dažnai lan
komi apylinkės lietuvių, o 
ypatingai ALT S-gos narių. 
Visi gėrėjosi juodviejų nuo
širdumu ir vaišingumu.

ALT S-gos skyrius su
ruošė Anelei ir Jonui išleis
tuves, sukviesdami visus 
apylinkės lietuvius. Sky
riaus pirmininkas dr. Povi
las Švarcas pasveikino gau
siai susirinkusius ir papra
šė East St. Louis parapijos 
kleboną kun. Balčiūną — 
pasimelsti. Toliau savo jau
trioj kalboj pirmininkas ap
gailestavo Anelės ii’ Jono 
netekimą ir suglaustai pa
pasakojo jų ilgą veiklą Są
jungoj, pabrėždamas, kad 
sunku išskaičiuoti juodvie
jų nuveiktus darbus ir nuo
pelnus. Perdavė ALT S-gos 
Centro valdybos sekreto
riaus O.. Kremerio linkėji
mus telefonu ir palinkėjo 
viso geriausio naujoje vie
toje.

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas dr. 
Vytautas Gavelis savo kal
boje pabrėžė, kad Anelė ir 
Jonas visada rado laiko da
lyvauti ir L. B. veikloje, 
gausiai rėmė finansiniai; 
Anelė prisidėdavo prie viso.
kių parengimų, parodėlių 
ruošimo ir t.t., buvo malo
nūs su visais ir jų išvyki
mas yra didelis nuostolis.

Buvęs ilgametis LB apyl. 
pirmininkas Zigmas Grybi- 
nas savo trumpoje, jaus
mingoje kalboje pareiškė, 
kati jų išvykimas iš šios 
apylinkės yra ne bloga, bet 
tragiška naujiena. Visų 

vardu perdavė nuoširdžiau
sius linkėjimus.

Mėta Kikutienė paskaitė 
ir Gumbelevičiams įteikė 
savo paruoštą menišką įra
šą St. Louis miestui būdin
gu ”Arch to the West” pa
veikslu ir gražiais linkėji
mais, su visų išleistuvėse 
dalyvių parašais.

Jonas savo ir Anelės var
du padėkojo visiems už lin
kėjimus ir prižadėjo, kad 
ryšiai nenutruks.

Skyriaus pirmininkas dr. 
P. Švarcas, baigdamas ofi
cialų dali, padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie išleis
tuvių ir dar kartą palinkėjo 
išvykstantiems laimingos 
kelionės ir Įsikūrimą naujo
je vietoje.

Toliau sekė šokiai ir pa
šnekesiai.

Prieš išsiskirstant, iš
vykstantiems buvo sugie
dota ilgiausiu metu.

(vt)

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

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

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

Opportunity For ProfessionaI
Help For a small rurar 132 

bed Hospital 
REGISTERED NURSES 

3-11 and 11-7 shift
AND

X-RAY SUPERV1SOR
Responsible for stuft schcduling and 
related supervisory functions. Mušt 
be knowledgeable ot conect Radio- 
logy and Ultra Sound piocedurejt and 
have basic undesturding of equip- 
ment. Mušt be Repistered Radiology 
Technologist. Supeivifory experience 
preferred. Salary commensurate with 
experience and ability. Send resume 
TO PERSONNEL DLPAR7MENT.

BR0WN COUNTY GENERAL
HOSPITAL

425 Honie Street
Georgetown, Ohio 45121

(49-50)

PROJECT MANAGERS
New England Mechanical Conlactor 
has 2 permanenl positions. Should 
have full background in sheet metai, 
steam i'itting, procesą piping and 
plumbing. Projects located in Ver- 
mont. 2 - $5 million doilar range. 
Also have openings for job supers 
čind job forcmen. Fast tiact knovvledge 
project is a mušt. Full company 
benefits and stendy work for qua- 
lified men. Salary open. Send resume 
to NE\V ENGLAND AIR SYSTF.MS. 
INC., 20 New England Dr., Essex 
Junction, VT. 05452. EOE. (50-2)
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FILATELIJA

Nr.12 Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Spalio 20 
d. išleisti kalėdiniai pašto 
ženklai — keturi po 20 cen
tų su žiemos vaizdais įra
šyti ”Season’s Greetings”, 
ir vienas 20 centų religinio 
turinio su dail. Tiepolo Ma
dona su Kūdikiu, čia jį de
dame.

Giovanni Battista Tiepo- 
lo (1696-1770) buvo vienas 
iš paskutinių didžiųjų Ve
necijos dailininkų būrio. 
Globojamas Venecijos do
žo Giovanni II Cornaro ir 
kitų didžiūnų, jis išdekora- 
vo daugelį Venecijos rūmų 
ir bažnyčių. Nuo 1750 iki 
1753 m., pakviestas Wuerz- 
burgo vyskupo, ten dekora
vo rūmus ir bažnyčias. Nuo 
1763 m. lankėsi Ispanijoje,

SBE /uperior/avino/
ASSOCIAIION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
. $ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA
<• c <

DARBO VALANDOS: 

kur Karolio III pavedimu 
sukūrė puikių kūrinių Ma
dride. Jo rokoko stiliaus de
koracijos, paveikslai ir gra
viūros religiniais ir mitolo
giniais motyvais pasižymi 
nepaprastu gyvumu ir fan
tazija. Jo kūrinių randama 
daugelyje Europos muzie
jų. čia dedamas paveikslas 
yra Washingtono Meno ga
lerijoje.

2. Lapkričio 18 d. buvo 
išleistas 2 centų pašto ženk
las kompozitoriui Igoriui 
Stravinskiui pagerbti.

Igor Fedorovič Stravins- 
kij 1882-?) gimė Ora- 
nienbaume prie Peterburgo, 
Rusijoje. Jo tėvas buvo 
dainininkas, todėl ir Igoris 
anksti pradėjo mokytis mu
zikos. Muziką studijavo 
Petrapilio konservatorijoje 
komp. Rimskio-Korsakovo

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

/uperior /avi ag/
Pagrindinis skyrius

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

Linksmų ir laimingų 1983 metų!

AMBER STUDIOS, ■
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119Tel. (216) 531-3500
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

klasėje. Rimskio-Korsakovo 
mirties metu (1908 m.) jis 
jau buvo sukūręs keletą kū
rinių, tarp kurių baletą 
Petruška kuris 1911 m. bu
vo pastatytas Paryžiuje. 
Po revoliucijos Stravinskis 
persikėlė i Šveicariją, po 
to ilgus metus gyveno Pran
cūzijoje, o 1938 m.atvyko į 
JAV, kur galutinai ir pa

siliko. Jis sukūrė muziką 
keliolikai baletų, operų ir 
simfoninių kūrinių, kurių 
daugelis buvo išpildyti su 
dideliu pasisekimu. Taip pat 
parašė ir veikalų muzikos 
temomis. Su koncertu lan
kėsi ir Kaune 1934 m. kovo 
mėn. 25 d. Jo senelis Kotry
nos Didžiosios laikais iŠ 
Lenkijos atvyko ir apsigy
veno Rusijoje, žinoma, kad 
jis buvo kilęs iš Pabaltijo 
bajorų, greičiausiai iš Vil
niaus krašto, nes ir čia to
kia pavardė labai gerai ži
noma.

NIGERIJA išleido seri
ją pašto ženklų su to kraš
to vaizdais, čia dedame 10 
k. pašto ženklą su Yankari 
medžioklės rezervato žvėri
mis — panteros.

Pati Nigerija yra vaka
rinėje Afrikoje prie Gvinė
jos įlankos. Ji buvo Brita
nijos kolonija, sudaryta iš 
kelių mažesnių teritorijų. 
1960 m. buvo paskelbta Ni
gerijos federacija, o 1963 t nyčia jo laikosi ir toliau, 

visas šventes švęsdama 13 
dienų vėliau.

m. gavo nepriklausomybę, i 
Nigerija užima 356,669 kv. ! 
mylių plotą ir turi virš 63 
milijonų gyventojų. Jos 
sostinė — Lagos miestas, 
gulįs prie Atlanto. Turi 
daug gamtos turtų, ypač 
naftos, kurios daug ekspor
tuojama ir į JAV. Yra 
OPEC kartelio narys.

ELE

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS I.akewood, Ohio

Nr. 50 — 9

V. VOKIETIJA išleido 
60 pfenigių pašto ženklą, 
kuriuo paminima 400 metų 
sukaktis nuo Gregorianinio 
kalendoriaus įvedimo. Paš
to ženkle parodyti senovės 
laikų astronomai ir 12 Zo
diako ženklų.

Gregorianinis kalendorius 
buvo įvestas 1582 metais, 
esant popiežium Grigaliui 
XIII. Pats popiežius Griga
lius (angliškai Gregory, 
1502-85) popiežiavo nuo 
1572 iki 1585 m. Iki to lai
ko vartojamas vadinamas 
Juliaus Cezario kalendorius. 
Grigaliaus paskelbtas per
tvarkytas kalendorius buvo 
daug tobulesnis ir vakarų 
kraštai, kad ir palengva, jį 
priėmė. Tuo tarpu rytų 
kraštai Julijinio kalendo
riaus laikėsi iki šio šimt- 
Mečio pradžios. Pav., Rusi- 
sija jį įsivedė 1918 m., o 
Graikija tik 1923 m. Tuo 
tarpu slavų ortodoksų baž-

BAKER-European
to malte fine line of fancy cookies & 
cakes for retail bakery chain. Solid 
exp. in making these products a 
mušt. Brand new production facility. 
Mušt nave transportation; good sa
lary, good benefits. Call 212-993-*5600 
weekdays 9-5 p. m., ask for STUART.

(50-3)

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

MIRĖ JUOZAS AUGAITIS

A. A. Juozas Augaitis

Gruodžio 13 d. Cottage 
ligoninėje mirė Klaipėdos 
krašto vaduotojas, ramovė- 
nas, St. Butkaus šaulių kuo
pos ir Detroito lietuvių Kul
tūros klubo iždininkas, A. 
L. T. S-gos Detroito sky
riaus aktyvus narys, Alto,

tūros klubo — Stefanija 
Kaunelienė ’ir ramovėnų — 
Romas Macionis. Po atsi
sveikinimo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Atsilankusie- 
ji gausiai aukojo: Mišioms, 
Tautos Fondui.

Gruodžio 16 d. šv. Anta
no parapijos bažnyčioje 
kun. Alfonsas Babonas už 
jo sielą aukojo šv. Mišias, 
vargonais grojo ir solo gie
dojo muz. Stasys Sližys. Po 
mišių ilgos automobilių 
vilkstinės amžinam poilsiui 
buvo nulydėtas j šv. Kapo 
kapines. Kun. Alfonsui Ba
beliui atkalbėjus liturgines 
maldas, buvo sugiedota Ma
rija, Marija! Užkandžiai 
laidotuvių dalyviams buvo 
parūpinti švedų svetainėje. 
Nuliūdime liko: sesuo Ele
na, dukterėčia Birutė Kili
kevičienė su šeima, brolienė 
Juzė Augaitienė su šeima 
ir kiti gimines.

A. arinius

Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Clevelande suruoštose kūčiose ir Bernelių mišiose dalyvavo 
vyskupas James Lyke, OFM. Visos trys televizijos stotys filmavo kūčias ir tą pačią naktį savo 
žinių programose rodė vaizdus. Nuotraukoje kun. John V/right, vyskupas James Lyke, OFM 
ir parapijos administratorius Juozas Bacevičius prie kūčių stalo su parapijiečiais.

J. Garlos nuotr.

Balfo ir Tautos Fondo rė
mėjas, Juozas Augaitis.

Juozas Augaitis buvo gi
męs 1902 m. rugpiūčio 17 
d. netoli Klaipėdos krašto, 
Kuišių kaime, Tauragės 
apskr. stambaus ūkininko 
šeimoje. Nepr. Lietuvoje 
jaunystėje įsijungė į šaulių 
eiles, tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje. Kaip ir visi ki
ti, Lietuvą bolševikams 
okupavus, atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Detroite.

Gruodžio 15 d. V. Baužos 
laidotuvių namuose kun. 
Alfonsas Babonas ir atsi
lankiusieji sukalbėjo rožinį. 
Su velioniu pati pirmoji at
sisveikino ir šeimai užuo
jautą pareiškė laidotuvių 
direktorė Yolanda Zapa- 
rackienė, kuri dar paskaitė 
parinktą tam momentui Vy
tauto Alanto eilėraštį.

St. Butkaus šaulių kuo
pos ir Klaipėdos krašto su
kilėlių vardu, pirm. Vincui 
Tamošiūnui sergant, jo pa
ruoštą atsisveikinimo kalbą 
perskaitė kuopos iždinin
kas Matas Baukys.

Toliau atsisveikino: ALT 
S-gos Detroito skyriaus 
vardu — Albertas Misiū
nas, Detroito Lietuvių Kul-

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• VASARIO 12 D., 6:30 v. 
v. — Lietuvos laisvės vigilija. 
Rengia Dievo Motinos parapija.

• VASARIO 12 D. Pilėnų 
tunto blynų balius.

• VASARIO 13 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.

• VASARIO 19 D. Jaunųjų ta
lentų muzikos konkursas. Ren
gia LB Kultūros taryba Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.

• VASARIO 20 D. Neringos 
skaučių tunto vėliavos šventi
nimas.

• VASARIO 27 D„ 4 vai — 
Koncertas dalyvaujant sol. Al
donai Stempužienei ir kanklių 
solistei Mirgai Bankaitytei Die
vo Motinos parapijos auditori
joj. Rengia Dievo Motinos pa
rapija.

• KOVO 6 D. Dirvos koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje.

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• KOVO 26-27 D.D. dail. 
Nijolės Palubinskienės kūrinių 
paroda Lietuvių Namuose. 
Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos parengimas Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyrų choro 
dešimtmečio minėjimas-balius 
Lietuvių namuose.

• GEGUŽĖS 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

• RUGPIUCIO3-4 D. Old 
World festivalis E. 185 gatvė
je.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• SPALIO 1 D. 4 vai. popiet 
Simfoninis koncertas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Dalyvauja Clevelando Filhar
monijos orkestras, sol. Jonas 
Vaznelis ir pianistas Antanas 
Smetona. Rengia Dievo Moti
nos parapija.

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose. Rengia Dievo 
Motinos parapija.

• SPALIO 15 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

DALIA KASULAITIS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531 ~190

bonu kun. G. Kijausku, S.J. J. Garlos nuotr.

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

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.
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• Anicetas Simutis, Lie
tuvos gen. konsulas rašo: 
"Nuoširdus ačiū už pratur
tinimą Generalinio Konsu
lato bibliotekos tokiu svar
biu dr. Alberto Geručio 
kruopščiai parašytu veikalu 
— Dr. DOVAS ZAUNIUS. 
Savo išvaizda knyga daro 
labai patrauklų įspūdi, o 
pradėjus skaityti nebeįma
noma nuo jos atsitraukti.

VILTIES Draugijai ir 
jos talkininkams priklauso 
visų geros valios lietuvių 
pagarba ir padėka už šios 
knygos išleidimą.’’

• A. A. dr. Izidoriui Aliui 
pareikštoje Clevelando ve- 913-0910.

H. Macevičiūtė su Kalėdų seneliu... atsilankiusiu su dova
nu maišu į kalėdinę sueigą. J. Garlos nuotr.

J. Garlos nuotr.Clevelando skautės ir skautai kalėdinėje sueigoje...

terenarijos gydytojų užuo
jautoje (Dirva Nr. 49) tu
rėjo būti ne Juozas Kuncai- 
tis, bet Justinas Kuncaitis.

• Jonas Velička, užėjęs j 
Dirvą užprenumeruoti laik
raštį savo bičiuliui į Aus
traliją, paliko auką 7 dol.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 41094. Tel.

Iš šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės, suruoštos praeitą sekmadieni. 
Nuotraukoje mokiniai suvaidinę kalėdinį vaizdelį. J. Garlos nuotr.

MINTYS APIE 
KALĖDŲ EGLUTES

Kasmet prieš Kalėdų šven
tes visos lituanistinės mokyklos 
ruošia viešą Kalėdų eglutės 
programą, kurios metu turi 
progą parodyti savo talentus 
ir sugebėjimus net ir patys ma 
žieji, o tėvai ir mokykla besi
dominti visuomenė savo gau
siu dalyvavimu suteikia mo
kyklai ir taip reikalingą mora
linę, o kartais ir materialinę 
paramą. Skaitant reprotažus 
iš įvairių vietovių, negalima 
nesidžiaugti tokių renginių pa 
sisekimu.

Ir Clevelando Sv. Kazimie
ro lituanistinė mokykla š.m. 
gruodžio 19 d. po pamaldų 
DMNP parapijos salėje suren
gė puikiai paruoštą progra
mą, kuria gėrėjosi gausus sve
čių būrys. Trečio skyriaus 
mokytoja D. Grigaliūnienė in 
scenizavo ir pastatė P. Jurkaus 
kalėdinę pasaką, įtraukdama 
visų pradžios mokyklos skyr- 
rių ir dvikalbės klasės moki
nius. Scenoje buvo įspūdingas 
vaizdas su apgalvotai apipavi
dalinta programos eiga. Kai
rėje pusėje būriavosi chorelis, 
kuris dainavo sklandžiai, aiš
kiai tardamas žodžįus, skam
biai ir gyvai. Scenos centre 
jaunasis skaitytojas Danius Sil 
galis savo gražia tarsena impo 
navo klausytojams. Dešinėje 
pusėje skoninga prakartėlė, o 
žemiau išsirikiavę kanklinin
kai išbaigė patrauklų vaizdą.

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jaunos "studentės” 
atlieka meninę programą kalėdinėje eglutėje... J. Garlos nuotr.

Programai prasidedant, sve
čius pasveikino mokyklos di
rektorius Jonas Vyšnionis. 
Kanklės skambėjo darniai ir 
preciziškai. Teko patirti, kad 
Virginija Juodišiūtė, kanklių 
mokytoja, talkininkaujama R. 
Kazlauskaitės, praleido dau
gelį valandų įtemptai su jau
nimu repetuodamos.

Reikia pastebėti, kad prog
rama buvo trumpa, trukusi 
apie pusvalandį, tačiau sceno
je buvo jaučiama drausmė ir 
geras pasiruošimas, nedarant 
nuolaidų bet kuriai amžiaus 
grupei. Po vaidinimo svečiai 
ir dalyviai perėjo į parapijos 
kavinę, kurioje stovėjo puošni 
Kalėdų eglutė, papuošta mo
kytojos Onos Žilinskienės paga 
mintais skoningais šiaudinukų 
ornamentais. Tradicinis Ka
lėdų senelis - šį kartą linksmas 
sąmojingas ir guvus - apdalino 
jaunimą dovanomis. Darbš
tus ir energingas tėvų komite
tas vaišino svečius kava ir ska
numynais.

Tai tiek tebūtų tradicinio re 
portažo. Tačiau sekant iš vi
daus tokiems pasirodymams 
daromus pasiruošimus, tenka 
ir giliau pažvelgti į tokių Ka
lėdų eglučių renginių reikšmę 
ir juos giliau įvertinti. Negali
ma nuneigti labai stipraus lie
tuviško auklėjimo elemento. 
Mūsų jaunimas dažnai yra pri 
verstas dalyvauti suaugusių 
rengiamuose minėjimuose ir 
koncertuose, kurie jiems ne vi
sada suprantami ir dažnai 
nuobodūs. Ir jų metu to jau
nimo vaidmuo yra menkas - 
įteikiant gėles, dalinant prog
ramas, nurodinėjant vietas 
arba ... žiovaujant. Mokyk
los viešų renginių metu jauni
mas su vyresniais pasikeičia 

vaidmenimis ir jaučiasi esąs 
dėmesio centre. Jiems skiria
mi plojimai, jie pagiriami už 
gražų pasirodymą, gerą dai
navimą ar šokį. Tai kelia mo
kiniams nuotaiką, palaiko jų 
entuziazmą ir įprasmina uždą 
rai praleistus šeštadienio rytus 
besimokant lituanistinių daly
kų. Tokių renginių metu jų 
darbas įgyja konkrečią vertę 
ir skatina mokytis ir dirbti to
liau. Patirtis parodė, kad ir 
labiau atsilikę ar mažiau 
drausmingi mokiniai, gavę 
vaidmenis pradeda rimčiau į 
savo pareigas žiūrėti ir deda 
pastangas neatsilikti nuo savo 
draugų.

Grįžtant prie pačios progra 
mos - negalima nepasidžiaug
ti programos dalyvių dailiais 
ir skoningais kostiumais. Lė
lės, piemenėliai, žvaigždės, 
angelai - visi buvo gražūs, rū
pestingai aprengti, savo vaid
menims rimtai pasiruošę. Į tą 
pusvalandžio programą sudė
ta daug valandų darbo - tiek 
pedagoginio, tiek fizinio, 
pedagoginio, tiek fizinio. Rei
kia tikėtis, kad šventės daly
viai, išsiskirstę į savo namus, 
ne tik su malonumu prisimins 
tą mokyklos renginį, bet ir 
įvertins j to renginio pasiseki
mą įdėtą darbą. Tai suma 
daugelio asmenų pastangų - 
visi pradžios mokyklos moky
tojai jau nuo pat mokslo metų 
pradžios šį pasirodymą plana
vo ir darniai dirbo drauge. 
Mokytojai, tėvų komitetas ir 
mokyklos vadovybė sudaro vie 
ną darnų vienetą, kuriame 
- kaip šeimoje - kiekvienas ne 
tik atlieka savo pareigas, bet 
ir talkininkauja ten, kur toji 
talka reikalinga.

Aurelija Balašaitienė



DIRVA
ALT S-GOS 

PIRMININKAS 
LIGONINĖJE

Inž. Vaclovas Mažeika, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkas, 
praeitą savaitę nuvyko į li
goninę periodiniam sveika
tos patikrinimui. Gydyto
jai rado jo kraujo apytakos 
sutrikimus ir nukreipė j bū
tinumą operuotis.

Vaclovas sutiko ir opera
cija bus daroma šią savaitę.

Vaclovas Mažeika ligoni
nėje pasiekiamas — Luthe- 
ran General Hospital, 1775 
Dempster Avė., Park Ridge, 
III. 60068.

Linkime Vaclovui Mažei
kai pasveikti ir grįžti prie 
visuomeninio darbo.

VILTIES DRAUGIJOS 
NARIŲ ĮNAŠAI

Atsiliepdami į Dirvos 
kvietimą paremti laikraščio 
leidimą, į Vilties draugiją 

DR. IZIDORIUI ALIUI 

iškeliavus amžinybėn, žmoną Dr. SOFIJĄ 

ALIENĘ, sūnų RIMĄ ir dukterį JOLANDĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Buvusiam Lietuvos kariuomenės kari

ninkui, šauliui

EDVARDUI PETRAUSKUI
Floridoj mirus, velionio žmonai GENEI ir 

šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Dr. K. O. Pautieniai 
ir šauliai

PADĖKA
Esame dėkingi didžiai gerbiamam Dievo Motinos 

parapijos klebonui kun. Gediminui Kijauskui, S. J. už 
išreikštą užuojautą ir atlaikytas šv. Mišias už mirusio 
Australijoje mano brolio ir vyro svainio

A. A.
KAZIMIERO H E IN INGO 

sielą.
Nuoširdūs ačiū visiems giminėms, bičiuliams ir pa

žįstamiems išreiškusiems mums užuojautą. Ypatingas 
ačiū likusiems Lietuvoje ir gyvenantiems Kanadoje, 
Australijoje ir Naujoje Zelandijoje.

Visiems dėkingi
MARIJA IR ANTANAS 

BANKAIČ1AI

įstojo, arba jau esantieji 
nariai padidino savo įna
šus:

33 dol. — D. Senikienė, 
Monticello;

25 dol. — V. Izbickas, 
Westwood; R. Rūkštelytė, 
Ann Arbor;

20 dol. — A. Pimpė, Chi
cago.

• Draugo romano 32-jo 
konkurso premija paskirta 
rašytojui Anatolijui Kairiui 
už romaną "Kelionė j Vil
nių.’

Jury komisiją sudarė kun. 
A. Naudžiūnas, N. Jankutė- 
Užubalienė, D. Brazytė-Bin- 
dokienė, J. švabaitė-Gilienė 
ir Č. Grincevičius.

Konkursui buvo atsiųsta 
9 kūriniai.

Premija bus įteikta kovo 
20 d. Toronte.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Dr. Ona ir Antanas 
V a ge Ii s

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

VI. Matulionis, Cleveland 4.00
M. A. Bankaičiai,

Fairview Park .............20.00
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ......... 5.00
A. Šalčiūnas. Philadelphia 5.00 
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica ............. 3.00
Dr. J. Jakštas, Lakewood 10.00
H. Butkus, Mission Viejo 20.00 
A. Petrauskas,

St. Petersburg .............10.00
G. Galinauskas.

Dorchester.................... 3.00
A. Lileikis, Norvvood .... 10.00
U. Juodvalkis, Providence 3.00 
Dr. A. Kisielius. Sidney 35.00 
J. Glebus, Cleveland .... 10.00 
J. Žuras, Rochester ....10.00
R. Pužauskienė,

St. Petersburg ............. 3.00 ■
Ig. Stankus. Cleveland .. 8.00
A. Česonis, Linwood .... 3.00
Gr. Miller, Wheeling .... 3.00
E. Čižinauskas, Freeport 8.00 
A. Yankus, Rochester .. 5.00 
J. Zdanys, W. Hartford .. 8.00 
A. S. Zatkus,

Redondo Beach ..........80.00 ■
S. Petrulis, Chicago .... 100.00
I. Malakauskas, Waterbury 3.00 
Dr. B. ir Br. Kasakaičiai.

Chicago .................... 200.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 3.00 
L. Žitkevičius, Brooklyn 5.00* 
E. Gantautas. Bridgeport 3.00
ALT S-gos Bostono

skyriaus valdyba .... 25.00
A. Bartašiūnas, Boston .. 10.00 
LKV Ramovė Bostono

skyrius ........................25.00
St. Bučmys, Dayton .... 3.00
B. Dunda. Cicero ......... 8.00
V. Staškevičienė, Detroit 5.00 
A. Lukšytė-Meiliūnienė,

Australija ....................13.00
J. Kasmauskas.

Pembrokt .................... 8.00
D. Kikas, Venezuela .... 3.00
P. Povilaitis, Great Neck 5.00
Br. Elsbergas. Surfsidc .. 3.00
J. Kaunas, Cleveland .... 3.00
J. Dunčia, St. Petersburg 3.00
Ed. Balceris,

Santa Monica ............. 50.00
D. Sodeika .Torrance .... 3.00 
J. Chmieliauskienė,

Los Angeles ................. 13.00
I. Cernis, W. Bloomfield 10.00 
A. Mažulis, Wi!dwood ..15.00 
S. Mačys, Cleveland .... 3.00 
Žalgirio Šaulių

kuopa Clevelande ....25.00 
VI. Mieželis, Phoenix .... 10.00 
P. Didelis, Philadelphia .. 3.00
O. Pavilčienė, Chicago ..10.00
H. Dilienė. Chicago ....25,00

Mielam prieteliui

A. A.

PETRUI VAIGINIUI

miras, liūdinčiai šeimai — žmonai MARGA

RITAI, vaikams GENUTEI, MARGARITAI, 

LEONARDUI, LAIMAI JUREVIČIENEI su 

šeima, IRENAI BERŽINSKIENE1 su šeima 

ir mano krikšto sūnui KĘSTUČIUI reiškiu 

nuoširdžią užuojautą

Alfonsas Kurklius

M. Žitkus, Cleveland .. 25.00 
J. Maziliauskas, Cleve. .. 3.00 
S. Dabkus, Toronto .... 10.00 
Dr. D. Kasaitis, Baltimore 10.00 
J. Riauba, Toronto......... 3.00
E. Ribokienė, Brockton .. 3.00 
Lietuvių Fondas Chicago 100.00 
E. Sližys, Lake Tahoe ..13.00 
V. Civinskas, Cleveland 3.00 
E. Siman, Hamilton ....1500
O. Liutermoza,

Pompano Beach ......... 3.00
P. K. Skirmantas, Glendale 8.00 
Dr. T. Rymantas. Chicago 5.00
V. Grajauskas,

Jeffersonvillc ............. 5.00
J. Matusevičius, Ecanston 10.00
J. Stelmokas, Lansdowne 3.00 
A. Schoenber,

Salt Lake City............. 5.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 8.00 
S. Mackevičius, Jamaica 10.00 
Dr. P. Pečiulis. Chicago . .15.00
C. Petraitis. Toronto ....85.00
Z. Mikužis, Chicago .... 3.00
V. Matulevičius, Weston 13.00
J. Macenas, New Buffalo 3.00 
J. Bardauskas,

New Buffalo.................10.00
F. Pempė, Philadelphia .. 3.00
W. Kazlauskas. Waterbury 8.00 
Pr. Račkauskas,

Dorchester.................... 10.00
R. Minkūnas, Seven Hills 3.00 
Detroito Lietuvių komitetas

Pasiuntinybės pastatui 
atnaujinti .....................10.00

Pr. Mačernis, Chicago .. 8.00 
M. Petrulis, Toronto .... 3.00
J. Arcišauskas. Chicago 10.00
K. Adomavičius,

Winchester.................... 8.00
J. Veblaitis, Union......... 8.00

T. Klova, New York .... 3.00 
St. Antanaitis, Chicago .. 13.00 
St. Varekojis, Chicago ..10.00
J. Davalga, Gulfport .... 3.00 
Dr. St. Strasevičius,

Chicago ........................ 10.00
O. Naumanienė. Cleveland 3.00
V. Izbickas, Westwood . .25.00
Ign. Verbyla, Cleveland 3.00
Dr. J. Bartkus, Chicago 13.00 
S. Rudokas, Chicago .... 3.00 
K. Sirgėdas,

Richmond Hill ............. 3.00
A. J. Tomkus, Meriden . . 15.00 
Dr. K. Šimaitienė,

Queens ........................ 13.00
E. Maslauskienė,

Richmond Hts................8.00
P. Milašius, Cleveland .. 3.00
C. Tamašauskas. Phila. .. 3.00
J. Glemža, Vokietija .... 3.00
A. Valavičius, Los Angeles 8.00 
A. Mikoliūnas, Euclid .. 3.00 
M. Jonikienė, Chicago .. 8.00 
V. Kalendrienė, Weston 10.00 
R. Švarcas, Seven Hills 8.00 
Iz. Jonaiienė, Euclid .... 8.00 
E. Jocius, Cleveland .... 3.00 
A. Karsokas, Cleveland 6.00 
J. Juška, Warren .... .20.00

A. Spakauskas, Phila. .. 3.00 
Pr. Dovydaitis,

Los Angeles ................. 10.00
P. Bielinis, Cleveland .. 5.00 
A. Balsys, Kensington .. 3.00 
Š. Valiukėnas, Springfield 8.00
G. Marchertas. Culver .. 5.00 
A. Skopas, Cicero ......... 3.00
A. Puteris, Toronto .... 23.00
O. Mekišienė, Los Angeles 3.00
P. Bielskus, Ridgewood 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos istorijai išleisti 
aukojo:

Inž. Jonas Jurkūnas 100 
dol. ir Vytautas Abraitis 
50 dol.

Aukas siųsti prašoma: 
Lithuanian Independence 
Fund, Ine. 87-80 96 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

• II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų mcenatai, paaukoję 
8500.00 ar daugiau, gauna 
po du pirmos rūšies bilietus 
į visus renginius: operą, 
dainų šventę, banketą ir ki
tus renginius pagal jų at
siųstos aukos ir užsakymo 
datos eilės tvarką. Mecena
tai taip pat gaus specialų 
II PLD ženklą, su kuriuo 
galės nemokamai lankyti 
sporto žaidynes, parodas ir 
visus kitus II-jų PLD ren
ginius.

• Dail. Alfonso Dargio 
vadovaujama Rochesteryje 
meno studija "Forma" ren
gia dešimtąją parodą Na- 
zareth College meno galeri
joje nuo sausio 7 d. iki 30 
d. Lankymo valandos nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vak. ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. vak. Atidarymas 
su šampanu sausio 7 d. nuo 
7 iki 9 vai. vak. Parodoje 
su savo kūriniais dalyvauja 
Dargis, Harvey, Frisch- 
man, Klavsons, Osborne, 
Rohrer ir Sullivan.

• Montrealio lietuvių cho
ras atsiuntė Dirvai sveiki
nimo kortelę su visų choris
tų parašais. Ačiū už svei
kinimą ir linkėjimus.

• Aleksandras J. Tomkus 
iš Meriden, Ct., sveikinda
mas Dirvą pridėjo auką 15 
dol. Ačiū.

LIETUVIAI — 
NEPRALEISKITE 

PROGOS
Daytona Beach, Florido

je, lietuvių korporacija Li- 
thona, Ine. siūlo jums mū
rinius toxvnhausus. Du mie
gamieji. Dvi ir pusė vonios. 
Patogūs. Ideali vieta. 3750 
So. Atlantic Avė. Kitoje 
gatvės pusėje Atlanto van
denynas. Gražus paplūdi
mys, žuvavimas, autobusų 
susisiekimas. Graži gyven
vietė. Jau 11 lietuvių čia 
Įsigijo nuosavybes. Perkan
tiems dabar grynais ypatin
gai didelė nuolaida. Nedels
kite. Rimtai pirkti manan
tieji prašomi kreiptis te
lefonu: (904) 258-1330 Har- 
ris Lapins. Arba rašyti: 
Povilas Bložis, 122 Dundee 
Rd., Daytona Beach, Flori
da 32018. (48-1)
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