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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VASARIO 16 PROGA
Pažiūrėkime tiesai į akis

Vasario 16-tąją minime iš
kilmingai. Kitaip ir negali bū
ti. Juk tą dieną paskelbėm 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Tiesa, praktiškai ją naudotis 
pradėjome tik. vėliau, rude
niop, kai nepriklausomi pasi
skelbė ir mūsų kaimynai: len
kai - spalio mėnesi, ir latviai - 
lapkričio. Už tat vasaio mė
nesio aktas buvo daugiau vil
ties ir pasiryžimo ją įgyvendin
ti pareiškimas, negu padėties 
konstatavimas. Tai duoda 
progos dar daugiau pasidžiau
gti išsipildžiusiu pranašavimu. 
Antra vertus, vilioja daugiau 
pasiduoti svajonėm ir fantazi
jai. O fantazijos bitės - sakė 
švedė Seimą Lagerloff - sykį 
išskridusios iš avilio taip išau
ga, kad nebegali grįžti į tikro
vės avilį. Už tat ir iškilmin
gom progom verta pasižiūrėti 
tiesai į akis.

Paskelbti nepriklausomybę 
jau vasario 16 d. paskatino tei
singai įspėta besivystanti poli
tinė ir karinė situacija. Labai 
retai atsitinka, kad karą pra
laimėtų abi pusės, bet taip bu 
vo: dingo ir caro Rusija, ir kai 
zerio Vokieti j a. Čia dar prisi
dėjo kitas momentas. Princi
pas, kad kiekviena tauta turi 
prigimtą teisę pati tvarkytis 
iki visiškos nepriklausomybės 
imtinai, po pirmojo pasaulinio 
karo gavo didelį impulsą. Šian
dien Jungtinėse Tautose daly
vauja per 150 valstybių. Net 
Vatikano kardinolų kolegijoje 
priskaičiuojame 52 tautybes, 
kai tuo tarpu prieš keliasde
šimt metų ten galėjai matyti 
tik 7 tautų reprezentantus. 
Tiesa, tai religinė institucija, 
kuriai nėra reikalo tvarkytis 
tautiniais pagrindais, todėl jos 
pavyzdį paminime tik visur 
pasireiškiančiai tendencijai 
pabrėžti.

Kodėl Lietuvos nėra Jungti
nių Tautų Organizacijos narių 
tarpe? Kodėl ji dar paverg
ta? Atsakymas į tuos klausi
mus ieškotinas visų pirma geo
grafinėje padėtyje.

Nuo pat nepriklausomybės 
pradžios tai vertė sukti galvas. 
Kai kas - pvz. Augustinas Vol- 
demasras ir Krėvė Mickevi
čius - galvojo, kad Lietuva turi 
šansą išsilaikyti tarp atsigau
nančių Vokietijos ir Rusijos, 
kaip neutralus barjeras tarp 
jųjų. Buvo skaičiuojama, kad 
mūsų šansai geresni negu Es
tijos ir Latvijos, kurios turi\Ru 
sijai (ar jos įpėdinei Sovietų 
Sąjungai) reikalingus uostus. 
Už tat pas mus ilgą laiką ne
buvo pritarimo Baltijos valsty
bių glaudesnei sąjungai. Tai 
‘barjero’ teorijai prieštaravo 
vienas labai realus faktas. Lie 
tuvos teritorija siekė tik Vokie
tiją. Nuo Rusijos ją skyrė Lat
vija ir Lenkija, tad didesnė 
dalis įsivaizduojamo barjero 
atiteko Lenkijai, kas reikalavo

Vytautas Meškauskas

sąjungos su lenkais, kurios ta
čiau labai kratėmės.

Barjero teorija gavo šiokios 
tokios paramos iš 1939 m. rug
piūčio 23 d. slapto protokolo 
prie sovietų-vokiečių nepuoli
mo pakto, kurio pirmame 
straipsnyje pasakyta:

T. Tuo atveju, jei Baltijos 
valstybės (Suomija, Estija, 
Latvija ir Lietuva) būtų teri
toriniai ar politiniai pertvar
kytos, Lietuvos šiaurinė siena 
turi reprezentuoti Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos įtakų sferų 
ribą. Ryšium su tuo, Lietuvos 
interesai į Vilniaus sritį yra 
abejų pusių pripažįstami.’

Geografiniai tas susitarimas 
nebuvo logiškas. Jis nesilygia- 
vo su sovietų ir vokiečių okupa 
cine linija per Lenkiją ir vokie 
čiai savo dalį užleido Sovieti- 
jai, išsiderėdami tik juostą Su
valkijoje, kurią netrukus irgi 
pardavė sovietams.

Žinia, geografiniais sumeti
mai šiandien, po beveik 50 
metų, kiek pasikeitė. Sovietų 
neabejotinos įtakos siena eina 
beveik Vokietijos viduriu, per 
Elbės upę! Amžiams? - Ne
būtinai!

1904 metais anglų geo
grafas Sir Halford Mackinder 
paskaitoje Karališkai Geogra
fijos Draugijai samprotavo, 
kad Viduriniais Amžiais Euro 
pa gynėsi nuo raitelių puoli
mų iš Rytų ir per tą patį laiko
tarpį pradėjo užkariauti likusį 
pasaulį savo laivynais jūromis. 
Geležinkelių išradimas įgalino 
Rytus permesti į Europą jau 
geriau ginkluotą kariuomenę, 
lengviau ir greičiau negu pa
sinaudojant.arkliais. Vokieti
ja tada, neprileidžiama prie 
jūrų didesnio išnaudojimo, tu- 

(Nukelta į 2 psl.)

Prie Dievo Motinos parapijos aikštelėje esančio žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo 
uždegama ugnis. Iš kairės: A. Jonaitis, J. Lozoraitis, J. Bamiškis ir ALT pirm. A. Pautienis. 

J. Garlos nuotr.

Amerikos Lietuvos Tarybos skelbto konkurso lituanistinių mokyklų mokiniams už ge
riausius straipsnius Lietuvos tema, premija buvo paskirta clevelandietėms Vijai Bublytei ir Lilei 
Gelažytei, kurioms ji buvo Įteikta per Vasario 16 minėjimą Clevelande. Nuotraukoje iš kairės 
ALT pirm. A. Pautienis, skaito premijų įteikimo aktą, minėjimo iškilmių pranešėjas L. Jokūbaitis 
ir premijas laimėjusios V. Bublytė ir L. Gelažytė. J. Garlos nuotr.

Lietuvos laisvės šventė Clevelande
Anastazija Mackuvienė

Clevelando lietuviai Va
sario 16-tąją atšventė va
sario 13 dieną Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

Po kelių organizacijų vė
liavų įnešimo, kuriam va
dovavo LKVS Ramovė c. v. 
pirm. Antanas Jonaitis', 
trumpu žodžiu šventę atida
rė ALTo skyriaus pirm. Al
girdas Pautienis.

Chicagiečiams solistams 
Margaritai ir Vaclovui 
Momkams sugiedojus Ame, 
rikos. ir Lietuvos himnus, 
kun. Gediminas Kijauskas 
perskaitė invokaciją.

Toliau, programos vedė

jai Dalia Orentaitė ir Li
nas Jokūbaitis perskaitė 
proklamacijas gautas iš 
Ohio gubernatoriaus Ce- 
leste ir Clevelando miesto 
burmistro Voinovich. Bur
mistro nurodymu, Lietuvos 
vėliava iškabinta virš mies
to savivaldybės rūmų vasa
rio 13 ir 16 dienomis.

Pirmas kalbėtojas buvo 
JAV kongresmanas Ed- 
ward F. Feighan, lietuvių 
kolonijoje daug kam pažįs
tamas iš jo anksčiau turėtų 
savivaldybės ar apskrities 
administracinių postų. Nors 
kongresmanas tik 32 mėtų 

amžiaus ir naujai išrinktas 
į JAV kongresą, jau suspė
jo būti paskirtu ne tik JAV 
Užsienio Ryšių tarybon, bet 
taipogi nariu prie Teisinės 
Komisijos, kuri tikrina va
dinamų ’karo nusikaltėlių’ 
bylas.

Grįžęs iš misijos Ekvado
re, prieš porą savaičių, per 
televiziją kongresmanas pa
reiškė savo pasipiktinimą 
dėl tenai prieš sukilėlius 
vykdomų žiaurumų ir žudy
nių. Tie pareiškimai lietu
viams sukėlė nepasitenkini
mo, kai kam jam primetus 
’komunisto’ titulą, šventės 
rengėjai neturėjo progos jo 
ideologinių nusistatymų gi
liau patirti prieš jį pakvie
čiant kalbėtoju, tačiau iš jo 
kalbos sekmadienį, nesusi
darė įspūdis, kad jis Lietu
vos laisvės siekiams būtų 
priešingas. Kongresmanas 
publikai priminė, kad Ame
rika Lietuvos prijungimo 
prie Sov. Sąjungos niekad 
nepripažino, kad akredituo
ti diplomatai dar veikia 
Lietuvos atstovybėje Wa- 
shingtone, ir kad tokiam 
garbingam Amerikos nusi
statymui jis visuomet pri
tars. Toliau, jis pareiškė 
kad 'sovietams garbė, turi 
mažą reikšmę’. Amerikai 
protestuojant prieš sovietų 
laužomas pagrindines žmo
nių teises, jis nesutinka su 
jų atsakymu, kad tai yra jų 
'vidaus reikalas’. Išvardi
nęs visą eilę Lietuvos disi
dentų, kalbėtojas pasmerkė 

(Nukelta į 15 psl.)
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Beiruto žudynių tyrinėjimo rezultatas ir politinės pasėkos. 
____________ - Irako-lrano karas tęsiasi toliau. -------------------

Speciali Izraelio komisija iš
tirti Izraelio pareigūnų atsa
komybę už žudynes Beiruto 
pabėgėlių stovyklose rado, 
kad jie negali atsikratyti atsa
komybės už tuos įvykius, nors 
faktini žudikai buvo ne izrae
litai, bet krikščionys-falangis- 
tai. Siųsdami falangistus į 
Sabros ir Shatili stovyklas, at
sakingi Izraelio apreigūnai 
negalėjo nepagalvoti, ką jie 
ten darys, vykdydami savo tie
siogini uždavinį - tas stovyklas 
‘išvalyti’ nuo partizanų. Kaip 
galima buvo tikėtis, felangis- 
tai nerado partizanų, bet tik 
eventualiai įtariamus su mo
terimis ir vaikais. Komisija 
tarp kitko konstatavo, kad vie
nas Izraelio leitenantas, divi
zijos vado adjutantas, sekda
mas falangistų radijo pasikal
bėjimus nugirdo falangistų ka 
rininką, klausiantį falangistų 
žvalgybos viršininką, tūlą Eile 
Hobeiką tuo laiku buvusį Izra 
elio divizijos štabe, ką daryti 
su rastom moterim ir vaikais. 
Hobeikos atsakymas buvęs 
toks: ‘Tai paskutinis kartas, 
kad taip manęs klausi! Tu 
puikiai žinai, ką reikia dary
ti!’ Tas atsakymas buvo paly
dėtas juoku. Izraelio karinin
kas liudijo, kad jis supratęs, 
jog kalba eina apie moterų ir 
vaikų žudynes.

O kai žudynės pasidarė ži
nomos visam pasaulyje, Izrae
lio štabo viršininkas gen. Ey- 
tan įspėjo falangistų vadus, 
kad jie savo.ateities labui turi 
prisipažinti atlikę veiksmus ir 
paaiškinti kodėl, nes kitaip jie 
neturės jokios ateities Libano- 
ne. Falangistų vadai atsakė, 
kad jei štabo viršininkas sako, 
kad jie taip turi padaryti, jie 
padarys’, tačiau iki šiol jie 
taip nepadarė ir, kaip žinia, 
paties Libano oficialus tardy
mas nedaro pažangos.

Trumpai. Tyrinėjimo ko
misija nutarė, kad krašto ap- 
faugos ministeris Sharon, vyr. 
štabo v-kas ir dar du genero
lai - karinės žvalgybos v-kas ir 
divizijos vadas - negali atsi
kratyti atsakomybės ir turi at
sistatydinti, ar būti atstaty- - 
dinti. Komisijos sprendimas 
tėra tik rekomendacija, kurios 
vyriausybė teoriškai galėtų 
nevykdyti. Bet tuo atveju Iz
raelio prestižas, kaip civilizuo
tos ir demokratinės valstybės, 
labai kristų.

Atsakomybės šešėlį, nors be 
specifinės rekomendacijos, ko
misija užmetė ir ministrui pir
mininkui Beginui, užs. reik, 
min. ir valstybės žvalgybos 
žinybos - Mossad - viršininkui, 
kurio pavardė saugumo sume
timais nebuvo paskelbta.

Po viso to, normaliai tektų 
laukti visos Begino vyriausy
bės atsistatydinimo ir ko gero 
naujų rinkimų paskelbimo, 
kurie į vyriausybę galėtų grą
žinti tą patį Beginą. Atrodo, 
kad Izraelyje vyrauja nuotai
kos, kurios tas žudynes laiko 
tik ‘nelaimingu ir apgailėtinu 
atsitikimu’ žūtbūtinėje kovoje 
už Izraelio ateitį. •••

Jei patikėti pranešimams iš 
Irano, kurie negali būti patik-

rinami Vakarų žurnalistų, Ira 
nas pradėjo didžiausią ofenzy
vą tame, jau 1980 m. rusenan

VASARIO 16 PROGA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rėjo daugiau dairytis į Rytus, 
o Rusija - tradiciniai į Vaka
rus. Susitarimas tarp abejų 
valstybių - geruoju ar piktuo
ju, vienai kitą pavergiant - 
Europos centre sudarytų be
veik visą pasaulį dominuojan
čią jėgą. Nėra duomenų ar 
Leninas tai skaitė, tačiau jis 
panašiai elgėsi, visą, savo 
gyvenimą svajodamas apie re
voliuciją Vokietijoje. Ta jo 
veikla privedė prie nacių įsi
galėjimo.

Nūdien laikai pasikeitė tik 
techniškai. Atitrauktai žiū
rint, Lenino įpėdiniai šian
dien vartoja technikos pažan
gą tam pačiam tikslui, kaip ir 
1920 metais raudonųjų raite
lių gaujos, sulaikytos prie Vis
lūs. Sovietų vidutinės distan
cijos raketos yra nutaikintios į 
visas Vakarų Europos sostines 

AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

GREITAS IR ASMENIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Tvarkome keliones (pavieniem asmenim ir 
grupėm) po Ameriką į 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
Tel. 312-448-7420 312-785-9393

čiame ir kartais įsilipsnojan- 
čiam kare. Iraniečiai puola 
maždaug viduryje tarp sosti
nės Bagdado ir Basros miesto, 
grasindami nutraukti susisie
kimą tarp jų (žiūr. žemėlapį).

Faktinai, tai jau ketvirta 
Irano ofenzyva nuo pereitų 
metų liepos mėnesio. Nors tai 
išstūmė irakiečius iš anksčiau 
jų užimtų pozicijų pačiame 
Irane, ofenzyvos nepajėgė 
sunaikinti Irako karinio pajė
gumo. Anksčiau ginkluotas 
išimtinai sovietų ginklais, Ira
kas savo apginklavime dabar 
turi prancūzų lėktuvus. Ira
nas, kaip žinia, šacho buvo ap 
ginkluotas amerikiečių gink
lais, tačiau didelė jų dalis bu
vo sunaikinta dėl priežiūros 
stokos revoliucijos metu. Ira
nas perka atsargines dalis ir 
naujus ginklus kur tik gauna, 
įskaitant ir Izraelį, kurį viešai 
kolioja. Tačiau ir tiems, paly
ginti kukliems užpirkimams 
trūksta pinigų dėl sumažėju- 
sios naftos gamybos. Irako ūki 
nė situacija laikoma geresnė.

ir kitus gyvybinius centrus. 
Tiesa, Europą saugo amerikie
čių tolimos distancijos raketos, 
tačiau - sovietams įsitaisius 
panašias savas - peršasi klau
simas, ar JAV norės rizikuoti 
savo pačių teritorijos sunaiki
nimu dėl Vakarų Europos. To 
klausimo akivaizdoje norima 
Europą dar atskirai ginti joje 
esančiom vid. distancijos ra
ketom. Tai gal neatrodo vi
siškai logiška, bet tik iš pirmo 
žvilgsnio.

Juk galima prileisti, kad so
vietai tuojau pradėtų žygiuoti 
į priekį, jei Vokietijoje nebūtų 
Amerikos ir jos sąjungininkų 
kariuomenės dalių. Jos yra ga 
rantija, kad tosioms įsivėlus į 
kautynes, į karą turės įstoti ir 
jų valstybės, kas 40-čiai metų 
užtikrino taiką. Dabar atomi
nio apsiginklavimo priešinin
kai sutinka, jog nenorint pri

■ Iš kitos pusės
Popieris viską pakenčia — prisiminiau sėsdamas pa

vartyti NAUJIENAS. Ir kaip neprisiminsi, jei sausio 28 
d. numerio Bendruomenės Bangų lape radau ilgą Z. J. 
straipsnį apie a. a. kompozitorių Julių Gaidelį su tokiu 
teigimu;

”Kaip žinoma, tuoj po to koncerto, berods, 
net tais pačiais metais komp. J. Gaidelis gavo iš 
kitataučių — iš Pulitzer Prize komisijos premiją.”

Iš tikro, kaip turėtų būti žinoma, kompozitorius to
kios premijos negavo. Kai kas dėl to kaltina Lietuvių 
Fondą, atsisakiusį paremti kompozitoriaus 4-tos simfo
nijos atspausdinimą. Girdi, tų metų premija atitekusi 
už gana silpną kūrinį, ir Gaidelis būtų tikrai turėjęs 
šansą. Kaip ten buvo — tai dar neduoda teisės skelbti, 
kad kompozitorius premiją gavo.

Neabejoju, kad straipsnio autorius buvo gerų norų. 
Lygiai kaip redaktorius M. Gudelis, skelbdamas, kad 
ark. Marcinkus jau pakeltas į kardinolus. Jei jis pats to 
nepageidavo, tai gal norėjo įtikti savo naujiems rėmė
jams. Bet iš kitos pusės, gerais norais ir pragaras grįs
tas. Fantazija, jei duosi jai laisvas rankas, kažin kur 
gali nuvesti.

Tarp kitko, NAUJIENOS dažnai persispausdindavo 
šią skiltį. Netikrinau, bet sykį pastebėjau, kad iš mano 
A. Škėmos citatos, kad griežtas tikėjimas gimdo here- 
tikus, NAUJIENOSE kažkaip išėjo, kad griežtas tikė
jimas gimdo. .. herojus. Ir kaip tyčia — buvo gana aiš
kiai atspausdinta. Mat, šiaip jų spauda tokia bloga ir 
kasdien vis sunkiau įskaitoma, kad aš pradedu keisti nuo
monę, su kuria sėdau vartyti tą dienraštį — ir popieriaus 
pakantai yra riba. (vm)

leisti prie atominio karo ir ne
duoti jam progos kilti netyčia, 
reikia turėti pakankamai kon- 
vencionalinės kariuomenės, 
kad atremti eventualų sovietų 
puolimą, nors tai ir kaštuotų 
daugiau, negu strateginis apsi 
ginklavimas tolimos distanci
jos raketomis. Bet, jeigu JAV- 
bėms - kurioms likimas norom 
nenorom primetė atsakomybę 
už visą pasaulį - netekus ato
minio monopolio, reikia pra
dėti ieškoti kitų, ne atominių 
priemonių nenorėtai kovai ves 
ti, joms turėjo ateiti mintis pa
ieškoti talkininkų tai kovai. 

Tada, kaip šaltojo karo metu, 
turėjo ateiti mintis pasinaudo
ti pavergtomis tautomis.

Trumpas atoslūgio-detentės 
laikotarpis įrodė, kad Sovie
tų Sąjunga dėl ideologinių, vi
daus politinių, ar tiesiog įsibė
gėjimo, nenori atsisakyti eks
pansinės politikos. Jei jai pa
statomas barjeras Europoje, ji 
plėsis į Pietus, iki nuo nuolati
nio saugojimosi pavargęs liku- 

sis pasaulis jai vėl ką nors pa
aukos.

Istorijos ratai sukasi lėčiau 
už paskiro žmogaus, už tai ato 
laidžio laikais stengiamasi pa
miršti pavojų. Ar nepastebi
me to ir šiame krašte, kai gin- 
čyjamasi dėl karinių išlaidų? 
Čia juk vartojamas argumen
tas, kad jei reikia sumažinti iš 
laidas - tai jau visas, neišski
riant ir karinių, nors kaip tik 
jos ir leidžia laisvai ginčytis!

Kaip ten būtų, JAV - pri
verstos ieškoti sąjungininkų - 
vėl turi dairytis į pavergtas 
tautas. Sį kartą kitaip, negu 
organizuojant tų tautų Lais
vės Komitetus, Pavergtųjų 
Tautų Asamblėją. Kol kas tik 
pabrėžiant aiškiau ir daugiau 
viešai okupacijos NEPRIPA
ŽINIMĄ.

Nepripažinimas, tai būdin
gas amerikoniškas reiškinys, 
kuris susilaukia kritikos. 
(Apie tai ir išeivių rolę - kita
me Nr.)

LITHOGRAPHERS
If you're an exoerlenced 4-color 
stripper, now's your chance to 
ioin one of Michigan's mosi pro- 
gressive 4-color commerclal 
shops, Pendell Printing. in Mid- 
land. Only very falented, critical 
high qualify-orlented need re- 
ply. Low fo mid $20's, plūs over- 
lime and shlfl differential. Send 
resume and samplės to:

PENDELL PRINTING INC
1700 James Savage Rd 

Mldland, Ml 48640 
or call firsf, 517-496-3333 
Atfn: James Houvener

Woodworking Foremen
Establlshed msnufScturar of cut- 
tom wood dlsplays has openlngs 
for cablnet assembty foremen i 
asslsfant olant superlntendant. 
We seek only hlghly skllled, 
hands-on woodworklno profes- 
slonals. Send resume wlth talery 
hlstory to:

PRODUCT DISPLAY CO. 
1820 16TH AVĖ. 

ROCKFORD, IL. 61108 
815-3974X158

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 14094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 

'"Skambinkite tel. (210) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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LIETUVOJE JAUNIMAS 
PRIEVARTAUJAMAS

SU A.A. JURGIU KIAUNE ATSISVEIKINANT

Neseniai vakarus pasieku
siame pogrindžio laikrašty
je Aušra (1982 m. rugpiūčio 
mėn. numeryje) A. Raude- 
nis taip rašo apie ok. Lietu
voje vykstantį jaunimoprie- 
vartavimą:
Nepakęsdami besiplečian

čio tautinio ir religinio judėji
mo, ypač jaunimo tarpe, so
vietinės valdžios organai savo 
įnirši išlieja ant nekalto jauni
mo.

Apie sovietinės milicijos 
žiaurumą buvo žinoma jau ir 
anksčiau. 1972 m. gegužės 
mėn. milicija, kartu su saugu
mu, brutaliai dorojosi su jau
nimu, dalyvaujančiu taikiose 
demonstracijose. Ir dabar 
laiks nuo laiko girdima faktų 
apie tai, kaip jaunuoliai, pa
tekę į milicijos rankas, yra 
žiauriai sumušami ir net su
luošinami.

Be fizinio teroro, naudoja
mo milicijos, jaunuoliai pati
ria ir kitus jų teisių suvaržy
mus. Paskutiniu metu įvai
riausiais prievartos metodais 
berniukai, besimokantys vi
durinėse mokyklose, verčiami 
stoti į blogai pagarsėjusias 
proftechnikines mokyklas. 
Vos baigus 8 klases, berniu
kams (tiek blogai, tiek ir gerai 
besimokantiems) dažnai ne
leidžiama toliau mokytis vi
durinėje mokykloje, iš jų ati
mami 8 klasių baigimo pažy
mėjimai, rašomos charktėris- 
tikos su nukreipimu į tokią ar 
kitokią profesinę mokyklą ir 
prievarta įsakoma ten moky
tis. Tėvai, nemokėdami atsi
spirti, dažniausiai paklusta ir 
sutinka, kad jų nepilnametis 
sūnus stotų į taip nemėgiamą 
proftechninę mokyklą. Beje, 
jokio raštiško įsakymo dėl to
kio prievartinio mokinių nu
kreipimo į proftechnines mo
kyklas nėra. Kai drąsesni tė
vai dėl grubaus prievartavimo 
jų sūnų atžvilgiu kreipiasi į 
ministeriją, jiems nieko konk
retaus neatsako ir jie tik tiek 
tesužino, kad nurodymas mo
kyklų direktoriams ir mokyto
jams versti 15-mečius berniu
kus stoti į proftechnines mo
kyklas tėra tik žodinis.

Neaišku, ko siekia valdžios 
organai, prievartaudami ne
pilnamečius vaikus. Galbūt 
jie mano šitaip vykdą partijos 
sugalvotą naują opiumo rūšį - 
Maisto produktais aprūpini
mo programą iki 1990 m. 
Greičiausiai, tai dar vienas 

būdas sumažinti Lietuvos in
teligentų skaičių. O be to, 
proftechnines mokyklas bai
gusius lengviau galima iškelti 
įvairiems darbams į ‘derlingą
jį’ Kazachstaną, ar kitas Rusi
jos imperijos vietas.

Ne veltui paskutiniu laiku 
labai sumažėjo jaunimo stoji
mas į aukštąsias mokyklas. 
Ypač iš vyrų. 1982 m. į Kau
no politechnikos institutą vos 
surinktas kontingentas, todėl 
faktiškai priimamas bet kuris 
jaunuolis padavęs pareiškimą, 
be konkurso. Vadinasi, ne
sant atrankos blogės paruošia
mų technikos darbuotojų ko
kybė, kuri ir taip jau yra blo
ga. I Kauno medicinos insti
tutą vaikinų stojo lygiai tiek, 
kiek 1981 m., nors šis institu
tas šiais metais yra ‘privilegi
juotas’ - iš jo neimama į kariuo
menę, kaip ir iš Žemės ūkio 
akademijos. Tai tik dvi Lie
tuvos aukštosios mokyklos, ku
rių studentai-vyrai galės baig
ti mokslą be privalomos tarny
bos kariuomenėje.

Visose kitose Lietuvos aukš
tosiose mokyklose karinės ka
tedros panaikintos (pagal nau 
jus okupacinės valdžios patvar
kymus) ir studentai-vyrai prie
varta imami iš antrojo kurso į 
kariuomenę. Tai bus dar vie
nas smūgis ir taip jau nepro- 
gresyviai sovietinei aukštojo 
mokslo sistemai. Imant stu- 
dentus-vyrus iš antrojo kurso į 
kariuomenę, dauguma aukš
tųjų mokyklų specialybių gru
pių sumažės per pusę, arba 
dar daugiau. Po dvejų metų 
vėl įsiliejus tiems studentams į 
kitas grupes, mokslo procesas 
bus sutrikdytas ne tik studen
tams, grįžusiems iš kariuome
nės, bet ir tenai nepakliuvu- 
siems. Toks persiorientavimas 
mokymosi procese atims daug 
laiko, energijos ir papildomų 
lėšų. Mokymosi sutrukdymas 
dvejiems metams atneš daug 
žalos studentams, o tuo pačiu 
ir visam mokslui. Bet tas ne
rūpi militarizuotos valstybės 
generolams, o okupacinei val- 
džiai suteiks tik pasitenkinimą 
nes jaunimas, atitrauktas nuo 
tautos, bus geriau apdoroja
mas okupantams palankia 
kryptimi.

Valdžios nurodymu, ima
miems prievarta į kariuome
nę mokiniams ir studentams 
turi būti organizuojamos vie
šos palydos. Suprantama, 
esant dabartinei padėčiai, Lie

Kai visi New Yorko lie
tuviai rengėsi iškilmingai 
paminėti Lietuvos nepri-. 
klausomybės atgavimo šven
tę, tai vienas iš pačių akty
viųjų nepailstamų kovoto
jų už Lietuvos laisvę — 
Jurgis Kiaunė tos mūsų 
garbingos tautos šventės 
Vasario 16 dienos beveik iš
vakarėse, vasario 5 dieną, 
apleido šj pasaulį.

A. A. Jurgis Kiaunė, ALT S-gos garbės narys.

Jurgis-Kiaunė gimė 1896 
m. lapkričio 13 d., Bučionių 
kaime, Surviliškiu valse., 
Kėdainių apskr. Augo ir 
brendo jis, kaip matome, 
pačiu kritiškiausiu Lietu
vai laiku, kada mūsų tauta 
po daugelio metų vergijos 
pajuto artėjantį istorinės 

tuvos mokyklų - ypač aukštų
jų - vadovai, nors ir būdami 
patikimais valdžios ramsčiais, 
nenoromis jas organizuoja. To
dėl tokios palydos į armiją at
rodo liūdnos — kaip laidotuvės 
arba kaip atidavimas į rekrū
tus caro laikais.

Lygiai taip atrodo ir iškil
mingi studentų statybinių bū
rių išlydėjimai į komjaunuo
liška^ ‘sparčiąsias šalies staty
bas’. Įvairiausi pasveikinimai, 
raportai, ‘patriotinės’ kalbos, 
Vilniaus radijo programos - 
skirtos išvykstantiems į Rusiją 
studentams, patiems studen
tams nesukelia to patriotizmo, 
kuri norėtų valdžia.

Ar ne šitaip, kaip ‘savano
riai’, buvo prievarta išvežti 
1941 m. 35,000 lietuvių, ap
gyvendinimui į negyvenamas 
Ledinuotojo vandenyno salas 
ir ten surado sau kapus? To
dėl nei iškilmingos palydos į 
prievartinę okupacinę kariuo
menę, nei ‘patriotiniai’ palin
kėjimai studentams vykstan
tiems į darbus Rusijoje, neap
gaus mūsų jaunimo, kad ir 
kiek besistengtų valdžios orga
nai. Tai - tik dar kelios prie
vartos priemonės mūsų jauni
mui ...

(Aušra, 1982 m., Nr. 32)

EMILIJA ČEKIENĖ

reikšmės politini laikotar
pį, kada "Aušra” savo švie
sos spinduliais ir "Varpais” 
savo nepaliaujamu skambe
siu žadino ir kėlė, ruošė 
Lietuvos jaunimą dideliems' 
žygiams, Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės ko
vai, tada ir jaunuolis Jur
gis mokslą pradėjęs pas 

kaimo daraktorius, vėliau 
baigęs Panevėžio 4 klasių 
mokyklą ir 1916 m. "Ryto” 
draugijos pedagoginius kur
sus, pradėjo mokytojauti 
Jonavos pradžios mokyklo
je.

Tačiau jis nerimo Lietu
vos provincijos užkampy
je, jį traukė platesni lietu
viško darbo horizontai, nes 
augęs giliai tautiškai susi
pratusioj ūkininko šeimoje 
tarp vienuolikos brolių ir 
dviejų seserų, nuo pat ma
žens buvo gilus patriotas, 
todėl suprato, kad dideliems 
žygiams reikia didesnio pa
siruošimo. Jis gilino peda
gogines žinias įvairiuose 
kursuose ,bet staiga priar
tėję didieji lietuvių tautos 
žygiai daugelio jaunuolių 
išsvajotus gyvenimo planus 
staiga pakeitė, o taip pat ir 
Jurgio Kiaunės. Deja, pa
čioje kovų pradžioje, 1919 
m. sausio 13 d. jis, kaip ir 
daugelis kitų jaunų karių 
savanorių buvo bolševikų 
sužeistas, apie ką vaizdžiai 
aprašo 1929 m. išleista kny
ga "Savanoris”:

”Šetos linkui buvo pa
siųsti lietuvių raiti žvalgai. 
Ties Kalupių kaimu, netoli 
Kėdainių jie susidūrė su di
desniu bolševikų raitų žval
gų būreliu. Neatlaikę mūsiš
kiai pradėjo trauktis.. Bol
ševikai privijo ir keliais 
kardo smūgiais į galvą su
žeidė mūsų savanorį Jurgį 
Kiaunę. Tai buvo pirmas 

sužeistasis Lietuvos kariuo
menės savanoris. Sužeista
jam buvo Kauno ligoninėj 
padaryta operacija ir palik
tas gydyti (23 psl.). Ligo
ninėje sustiprėjęs įstojo į 
Karo mokyklą baigė jos pir
mąją laidą ir vėl išvyko j 
frontą jau leitenanto laips
niu. Dalyvavo kovose su 
bolševikais, lenkais, ber
montininkais. Pakliuvo į 
lenkų nelaisvę, bet laimin
gai pasisekė pabėgti.

Sėkmingai pasibaigus 
laisvės kovoms Jurgis Kiau
nė 1925 m. išėjo iš karinės 
tarnybos toliau gilinti mok
slo žinių. Jis baigė gimna
ziją ir universitete teisių 
fakultetą. Tarnyboje buvo 
švietimo Ministerijoj re
ferentu, Kauno amatų mo
kyklos direktorium, Kau
no aukštesniosios prekybos 
mokyklos organizatorium ir 
direktorium. 1942-1944 m. 
atliko teismo kandidato 
praktiką Kauno apygardos 
teisme ir ėjo apylinkės tar
dytojo bei teisėjo pareigas. 

1944 m., bolševikams ant
rą kartą artėjant į Lietuvą 
Jurgis Kiaunė su šeima pa
sitraukė į vakarus, bet ir 
„čia jam pavyko paskutiniu 
momentu, karo frontui 
slenkant į Vokietiją, pa
siekti savo šeimą ir toliau 
vykti į laisvę nuo Lietuvos 
pavergėjo. Jis liko, bet jo 
senutė motina buvo išvežta 
į Sibirą ir mirė kankinės 
mirtim, o brolis žuvo nuo 
priešo besipriešindamas ke
lionei į Sibirą.

Kaip šakotas buvo J. 
Kiaunės profesinis pasiruo
šimas, taip dar platesnė vi
suomeninio darbo patirtis 
ir nueitas kelias. Jis buvo 
vienas iš steigėjų Laisvės 
Kovų Invalidų Draugijos, 
Lietuvos Kariuomenės Kū
rė jų-Savanorių Sąjungos ir 
išrinktas ,į jos Centro val
dybą. 1925-26 m. buvo stu
dentų tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania pirminin
kas. Drauge su kitais jis 
paruošė įstatus ir įsteigė 
"Jaunosios Lietuvos” or
ganizaciją. Už dalyvavimą 
laisvės kovose ir nuopelnus 
lietuvių tautai Jurgis Kiau
nė buvo apdovanotas Sava
norių ir nepriklausomybės 
medaliais, Gedimino ir Vy
tauto Didžiojo ordinais. 
Taip pat ir Latvijos nepri
klausomybės medaliu.

1949 m. atvykęs į JAV ir 
čia greit įsijungė į lietuvių 
visuomeninį darbą: Lietu
vių Bendruomenėj, Mokyto
jų Draugijoj, ALTe, Teisi
ninkų- Draugijoje, Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do valdyboje, ALT S-gos 
Brooklyno skyriaus pirmi
ninku, Karių Sąjungos "Ra
movė”, Korp! Neo-Lithua
nia filisteriu, SLA narys 
ir spaudos darbuotojas.

Išėjęs į pensiją taip pat 
liko aktyviu darbuotoju. 
Nors jo gyvenimas buvo il- 

(Nukelta į 4 psl.)
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SPINDULYS SUSPINDĖJO
AUSTRALIJOJE

(4) Antanas Laukaitis

Būnant Angelų mieste, 
ne vieną kartą teko svečiuo
tis Tautiniuose Namuose ir 
susipažinti su šių namų 
"angelu sargu’’ Jonu Petro
niu, kuris visuomet būdavo 
vaišingas ir malonus. Suti
kau jį ir Melbourne, kur 
svečiavosi pas kitą savo 
draugą dzūką, irgi Lietuvių 
Namų vedėją'J. Krikščiūną. 
Gi Sydnėjuje, po koncerto, 
šiaip taip iš būrio savo ger
bėjų, ištraukiau ir dukrą 
Dainą Petronytę, kuri ir pa
sidalino keliais savo įspū
džiais.

— šiuo metu studijuoju 
biznį (tikra tėvo dukrelė). 
Esu aktyvi tiek koledže, 
tiek ir lietuviškoje veikloje 
ir man niekas nekenkia, 
nes bendrauju ir su visais. 
Lietuvių kalbai pradžią da
vė tėvai, vėliau lietuviškoji 
mokykla. Ansamblyje esu 
jau 15 metų ir aš nežinau, 
kaip aš galėčiau gyventi be 
šokių ir dainos. Apie Aus
traliją aš ne daug ką žino
jau ir buvo ypatingai sma
gu čia būti. Didelio skirtu
mo, ypatingai tarp lietuvių, 
aš nemačiau. Man tikrai 
yra garbė būti lietuvaite. 
Ypatingai yra smagu maty
ti savo tėvus, kai jie di
džiuojasi, kad aš ir brolis, 
kuris taip pat yra ansam-

J. KIAUNE...
(Atkelta iš 3 psl.) 

gas ir nueitas tolimas kelias 
ir pakelta sunki gyvenimo 
našta, bet ji nenulenkė jo 
pečiu iki paskutinių gyve
nimo dienų. Gyveno pas sū
nų Kęstuti ir marčią Jonę 
Lašaitę su anūkėmis. Tik 
paskutinėmis dienomis bu
vo reikalingas nuolatinės 
priežiūros ir todėl nuvežtas 
į Putliam, Conn. Matulaičio 
vardo namus, kur jis mirė. 
Liko jo sūnus Kęstutis su 
šeima, brolis Vladas, ir gi
minės pavergtoje Lietuvoje.

Su velioniu atsisveikini
mas buvo vasario 7 d., 
Woodhaven, N. Y. čia susi
rinko ir tarė paskutinį at
sisveikinimo žodį kun. A.

blyje, galim reprezentuoti 
lietuvius ir Lietuvą. Man 
Sydnėjus labai patiko ir 
ypatingai jo lietuviai, kurie 
mus taip šiltai čia priėmė. 
Melbournas man padarė šal
tą įspūdį ir atrodė, kad jie 
viską daro nenuoširdžiai, 
kaip kad Sydnėjuje. Aš vi
siems Australijos lietu
viams linkiu, kad jie nepa
mirštų, jog yra lietuviai, 
kuriais mes turime ir būt. 
Gi mūsų pareiga tą lietuvy
bę išlaikyt. Iki pasiamtymo 
Chicagoje ir Los Angeles.

Jeigu sunku yra gražią 
merginą ištraukt iš jos ger
bėjų rato, tai nemažiau var
go man buvo atskirt ir Li
ną Polikaitį, nuo jį apspi
tusių merginų. Nenuosta
bu : aukštas, gražus sporti
ninkas, vienas iš mikliau
sių ansamblio šokėjų, dide
lį pasisekimą turėjo ir sce
noje, ir nulipęs nuo jos. 
"Sakyk, Linai,.kaip tau pas 
mus patiko”, paklausiau jį?

— Brolis labai daug pa
sakojo apie Australiją ir 
dabar aš pats jau pastebė
jau, kad viskas yra teisybė, 
o ne vien, tik jo būsimos 
žmonos, kurią jis išsivežė iš 
jūsų, įtaką. Aš pats jau se
nai priklausau ansambliui. 
Muziką mokintis, tiesiog, 
tėvai privertė ir dabar jau 
aš ir pats esu patenkintas, 
kad tėvai vertė. Aš pats la
bai mėgstu sportą ii- žai
džiu tinklinį ir krepšinį. 
Man labai patiko jūsų spor
to šventė ir ji buvo sureng
ta labai gerai. Aš tikrai no
rėčiau su Los Angeles lie
tuviais sportininkais kada 
nors dalyvaut jūsų sporto 
šventėje. Aš tikrai vieną 
dieną dar grįšiu atgal pas 
jus. Aš linkiu jūsų jauni
mui, kad jie ir toliau dirbtų 
lietuvišką darbą taip kaip 
tik jie tegali. Iki pasimaty
mo sporto aikštėse Chicago
je ir pas mus.

Sydnėjuje visi labai gerai 
žinome, kad kur yra daina 
ir lietuviškas menas, ten 
yra ir mūsų parapijos kle
bonas monsinj. Petras But
kus. Jis ir čia, po koncertų 
Sydnėjuje, savo poetiškais

žodžiais sveikino svečius 
s p i nduliečius, linkėdamas 
jiems viso geriausio. Pa
klaustas nuomonės apie an
samblį, jis išsireiškė:

— Ansamblis turi kažin 
kokį tai magnetą. Jis su
traukė tiek žmonių čia, 
daugumos jau eilę metų ne
matytų mūsų parengimuo
se. Gi tas magnetas yra ne 
tik jaunystė, grožis,-bet ir 
atsidavimas taip lengvai ir 
puoširdžiai perduoti mūsų 
tautos meną. Tai yra plati 
apimtis ir, buvusi ši dainų 
ir šokių pynė, yra labai gra
ži, nenuobodi, visus taip pa
traukusi ir taip sužavėjusi. 
Mes Australijos lietuviai, 
ypatingai jaunimas, turime 
pasimokinti iš svečių jų 
tvarkingumo, darnumo ir 
lietuviškumo. Aš linkiu vi
siems ansambliečiams, kad 
jie ir toliau taip gražiai 
tęstų šį gražų lietuviišką 
darbą.
-Sydnėjuje ansambliu rū

pinosi ir juos prižiūrėjo, su
rengiant taip pat ir kon
certus, visą pelną atiduo
dant svečiams, Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas ir jo direk
toriai. Paklausiau nuomo
nės Lietuvių Klubo pirmi
ninko Vytauto Simniškio.

— Ansamblis viską darė 
taip natūraliai ir iš širdies, 
kas žmones labai užimpona
vo ir visiems jis labai pati
ko. Jie, kaip ansamblis, tik
rai turi daug daugiau tau
tinės dvasios, kaip kad kiti. 
Krašto Valdyba prašė mū
sų klubo, kad mes juos pri
imtume. Mes gi esame tik
rai patenkinti, kad tą galė
jome padalyti ir bent tru
putį finansiniai jiems, pa
dėti. Mes visi norime ir lin
kime, kad po dviejų metų 
jie ir vėl mus aplankytų, 
nes jie gyvena tik už Paci- 
fiko "balos” ir yra mūsų 
mieliausi ir artimiausi kai
mynai. Ačiū ir viso geriau
sio Spinduliui.

Baigęs savo pasikalbėji
mus tiek su pačiais ansam
bliečiais, tiek ir su mūsų 
žmonėmis, aš tik galiu 
džiaugtis ir, kartu su visais 
žiūrovais, nuoširdžiai padė
koti visiems SPINDULIO 
vadovams ir patiems an
sambliečiams už jų tą gra
žų pasirodymą Australijo
je. Tikėkimės, kad tai buvo 
ne pirmas ir ne paskutinis 
mūsų susitikimas. O tuo 
tarpu iki greito pasimaty
mo Los Angeles.

Nauja plokštelė "Dainuok ir šok”, Įgrota Juozo Nakutavi- 
čiaus su Dana Summers-Striugaite ir orkestru Lietuva jau gau
nama ir Clevelande Patria parduotuvėje ir Dievo Motinos para
pijos knygyne pas p. J. Žilionį.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
UJA.i

linūVIlI IOIIIIIISfūllHūflTIDH
1983 m. sausio mėn.

Santrumpos: atm. in. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — 
įmažintojas, pad. — padidino, įm. — Įmokėjo, atst. — atstovauja, asm.
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso, kand.
— kandidatas.
2x $20.00

2 $25.00

3 $30.00

2 $50.00

8 $100.00

2 $180.00

2 $200.00

1 $210.00

1 $225.00
1 $30,000.00
1 $30,277.25

Kučiauskas Konstantinas, atm. in., atst. Igoris Ku- 
čiauskas įm. Justas Buivys $20; Rimas Zigmas (miręs) 
ir Bronė $120.
Gauronskas Antanas, $225; Jančauskas Povilas ir 
Stasė, $250.
Jakštys, Jonas ir Ona (mirusi) $200; Mažonas 
Kazimieras, Sr., $530; X $130.
Masiulis Antanas atm. įn., atst. Masiulienė Stefanija, 
$50; Skripkus Romas inž., $175.
Jūros Šaulių kuopa „Klaipėda“ $500; Katarskis kun. 
Vaclovas $1,000; Maldūnas, Romas ir Dolerosia $100; 
Petrauskas Juozas ir Salomėja $200; Rishkus Ona 
$100; Šerkšnys Antanas ir Vera $100; Tautkus kun. 
Juozas $300; Vasiukevičius Vytautas $100.
Ambrozaitie dr. Kazys ir Marija $3,980; Balter Eugene 
L. MD $180.
Černius Kazys ir Filomena $1,000; Materas Eduardas 
atm. įn.: Juozas Materas $200.
Simanauskienė, Zuzana atm. įn.: aukojo 16 asm. atst. 
Jančauskienė Stasė $210.
Valūnas Petras atm. įn.: P. Valūnienė $225.
X, $50,000.
X, $46,277.25.
Iš viso 25 $62,552.25

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas
1983.1.31 pasiekė $2,440,476. Gautomis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūrą i» jaunimą $1,028,650.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1983.1.31 
palikimais gauta $650,423.81.

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
2422 W. Marųuette Road, Chicago, IL 60629“

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

1983 gruodžio mėn. buvo Balienė Stefa $628.11; turi būti Balys. 
Karolis (miręs) ir Stefanija $628.11.

Račkauskas po maldos pa
kvietęs sugiedoti Lietuvos 
himną. Prie karsto stovėjo 
paskutinę pagarbą atiduo
dami Korp! Neo-Lithuania 
atstovai Š. Mackevičius ir 
J. Lenktaitis. Su velioniu 
atsisveikino jautrų žodį pa
sakė ALT S-gos,- Korp! Neo- 
Lithuania, LKVS Ramovės, 
SLA, LB ir šaulių S-gos 
įgalioti atstovai. Vasario 8 
d. buvo Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje pamaldos ir 
taip užbaigė žemės kelionę 
Jurgis Kiaunė, didžiausią 
gyvenimo dalį atidavęs sa
vo Tėvynei Lietuvai.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarta lakai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Šešiasdešimt penktoji
Vasario Šešioliktoji

1918 Vasario 16 Vilniuje 
20 Lietuvos Tarybos narių 
pasirašė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Kai Vil
niuje leidžiamas "Lietuvos 
aidas” vasario 19 išspausdi
no jj pirmame puslapy, vo
kiečių cenzūra laikraštį 
konfiskavo. Tačiau kelias
dešimt numerių buvo suspė
ta išvežti ir paskleisti. Taip 
visas kraštas tuoj pat su
žinojo džiugią naujieną.

Šiemet vasario mėn. 65-tą 
kartą į padangę kils mūsų 
trispalvė, skelbdama lietu
vių ryžtą būti laisvais žmo
nėmis. Lietuvos vėliava bus 
viešai keliama užsieny vie
nur kitur dalyvaujant net 
vietos valdžios atstovams. 
Kiekvienais metais Vasario 
16 ji suplevėsuoja ir oku
puotoje Lietuvoje, bet KGB 
agentai vėliavą tuoj nuplė
šia, o ją iškėlę jaunuoliai 
skaudžiai nubaudžiami. Bet 
drąsuolių niekuomet ne
trūksta.

Po Nepriklausomybės ak
to paskelbimo beveik ištisus 
metus teko laukti kol Lie
tuvos trispalvė pasirodė Ge
dimino pilies bokšte Vilniu
je. Ją iškėlė lietuviai kariai 
savanoriai 1919 sausio 1. 
Bet neilgai ji džiuginojietu- 
vių širdis. Netrukus Vilnių 
užėmė bolševikai ir 1919 
vasario 20 paskelbė Lietu
vos-Gudijos sovietinę res
publiką su Vincu Mickevi
čium-Kapsuku priešaky, ša
lyje vyko aršios kovos. Lai
mėjo nepriklausomybės ša
lininkai. Jų dėka per 20 me
tų garėjome naudotis laisvo 
gyvenimo palaima.

Verta pasvarstyti, kokia 
padėtis Lietuvoje būtų 
šiandien, jei 1919 būtų lai
mėję ne Lietuvos savano
riai, bet bolševikai, ir būtų 
buvusi įkurta ne nepriklau
soma Lietuvos valstybė, o 
Lietuvos-Gudijos sovietinė 
respublika.

Prieš 40 su viršum metų 
okupantai yra neva įsteigę 
LTSR. Nei lietuviai, išsky
rus bolševikų kolaborantus, 
nei Vakarų valstybės jos 
n e p ripažįsta. Komunistai 
sako, kad 1940 buvo ne 
įsteigta, bet atsteigta 1919 
įkurta sovietinė Lietuvos 
respublika. Betgi negalima 
atsteigti tai, ko niekados 
nėra buvę. 1919 buvo mė
ginta steigti, kaip ką tik 
sakėme, ne Lietuvos, bet 
Lietuvos-Gudijos sovietinė 
respublika, o dabar neva at
steigta jau tik Lietuvos 
TSR. Nors ir tarybų, nors 
ir socialistinė, bet jau nebe 
sudėtinė su Gudija, vienok 
vienos Lietuvos TSR. Be 20 
su viršum nepriklausomo 
gyvenimo metų, prasidėju
sių 1918 Vasario 16 Akto 
paskelbimu, Lietuvos var
das greičiausiai būtų buvęs 

išpieštas ir iš Lietuvos-Gu
dijos sovietinės respublikos 

pavadinimo ir palikta tik 
Gudijos tarybų socialistinė 
respublika. Taip manyti pa
grindą teikia nūnai vykstąs 
negailestingas lietuvybės 
naikinimas Gudijai priskir
tose lietuviškose apylinkė
se. O lietuvių sąmoningu
mas 1919 buvo silpnesnis. 
Tik nepriklausomybės lai
kotarpy savose mokyklose 
ir kariuomenėje bei organi
zacijose išauklėta sąmonin
gų lietuvių karta.

Kai ruošiamės švęsti 65- 
sias Vasario metines, dir- 
stelkime kokios nuotaikos 
anuomet viešpatavo Lietu
voje. Apie tai skaitome 
JAV-bių lietuvio kunigo 
Petro SaurusaiČio 1920 ang
lų kalba išleistoje knygutė
je ’Thirty Days in Lithua
nia in 1919”. Joje tarp kit
ko rašoma: "Aš tiesiog ne
drįsčiau jums apibūdinti, 
kokia patriotizmo dvasia 
viešpatavo tėvynėje, jei ne
būčiau lietuvis, ir kai kas 
gal pasakys, kad esą natū
ralu aukštinti savuosius. 
Tačiau tai, ką išgirdau iš 
Lietuvos priešų — vokiečių, 
mano teigimą turėtų patei
sinti. Net ir jie buvo nuste- 
vinti, matydami tokias pa
triotines lietuvių nuotaikas, 
ypač jaunų vyrų 18 ir 19 
metų amžiaus, kurie taip 
rūpinosi, kad būtų apginta 
Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė. Daug jų siūlė
si vyriausybei stoti savano
riais į Lietuvos kariuome

Vyt. Alantas

TAIP TURĖTU BŪTI...
VIZIJA VASARIO 16-TAI SUKAKUS 65 M.

Visuos TV ekranuos pasirodytų valstybės Galva ir tartų:
— šešiadešimt penktąjį kartą švenčiam Vasario šešioliktą. 

Daug nutekėjo Nemunu vandens Į Baltijos jūrą. — 
Ir mes, laiko upės nešami, vis yrėmės į didįjį uostą, 
Kurio vardas — laisva, graži ir saugi Lietuva. 
Ąžuolas, kurį pasodinėm Vasario šešioliktą dieną 
Karaliaus Gedimino kalno papėdėj, 
Vešliai suklestėjo laistomas tautos darbščiųjų rankų, — 
Ir džiaugiamės mes lietuviško darbo derliais našiais. 
Kaip kūnas atleto išraižiotas venų. 
Taip savo kraštą išraižėm asfalto keliais 
Ir upes suleidom į granito krantus.
O pakinkytas slėpiningas ir galingas atomas 
Apšviečia mūsų šalį, fabrikus varo ir traukinius stumdo. 
Mokslinčiai prikrovė lentynas gausių foliantų — 
Pripildė aruodus mokslo žinių, — 
Ir lyra melodingai skambėjo po Nemuno slėnį. 
Mes miestus pastatėm pasivydami amžių, — 
Ir sostinė mūsų jau ima garsėti kaip šiaurės Paryžius. 
Ir mes patys paaugom lig penkių milijonų skaitmens. 
Tautos kūrybos Genijui nulenkim su pagarba galvas. 
Kad Lietuva pagaliau išėjo į vieškelį platų ir saugų. 
Ir kad trispalvė nūn be baimės plevėsuoja Gedimino kalne 
Ir jokios vėtros jos iš ten nebenudrėks, — 
Ir Geležinis Vilkas staugs be perstojo tenai.
O nūn pakelkim taures už Laisvę, gerovę ir ateitį šviesią, — 
Telaimin Praamžius senąją Aistijos žemę 
Ir jos vaikai teeina vien takais vienybės!

Kai nuaidėjo panemuniais paskutinis žodis, 
Fejerverkai nušvietė Lietuvos padangę 
Ant kryžkelės tarp Vakarų ir Rytų,

Vasario 16 minėjime Clevelande dalyvavę savanoriai-kūrėjai ir Klaipėdos atvadavimo sa
vanoriai: V. Bartuška, J. Lozoraitis. J. Barniškis ir V. Šenbergas. J. Garlos nuotr.

nę, tačiau dėl stokos gink
lų ir drabužių visų negalima 
buvo priimti.

Klausiau kai kurių karei- 
vių-savanorių, ar jie tikrai 
mano, kad pajėgs apginti 
Lietuvą nuo pasikėsintojo 
ją pavergti. Jų atsakymas 
buvo vieningas: ’Mes nepa- 
siduosim jokiems pasikėsin- 
tojams. Mes gerai žinom, 
kiek mūsų tėvai ir protėviai 
per daugelį amžių prikentė
jo. Lietuvos laisVę mes gin
sim iki paskutinio kraujo 
lašo’. Vienas iš tų jaunų ka
reivių kaip tik rengėsi grįž
ti į frontą prie Šiaulių prieš 
bermontininkus, kurie mies
tą okupavo.

Tuo metu' kai aš lankiau
si Lietuvoje, ji buvo apsup

ta priešų, šiaurėje ir ry
tuose buvo bolševikai, vaka
ruose — Kolčako daliniai ir 
sukilėliai vokiečiai, o pie
tuose — lenkai”.

Ir kitoje vietoje: "Brita
nijos misijos nariai Kaune 
man pasakojo, kad lietuviai 
kariai, per amžius turėję 
tiek daug priešų, yra nar
sūs kariai, kad jų patriotiz- 
mas didelis ir tvirtas. Jei ne 
toji drąsa ir patriotizmas, 
sunku būtų įsivaizduoti, 
kaip lietuviai atsilaikytų 
prieš tiek priešų kariuome
nių, tarp jų ir lenkus” (PA
SAULIO LIETUVIS Nr. 11, 
1982, psl. 6, 7).

Stiprių patriotinių nuo
taikų Lietuvoje netrūksta 

ir šiandien. Kokiomis nuo
taikomis gyvename mes, 
patogiai svetur įsikūrę? šį 
klausimą pasistenkime at
sakyti kiekvienas sau Va
sario 16 proga.

VLB Inf.

ROCHESTER
. VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės 65-rių metų atgavimo 
sukaktis Rochesteryje bus 
minima vasario mėn. 20 d.

Per radijo stotį WGMC, 
90.5 FM tai dienai tinkamą 
programą lietuvių ir anglų 
kalbomis praves R. Kirštei- 
nas. Programa bus trans
liuojama visą valandą nuo 
9 iki 10 vai. ryto.

11 vai. bus atnašaujamos 
šv. mišios už žuvusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės ko
votojus. Pamokslą pasakys 
Tėvas Justinas Vaškys. Or
ganizacijos prašomos daly
vauti sui savo vėliavomis. 
Mišių metu giedos Lietuvių 
Bendruomenės choras vad. 
Jono Adomaičio. Vargonais 
gros R. Obalis.

3 vai. p. p. įvyks iškilmin
gas minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje, 555 Hud- 
son Avenue. Programą pra
ves prof. dr. Ant. Klimas. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. Kazys Eringis, geologas 
ir botanikas, lietuvis moks
lininkas, neseniai pasitrau
kęs iš Lietuvos. Į minėjimą 
yra pakviesti: kongresma- 
nas Frank Horton, meras 
Thomas Ryan ir pavergtų 
tautų atstovai. Lietuvos 
laisvinimo reikalu bus prū 
imta rezoliucija, kurią per
skaitys Rūta Kiršteinaite. 
Meninę programą atliks L. 
B-nės choras, vad. Jono 
Adomaičio. Akompanuos R. 
Obalis. Bus renkamos au
kos Lietuvos laisvinimui.

Rochesterio miesto meras 
priims lietuvių delegaciją 
ir paskelbs Vasario 16-tą 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena Rochesteryje.
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Šiapus ir anapus
Pirenėju

Kiekvienas, iš Marbella su
pančių aukštumų pažvelgęs i 
jūrą, tyliai savo mintyse kar
tos karalienės Izabelės žodžius 
- ‘Que m ar tan bello!’. Juk čia 
mėlyna jūra, violetiniai kal
nai ir saulė - kaip magnetinė 
jėga - traukia turistus iš viso 
pasaulio. Čia galima polsiau- 
ti, pramogauti ir pagyventi is
torinės praeities šešėliuose bei 
Andalūzijos jaukioj atmosferoj.

Marbeloj turistas išgyvena 
du skirtingus miestus: senąją 
ir naująją Marbella. Čia lyg 
du vienu vardu pavadinti 
miestai, kurie skiriasi savo gy
venimo būdu, aplinka ir skir
tinga atmosfera. Naujojoj 
Marbelloj plačios gatvės, rtio- 
dernūs daugiaaukščiai namai, 
gražios parduotuvės, restora
nai, diskotekos ir 1.1. Tuo tar
pu senoji Marabella iki šiai 
dienai išlaikiusi tipišką mau
rų ir krikščionių stilių. Seno
joj Marbelloj daug maurų, .ro
mėnų ir kitų tautų išlikusių 
istorinių liekanų, nes ji ir se-

Henrikas Stasas (15)

niau buvo lengvai pasiekiama 
pro ją ėjusiu Via Augusta ke
liu, kuris jungė Romą su Tar- 
tesos. Maurų statybos čia išli
kusi dalis sienos, kuri supo 
miestą ir arabų pilis, kurioje 
pagal legandą paslėpti milži
niški turtai. Nemaža čia ir 
krikščioniškosios eros pamink
lų: renesanso ir baroko sti
liaus bažnyčių, seni miesto 
pastatai, kaip Casa dėl Corre- 
gidor ir XVI šimt. vienuolynai 
Viename šių vienuolynų malu 
ne gyvenę ir Migūel de Cer- 
vantes, grįžęs į Ispaniją iš Al
žyro nelaisvės.

Tokioje skirtingoj aplinkoje 
vyksta ir skirtingas gyvenimas 
Naujoji Marabella daugiau 
kosmopolitinė ir triukšminges
nė, ypač Puerto Banus jachtų 
uosto rajone (netoli mūsų vieš
bučio, priešingoje pusėj kelio). 
Čia veikia daugybė naktinių 
klubų, barų, įvairių parduo
tuvių, kur nuolat yra judrus ir 
triukšmingas turistų judėji
mas. Tai vakarinė Marbellos

Kryžiažodis Nr. 5

Gulsčiai: 2 — Viralui 
semti kaušo skiemuo; 4 — 
Augalo organas; 6 — Namo 
dalis; 8 — Tokios mergai
tės žaidžia su lėlėm; 9 — 
Dar kartą; 11 — Paukštis; 
12 — Vyro vardas; 14 — 
Vienas muškietininkų; 15
— Amerikos sąjungininkė; 
16 — Dalins, nuspręs kam; 
18 — Riša draugystė ar ve
dybos; 19 — žadas; 22 — 
Senovės miestas Mezopota- 
mijoje; 23 — Buvęs Lietu
voje populiarus matas; 25
— Šen. stabmeldžių dievas; 
26 —- Prancūzų rašytojas 
(liter. srovės kūrėjas); 27
— Stipri šviesa ... 28 — 
Dega (be liepsnos) ; 29 — 
Spyglis; 30 — Šen. popu
liarus jungtukas; 31 — Jis 
ir lašinius ir polkutę ... 32
— Kadugių giria; 34 — Eu
ropietis; 35 — Visas, o 
imam tik pusę ...

Stačiai: 1 — Europos gy
ventojas; 2 — Graikijos sa
la; 3 — Įvardžio naudinin
kas; 4 — Baudžiava; 5 — 
Senovės karalienė; 7 —

Vartojama statyboje; 8 — 
Dvasininko h i e r archijos 
ženklas; 10 — Senosios Lie
tuvos dalis; 11 — Afrikoj 
žemyno didmiestis; 12 — 
Savaitės dalis; 13 — Auga
las; 15 — Nidos nuosavy
bė: 16 — žymaus mūsų is
toriko inicialai; 17 — Prie
veiksmis; 18 — Audeklo 
gabalas; 20 — Nustebimą 
reiškiąs jaustukas1; 21 — 
Taip Biliūno apysakaitėj 
šaukė Brisiu; 23 — Mokslo 
ir tarnybos bičiulis; 24 — 
jei tau auga, tai... 26 — 
Pąųkštęlis; 27 — Matas; 
29 — žilas vyras; 31 — ži
los istorijos valdovas; 33 — 
Rytoj žemas slėgimas!

b.agn—

KRYŽIAŽODŽIO NO. 4 
SPRENDIMAS

Praleisdami nuo kiekvie
nos raidės šešias raides, 
gauname žinomą, Laisvės 
varpe įrašyta, posakį:

TAS NEVERTAS LAIS
VĖS, KAS NEGINA JOS!

dalis, arba Nueva Andalucia.
Rytinė Marbellos dalis skai

toma rami. Vasarotojai čia po
ilsiauja, naudodamiesi jūra, 
saule ir tyru oru. Aišku, per 
keletą dienų buvo sunku įsi
jausti ir plačiau pažinti šio 
spalvingo pajūrio gyvenimą. 
Liepos 13 palikome Andalucia 
Plaza viešbutį ir vykome į Gra
nadą.

Buvo dar ankstyvas rytas, 
kai pradėjome šios dienos kelio
nę ir sidabriniai rasos lašai 
dar tebespindėjo ant raudonų 
oleandrų žiedų. Saulė jau bu
vo pakilusi virš jūros ir sidab
ru užliejusi jos paviršių, pa
versdama ten plūduriuojan
čius žvejų laivus tamsiais silu
etais. Kalnų viršūnės ryto sau
lėje spindėjo šiltom spalvom, 
kai tuo tarpu jų papėdėse bal
tus namus dar dengė tamsūs 
šešėliai. Apie 5 km. pavažia
vę atsidūrėm Marbellos centre 
Plaza de Generalissimo Fran
ko gatvėje, kuri sutapo su 340 
keliu, vedančiu į Malagą. Iš 
čia iki Malagos buvo tik 60 km. 
Pravažiavus Marbella, kelias 
vingiavosi tarp uolėtų aukštu
mų, vietomis toldamas nuo jū
ros, kitur vėl artėdamas į jūrą

Netrukus privažiavome ne
didelį pajūrio miestelį Fuengi- 
rotą, kurio balti pastatai tarp 
skėtinių pušų ir sidabrinių 
alyvmedžių išmėtyti visu pa
jūriu. reikia pastebėti, kad 
visu Costa dėl Sol pajūriu vyks
ta labai intensyvi statyba ir 
statybų plieniniai kranai čia, 
kaip milžiniškos kaliausės, iš
kyla virš baltų pastatų. Archi 
tektūriniu atžvilgiu statybos 
labai įdomios, vienas pastatas 
už kitą įmantresnis, fantastiš- 
kesnis. Taip be pertraukos vi
los ir daugiaąukščiai namai 
tęsiasi iki Torremolinos, kuris 
gana didelis šio pajūrio mies
tas. Daug kas lygina jį su pran 
cūzų Rivieros San Tropez, nes 
lygiai tiek pat įvairių pramo
gų ir net kazino su roletės loši
mais, kurie Franco valdymo 
metu čia buvo uždrausti. Pui
kūs pliažai tęsiasi visu pajūriu 
už kurių į dangų stiepiasi dau
giaaukščiai pastatai, praban- 
giški viešbučiai ir butnamiai.

NuoTerromolinos iki Mala
gos liko važiuoti tik 15 mylių. 
Kelias taip pat labai vingiuo
tas, vedantis tarp uolų, kurias 
dengia skėtinės pušys ir laibi 
eukaliptai. Šiam gražiam 
gamtos prieglobsty teko paste
bėti ir gausias čigonų šeimas, 
kurios čia medžių pavėsy sto
vyklavo. Tarp dengtų vežimų 
sukinėjosi jauni vyrai, vilkė
dami tipiškus trumpus baltus 
švarkelius ir jaunos mergaitės, 
plačiais spalvingais flamenco 
sijonais. Reikia manyti, kad 
vakarais čia, po žvaigždėtu 
Andalūzijos dangum, vyksta 
garsios ‘Romerios’.

Kiek toliau pavažiavus, 340 
kelias įsijungė į plačią Alame- 
da Generalissimo Franco, iš 
kurio autobusas pasuko į pla
čią ir medžiais bei gėlynais 
apsodintą Paseo dėl Parque. Iš 
šios gatvės atsivėrė puikus re
ginys į Malagos uostą ir jūrą.

Nors Malagą teko pažinti 
tik pro autobuso langą, tačiau 
mūsų vadovė, važiuojant mies
to gatvėmis, stengėsi kuo pla
čiau mus supažindinti su šio 
miesto dabartine aplinka ir jos 
praeitim. Ji pastebėjo, jog Ma
laga skiriasi nuo kitų Costa 
dėl Sol miestų: žmonės čia at
važiuoja ne vasaroti, o gyventi. 
Ypač daug pensininkų čia ap
sigyvena, nes labai geras kli
matas ir nebrangus pragyve

nimas. Todėl Malaga taip pat 
tapusi kosmopolitiniu miestu. 
Stebint iš autobuso miesto kas
dieninę aplinką ir žmones — 
įspūdis labai gražus. Namai 
balti ir švarūs. Daug gėlių, 
ypač rožių, kurios čia puošia 
aikštes ir privačių namų aplin 
ką. Naveltui Malaga ir vadi
nama rožių miestu. Tačiau 
Malaga - nei modernus did
miestis, nei istorinis miestas. 
Malagai laikas daug įtakos ne
turėjo. Vis dėl to, tai žavi Cos 
ta dėl Sol dalis, kurią dengia 
tas pats žydras dangus, kurios 
krantus skalauja ta pati Vi
duržemio jūra ir kurios balti 
namai čia taip pat spindi mels
vų kalnų fone. Užtat ji taip 
pat patraukli, kaip ir visa An
dalūzija, kurioje ir šių dienų 
Odisėjas gali rasti laimę. Tu
ristai čia beveik ir nepasigen
da didelių istorinių paminklų, 
katedrų ar pilių. Nors daug 
čia jų nėra. Malaga gal tik

dviem istorinėm liekanom ga
lėtų girtis - tai Alcazaba ir 
Gibralfaro uola.

Alcazaba buvusi maurų 
tvirtovė, kurios griuvėsių lieka 
nos, miesto centre ant aukštos 
uolos, iškyla virš Malagos pa
statų. Dalį sienų dengia vi
joklinės rožės ir oleandrų krū
mai, kurių žiedai šiuos griuvė
sius paverčia lyg į užburtą pa
sakų pilį. Salia jų Gibralfaras 
Tai liekana buvusio romėnų 
švyturio. Gebe - arabų kal
boj kalnas, o Faro - romėnų 
vadinamas švyturys. Tos pa
čios uolos viršūnėje buvusioj 
pily įrengtas paradoras (mote
lis). Ispanijoj senos pilys dau
gumoj paverstos paradorais, 
kurie puikiai įrengti ir labai 
patogūs turistams už neaukštą 
kainą pernakvoti. Tik, žino
ma, labai sunku į juos patekti, 
nes visuomet perpildyti.

(Bus daugiau)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd

Willowbrook, III. 60521
St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FŠUC

Joseph F. Gi ibauskas
Exceutive-Sccretary

<CW'

Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/
W i 11 < i w b r o o k Manager

O|>cn Mon.. 9-8; Tues.. Thurs., F ii. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
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Chicagos naujienos...
Sausio 28 d. Jaunimo centre, Chica- 

goje, surengtame pobūvyje sutinkant nau
jąjį jėzuitu provinciolą kun. Antaną Sau- 
laitį, S.J., meninėje programoje pasirodė 
skautininkas ir rašytojas Vladas Vijeikis 
su Remigijum Vedegiu raiškiai perdavę 
savo apmąstymus apie Saulaičio kelionę 
Į Romą ir susitikimą su popiežium.

* * *

Dainų, poezijos ir prozos bei visokių 
blevyzgų montažas. Surašė Juozas Toliu
šis ir Vladas Vijeikis. Perskaitė ir padai
navo Remigijus Vedegys ir Vladas Vijei- 
jeikis, pritariant angelų chorui.
Pasklido gandas po Čikagą ir abi Amerit 
kas: Antanas Saulaitis, SJ, kviečiamas į 
Romą

Visi svarsto, galvas suka, 
Romon šaukia Antanuką.
Gal pakeis Saulaičio stoną, 
Duos jam skrybėlę raudoną.
Susirūpino Antanas, 
Virpa kinkos po sutana.
Jeigu Romon reikia vykti, ’
Bus kam nors sukėlęs pyktį.
Ir lietuviams baimė kyla. 
I<ą padarė tas barzdyla?
Dar ko gero tie italai 
padarys mūs Centrui galą.
Kriaučeliūnienė, matrona, 
Kuri Centrui duoda toną,
Posėdėlį skubiai kviečia' 
Ir tuoj reikalą nušviečia.
Turim padėtį ištirti 
Kas užkūrė šitą pirtį.
Kad net popiežius Voityla 
Šaukia Romon mūs barzdylą.
Štai, girdėjau tokį gandą 
Kad klastingos jėgos bando
Saulaituką likviduoti,
O gal net ekskomunikuoti.
Tegul sąžinę jis krato 
Gal nelaikė celibato.

Gal su skautais perdaug žaidžia
Gal pamokslai jo Įžeidžia.

Gal užrūstino Vaičaitį, 
Šitą Centro karalaitį.
Spausdamas širdy negandą 
Mūs Antanas Romon skrenda
Mintys maišos pulsas kyla, 
Ką sakys jam ten Voityla.
Kas galėjo jį apskųsti 
Gal reiks barzdą nusiskusti.

Gal pamokslai nemalonūs 
Skamba liberalų tonais.

O jeigu popiežius pareikalaus išduoti ra
portą apie jėzuitus. Ką reikės sakyti?

O tie smarkūs jėzuitai
Bėga kažkur viens po kito.

Ir Jaunimo Centro sodas 
Darosi visiems nuobodus.

Tarp downtowno stiprių vėjų 
Tėvo Kezio galerija.
Gera Algiui ten downtowne, 
Nieks nemato nieks nemauna.
Arba Trimakas, Dievuli, 
Kokią laisvę jisai turi.

Niekas užmiesty nežino 
kaip jis "Ateitį” gamina.

Kitas vėl, Markaitis Bruno 
Hollywoode tyliai tūno.

Kuria psalmes, uvertiūras,
Negalvoj jam Centro mūras.

Ir Saulaitis baisiai trokšta,
Kuo toliau Čikagos bokštų.

Jei tik progą gerą gautų
Tuoj Brazilijon išmautų.
Įvairiausių minčių apgaubtas Antanas 
pasiekia Vatikaną.

Vatikanas tai ne Roma, 
Nematyt nei vieno bomo.

Visi baisiai aukšto rango 
Nors paimk tuojau Į dangų.

Po fontanus vaikai brando,
Angelai aplinkui skraido.

Bet nėr laiko slampinėti
Pas Votylą reik skubėti.

Prie durų Antaną sulaiko sargyba su 
alebardomis, bet parodžius driver laipsnį 
ir skauto liud.vmą, nuveda pas popiežių.

Lyg tik Antanas peržengia slenkstį, 
angelų choras užgieda:

Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai 
Lietuviai barzdočiai dūmoja.
Galanda kirvius, kalavijus aštrius 
ir juodbėrį žirgą balnoja.
Popiežius maloniai pasisveikina paspaus
damas kairę ranką, o Saulaitis atsaliūtuoja 
didžiuoju saliutu. Tada popiežius pakviečia 
atsisėsti.

Angelai aplinkui sukas, 
Pilsto vyną į puodukus.
O jau kugelio, kopūstų,
Bliūdai kupini prigrūsta.
čia prabyla popiežius:

Probošč Antek, proše sedac
Po litewski bandzem gadac.
Kaip ten krutat Marąuette parke 
Gal juodieji jau sutvarkė?
Girdžiu visi kaip patrakę
Į Lemontą skubiai lekia.
Gal nei vieno kataliko
Marąuette parke nebeliko.
Man baisiausiai nepatinka, 
kad litvinai taip pakrinka.
Na, o kaip Vaišnių Juozukas?
Nepavargęs, mikliai sukas?

Sveikink Kleinotą, brolelį.
Tas tai dirba kiek tik gali.
O tas Trimakas su Kriste
Pradeda jau man įgristi.
Kai nuvyksiu į Čikagą
Gaus per kinkas su botagu.

Ko norėtum, kad tau duočiau?
Gal, kad Lietuvą vaduočiau?

Na, o Vilniaus tai negausi
Nors ant kelių atsiklaupsi.

čia, Antanas giliai atsikvėpęs, 
išdrįso paklausti
O kaip su lietuvišku kardinolu?

Kas tik prašė, reikalavo.
Kardinolus visi gavo.
Kas po ranka pasisuko,
O litvinams ir pritrūko.
Jums nereikia aukšto stono
Kam jums skrybėlė raudona?

0 kad jau labai norėsit,
Iš latvių skolint galėsit.

Na, matau tu tvirto kūno, 
Būk vyriausias, taip tebūna.

Dėl barzdos ką čia daryti?
Gal bent kiek tik apkarpyti..

Na, užteks. Ir to pakanka,
Ir paspaudė kairę ranką.

(Nukelta į 8 psl.)

Kalbos vargai
T. Klyga

Mes čia vis tiktai kasdie- 
nes, nebe naujas klaideles 
taisinėjam, nors norėtųsi 
bent retkarčiais ir rimtes
nius kalbos klausimus pa
judinti. Deja, nėra kada, 
nes nuolatos ant skaitytojų 
galvų krinta toki nevalyvi- 
lietuviškos kalbos darky
mai, atsižioja tokios gru
bios apsileidimo duobės, 
kad net graudu darosi. Imi 
abejoti savo mielų lietuvių 
sąžiningumu, net patriotiz
mu. Pavyzdžiui, kai kurie 
jų viešai skelbiasi patrio
tais ir giriasi kilniais nuo
pelnais, bet antra vertus — 
gražiąją mūsų kalbą savo 
lūpom taip suniekina, lyg 
tai būtų koks tamsios gen
ties žargoniškas mišinys. O 
rodos sąžinė verstų kiekvie
ną, viešai prašnekantį arba 
rašantį spaudoj, būtinai 
vartoti tik gryną ir taisyk
lingą savą kalbą, nedrabs
tant žodžiu bet kaip, lyg 
šiaudų pagrėbstas j rezgi-, 
nes.

Va, labai rimtai ir pagar
biai aprašomos padoraus 
tautiečio laidotuvės. Ir ne
tikėtai įbrukamas visai ne
įtikimas, keistai juokingas 
sakinys: "šauliai nešė sar
gybą prie karsto ..Juk 
sargybą turbūt sudarė bent 
pora asmenų, ir jau užau- 
gėliai, ne kūdikiai? Tai 
kaip juos kas nors galėjo 
nešti ? Ir kodėl nešė, ar jiem 
kojas paskaudo bestovint, 
ar gal tuo nešimu reiškiama 
kokia ypatinga pagarba? 0 
gal tik karstą nešė, ne pa
čią sargybą? Išsyk pama
nai, gal čia tik spaudos klai
dą. Bet kai ta juokinga fra
zė vis kartojasi, tai jau ne 
klaida.

Panašiai vietoj pagarbos 
tik pajuoką reiškiame, kai 
liūdesio ar mirties atveju 
kalbame ne apie gedėjimą ir 
gedulą, tik sakome — gedu
las! (siauroji ė). Tas žodis 
galėtų reikšti tiktai gėdą.. , 
Taip mes apsijuokiame, tin
gėdami žodžius žmoniškai 
pritaikyti.

DENVER
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 
SUKAKTIS

Omahos "Aušros” tauti
nių šokių grupė atvyksta 
dalyvauti mūsų minėjime, 
kuris įvyks šeštadienį, va
sario 26 d., 6 vai. vakare, 
Denver Women’s Cluh pa
talpose, 940 N. Lincoln,

Bilietai užsakomi iš ank
sto, ne vėliau vasario 23 d., 
skambinant: Irenai Urbo
nienei — 698-1433, Laimai 
Predkelienei — 770-5357, 
Stasiui Mickui — 442-7971, 
Broniui Masiokui 752-1921. 
Užsisakantiems bilietus iš 
anksto kaina suaugusiems 
— $7.50, studentams — 
$5.00, įskaitant vakarienę 
ir šokius.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Iš LB visuomeninių 
tarybos veiklos

MINĖJIMAI

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 65 metų su
kaktis Chicagoje ir apylin
kėse plačiai paminėta ar 
minima.

Pagrindinis minėjimas 
ruošiamas Chicagos lietu
vių tarybos įvyko š. m. va
sario 13 d. Marijos aukštes
niosios mokyklos auditori
joje.

Tą pačią, vasario 13 d. 
minėjimai vyko dar šiose 
vietose:

Cicero šv. Antano parapi
jos salėje. Rengėjas ALTos 
Cicero skyrius.

švč. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje. 
Rengėjas BL Brighton Par
ko apylinkė.

Lemonto lit. mokyklos 
patalpose. Rengėjas LB Le
monto apylinkė.

Vasario 16 <1. minėjimai 
vyko:

Jaunimo Centro kavinė
je, rengėjas Jaunimo cent
ro direktorių taryba.

Alicijos Rūgytės bute, 
Lietuvių istorikų draugija.

Vasario 20 d.:
Jaunimo centro didžiojo

je salėje, rengėjas LB Vi
durio Vakaru apygardos 
valdyba.

Martiniųue salėje (2500 
W. 95th St.), ruošia Lietu
vos vyčiai.

Holiday Inn restorane, 
rengia Beverly Shores lie
tuvių klubas.

Cicero šv. Antano para
pijos salėje, ruošia LB Ci
cero apylinkė.

Gary šv. Kazimiero para
pijos salėje, ruošia ALT 
Lake apskrities skyrius.

Vasario 27 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose minė
jimą rengia Korp! Neo-Li
thuania Chicagos skyriaus 
valdyba.

Be to, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 65 
metų sukaktį paminės dau
gelis organizacijų savo su
sirinkimuose ir lituanisti
nėse mokyklose.

(Atkelta iš 7 psl.) Kriaučeliūnienė neboja. —
Ir taip Antanas Saulaitis tapo provinciolu Aš čia pirmu smuiku groju.
ir suėmė visus jėzuitus Į tvirtas rankas. O Vaičaitis nei neklausia
Svarsto vienas sau Kezys Kokia čia valdžia vyriausia.
Kas dabar pasidarys? Jis valdovas jau nuo seno.
Gal nauji laikai atėjo, Daug valdžių jis pergyveno.
Uždarys jam galeriją. Krištanavičiaus dvasia
O Borevičius pamoja. Naktim laksto paslapčia.
Su šauliais jisai žygiuoja. Na žiūrėsim, kas čia bus.
Jei tik blogo kas nors bus, Ar namai tie nesugrius.
Pasišauksiu aš šaulius. Jei paleidi tik jaunimą
Ir su šoblėm ir su jietim Nerimas net grabe ima. .
Sutvarkysim tą pilietį. čia, angelų choras, atskridęs specialiom
Vaišnys šypsos puse lūpų gastrolėm iš Vatikano, užgieda:
Nepraranda gero ūpo. Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai,
Aš jokiu valdžių neboju Lietuviai barzdočiai dūmoja.
Per pasaulį aš važiuoju. Galanda................

Kaip jau praeitos savai
tės Dirvos laidoje minėjau, 
neužmirškime savo auka 
paremti Lietuvos laisvini
mo. darbų. Savo darbu, su
manumu ir auka remkime 
laisvinimo darbą, nes oku
pantų replėse esantieji tė
vynainiai viešai to atlikti 
negali. Kol jėgos ir ištek
liai leidžia kiekvienas prisi
dėkime prie 'laisvės aušros 
priartėjimo.

KITI RENGINIAI

Margučio rengiamas kon
certas Įvyks š. m. kovo 13 
d. Jaunimo centre. Progra
mą išpildys solistė Vilija 
Mozūraitvtė, pianistė Ra
minta Larnpsatytė ir smui
kininkas Michael Kollars. 
Visi iš Vakarų Vokietijos.

Bilietai gaunami Vazne- 
lių prekyboje ir Margučio 
raštinėje.

★
Draugo premijuoto ro

mano premijos įteikimas ir 
iškilių solistų koncertas 
Įvyks š. m. kovo 19 d. Mari
jos aukšt. mokyklos audi
torijoje. Programą atliks 
New Yorko Metropolitain 
operos solistė M. Niska ir 
sol. -Algis Grigas, akompa
nuojant muz. A. Vasaičiui.

Bilietai gaunami Varne
lių prekyboje.

★
Aušros šimtmečio minė

jimas Įvyks š. m. kovo 20 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Ave-.-Chicago, Ilk). Paskai
tą skaitys jaunosios kartos 
istorikas, LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. dr. 
Algirdas Budreckis iš Bos
tono, meninę programą at
liks solistė Audronė Simo- 
naitvtė-Gaižiūnienė. Bus B. 
Kviklio AUŠROS leidinių 
paroda. Minėjimą ruošia 
Korp! Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos valdybų sudarytas 
komitetas, vadovaujamas 
dr. Leono Kriaučeliūno.

★

Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų vienuolijos 
(Putnamo) Chicagos ir apy
linkių rėmėjų metinė vaka
rienė rengiama š. m. kovo 
20 d. Jaunimo centre.

Pamaldos, vakarienė ir 
meninė dalis.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir vietas rezervuotis pas 
rengėjas.

★
JAV Lietuvių Jaunimo 

sąjungos Chicagos skyrius 
praves pinigini vajų, atei
nančioms II PL Dienoms 
paremti. Vajus bus vykdo
mas kovo 13 d. 12-5 vaL p. 
p. Marųuette Parko, Gage 
Parko ir Brighton Parko 
lietuvių tarpe. Bus aplanky
ti visi lietuviai ir paprašyti 
aukos.

Lietuviškoji visuomenė 
prašoma šiltai priimti aukų 
rinkėjus ir dosniai juos pa
remti. Surinktos aukos bus 
įneštos Į bendrą II PL Die
nų kasą ir bus remiami visi 
renginiai. Jaunimo kongre
so išlaidoms padengti ati
teks atitinkama dalis.

Pastebime, kad jaunimo 
kongreso dalyviai patys ap
simoka kelionių ir pragyve
nimo išlaidas. Nedateklių 
sudaro: prelegentų kelio
nės, patalpų nuomos, kai 
kurių Pietų Amerikos kraš
tų išlaidos ir pasiruošimas 
kongresui.

II Pasaulio Lietuvių Die
nos savo didingumu ir ren
ginių gausumu, neturi pa
našaus Įvykio lietuvių tar
pe. Tad ir išlaidos bus pro
porcingai didesnės už pra
eityje turėtą tik vieną ren
ginį, pav.: tik dainų švente, 
ar tautinių šokių festivalį, 
ar operos pastatymą, ar 
sporto žaidynes, ar Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimą ir t.t.

Lietuvių visuomenės pa
rama labai reikalinga ir 
laukiama.

CHICAGOS BURMISTRO 
RINKIMAI

Chicagos miesto burmis
tro pirminiai rinkimai 
Įvyks vasario 22 d. Varžosi 
trys demokratų kandida
tai : dabartinė burmistre

• JAV LB Krašto valdy
ba savo 1982 m. gruodžio 5 
d. posėdyje patvirtino nau
ją JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybą šios sudė
ties: pirmininkas — dr. Al
girdas Budreckis, koordina
toriai: dr. Viktoras Stan
kus — ypatingiems reika
lams, inž. Eduardas V. Mei
lus, Jr. — ryšiams su JAV 
susi ž inojimo Įstaigoms, 
Daivai Kezienė — dei’ama- 
cijos reikalams, Dalia Oran- 
taitė — viešiems reikalams, 
Teresė Gaidelytė -— atsi
šaukimas bei rezoliucijoms, 
kun. Kazimieras Pugevi- 
čius — žmogaus teisių rei
kalams, ir Asta Banionytė- 
Connor — santykiams su 
JAV Kongresu; Ernestas 
Raskauskas — teisinis pa
tarėjas. Vėliau dar buvo 
kooptuoti du Tarybos na
riai — Linas Kojelis — ry
šininkas Laisvės Federaci
joje ir Jūratė Aukštikalnie- 
nė — VRT iždininkė. Reika

lui esant bus pasitaikinti ir
kiti bendradarbiai. Tarybos 
adresas: 117 Clay St., Quin- 
cy, Mass. 02170.

• Teisingumo Departa
mento Ypatingųjų Tyrinėji
mų Įstaigos (OSI) persisten
gimas patraukti naujus atei
vius atsakomybėn už taria
mus karo nusikaltimus, na

Jane B.vrne, valstijos proku
roras Richard Daley ir kon- 
gresmanas Harold Wash- 
ington. Yra ir daugiau kan
didatų, bet jie nežymūs ir 
neturi didesnės reikšmės.

Chicagos lietuviai turėtų 
dalyvauti balsavime ir pasi
sakyti už sau patinkama 
kandidatą. Chicagą admi
nistruojant dabartinei me- 

- rei, Mar'quette Paikas su
laukė ramybės ir stabilumo. 
Nebuvo, demonstracijų, su
stojo lietuvių bėgimas Į 
priemiesčius, pakilo nuosa
vybių vertė.

Tad lietuviams reikia ap
sispręsti ir balsuoti už sau 
palankų kandidatą. 

ciams kolaboravimą, prive
dė prie pabaltiečių ir ukrai
niečių jungtinių pastangų 
atremti OSI peršamus KGB 
šmeižtus. 1982 m. gruodžio 
6 d. JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba Įgaliojo 
New Yorke veikėją Daivą 
Kezienę JAV Lietuvių Ben
druomenei atstovauti mini
moje bendrinėje organizaci
joje Ameri'cans for Due 
Process.

• Nors lietuvių spauda 
mėgina vengti pasisakyti 
plačiau apie JAV Teisingu
mo Departamento Ypatin
gųjų Tyrinėjimų Įstaigos 
(OSI) perdėtas pastangas 
apšmeižti Kazį Palčiauską 
ir kitus vyresnio amžiaus 
lietuvių veikėjus nacių ko
laborantais ir to pasėkoje 
juos nupilietinti ir eventua
liai ištremti į Sovietų Są
jungą, JAV Lietuvių Ben
druomenė. ypač teisinis pa
tarėjas Ernestas Raskaus
kas ir jo tėvas deda visas 
pastangas JAV' federalinė? 
teisėnos sistemoje gelbėti 
apšmeižtuosius. 1982 m. 
gruodžio 8 d., Palčiausko 
bylos metu Tampos (Flori
dos) federaliniame distrik- 
to teisme, JAV LB K V ir 
VRT pakviestas adv. Povi
las žumbakis ne tiktai pa
liudijo, atskleisdamas OSI 
prosovietiškas tendencijas 
ir polinkį priimti sovietų 
Įstaigų "paliudijimus” ir 
"dokumentus”, jis taipgi 
spaudos atstovams demas
kavo sovietų kėslus prieš 
nekaltą Kazį Palčiauską. 
Palčiausko byla atitinka 
"kengūrų teismą”. Nepa
lankus pensininkas teisėjas 
Morganas atmetė visus liu
dininkus kurie galėtų ates
tuoti
Teisėjas 
gynėjui 
paruošti 
cijas.

Palčiausko naudai, 
davė ieškovui ir 

iki vasario 12 d. 
argumentų suma-

• Sausio J4 d. JAV LB 
Visuomeninių Reikalų Ta
rybos adresu atsakė Vals
tybės Departamento Viešų
jų Reikalų pasekretoris 
John Hughes, kreipdamas 
dėmesį į Lietuvių Bendruo
menės laišką Prezidentui 
Reaganui dėl Vytauto Skuo
džio bylos. Pasekretoris 
Hughes apgailestavo, kad 
sovietai v\s laiko Skuodį sa
vu piliečiu, t. y., vidaus rei
kalu klausimą. Tačiau jis 
patvirtino, jog ”JAV laiko 
Skuodžio bylą viena svar
biausių žmogaus teisių by
lų JAV ir Sovietų Sąjungos 
derybų darbotvarkėje”. Sa
vo vasario 1 d. atsakyme 
A. Budreckis rašė, kad toks 
JAV Valstybės Departa
mento nusistatymas kelia 
viltį, jog Vytautas Skuodis, 
kaip ir prieš jį Simas Ku
dirka, bus išgelbėtas po at
kaklių ir nesvyruojančių 
pastangų.
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Slidinėtojai pradėjo 
II Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes

II-jų Pasaulio Lietuvių, 
sporto žaidynių slidinėjimo 
varžybos jau praeityje. Jos 
įvyko vasario 5 d., Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicott- 
ville, New York.

Dėl nepalankių sniego są
lygų, buvo atšauktos cross- 
contry varžybos, turėjusios 
Įvykti vasario 6 d. ten pat.

Alpinistinės varžybos su
traukė 31 slidinėtoją. Du 
varžovai, A. Vaitiekūnas ir 
D. Kriaucevičius atvyko 
net iš tolimosios Australi
jos. Buvo atstovaujami šie 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto klubai: Bostono 
Grandis, New Yorko Lietu
vių Atletų Klubas, Toronto 
Vytis, Hamiltono Kovas ir 
Clevelando žaibas. Du var
žovai buvo nepriklausomi.

Slalomo varžybų trasa 
buvo sunki ir pritaikyta 
prityrusiems slidinėtojams, 
ko pasėkoje, didelė dalis 
varžovų neįstengė užbaigti 
arba buvo diskvalifikuoti 
dėl techniškų klaidų.

Slalomo varžybų techniš
kos pasekmės:

Vyru klasėje — 1) Da
rius Steponavičius (žaibas) 
1:23.44 min. 2) Raimundas 
Dičius (nepriklausomas — 
Altą, Utah)) 1:27.55 min.
3) Dennis Vaina (žaibas) 
1:30.63 min.

Moterų — 1) Vida Ki- 
jauskaitė (žaibas) 1:38.81 
min. 2) Lina žiedonytė 
(žaibas) 2:09.32 min. 3) 
Daiva Veitaitė (Bostono 
Grandis) 2:09.37 min.

Rytas Vebeliūnas (New Yorko LAK) leidžiasi didž. slalomo 
varžybose.

Jaunių (žemiau 17 m.) — 
D. Steponavičius (žaibas) 
1:23.44 min.

Senjorų (virš 44 m.) — 
Vytenis Čiurlionis (žaibas) 
1:50.23 min.

Didžiojo slalomo varžybo
se vartų sustatymas buvo 
lengvesnis ir čia pagrindinę 
rolę vaidino greitis.

Abiejose rungtyse buvo 
vykdomi du nuvažiavimai, 
kurių laikai sudedami.

Didžiojo slalomo teniškos 
pasekmės:

Vyrų klasėje — 1) Rai
mundas Dičius (nepr. — 
Altą, Utah) 1:00.52 min. 
2) Dennis Vaiva (žaibas) 
1:04.23 min. 3) Darius Ste
ponavičius (žaibas) 1:05.96 
min.

Moterų — 1) Vida Ki- 
jauskaitė (žaibas) 1:14.43 
min. 2) Lina žiedonytė 
(žaibas) 1:20.10 min. 3) 
Audra Veitaitė (B. Gran
dis) 1:27.72 min.

Jaunių (žemiau 17 m.) — 
D. Steponavičius (žaibas) 
1:05.96 min. 2) Aras Vebe- 
lifinas (New Yorko LAK) 
1 :13.70 min. 3) Tauras Ve
beliūnas (New Yorko LAK) 
1 :22.42 min.

Vyrų-senjorų (virš 44 
m.) — 1) Renius Dičius 
(neprkl.’ — Chicago, III) 
1:13.86 min. 2) Dimitrijus 
Kriaucevičius (Australija) 
1:14.64 min. 3) Vytenis 
Čiurlionis (žaibas) 1:15.15 
min.

Pirmas 3 vietas laimėję

Dalis II PLSŽ slidinėjimo varžybų dalyvių ir vadovų (iš kairės į dešinę): Petras Taraška, 
Renius Dičius, Vytenis Čiurlionis — varžybų vadovas, jo priekyje — jauniausias varžybų da
lyvis Motiejus Taraška, Raimundas Dičius, jo priekyje — Linas Vebeliūnas, Dennis Vaina su 
žmona, Vida Kijauskaitė — priekyje — Mečys Empakeris ir Algirdas Bielskus.

Raimundas Dičius ir Vida Kijauskaitė iškiliausių slidinėtojų 
dovanų laimėtojai.

varžovai buvo apdovanoti 
II-jų PLS žaidynių diplo
mais. Vyrų ir moterų kla
sėse bus įteikti didieji PLS 
žaidynių medaliai, o jaunių 
ir senjorų klasėse — meda
li jonai — žymenys. Kadan
gi šiuo laiku medaliai ir me- 
dalijonai dar nenukaldinti, 
jie bus įteikti II PLS Žaidy
nių metu Chicagoje. Didie
ji PLSž medaliai už geriau
sias 3 pasekmes, nežiūrint 
dalyvio amžiaus, todėl jau
niai ir senjorai automatiš
kai kvalifikavosi papildo
mai ir vyrų klasei.

Šios varžybos kartu skai
tėsi ir 1983 m. ŠALPAS 
S-gos pirmenybės. Pagal 
tradiciją, iškiliausio slidinė
tojo specialią dovaną, skir
tą JAV LB-nės krašto val
dybos laimėjo Raimundas 
Dičius (Altą, Utah), o. iški
liausiai slidinėtojai — JAV 
LB-nės Ohio apygardos 
skirta dovana atiteko Vi
dai Kijauskaitei (Clevelan
do žaibas. Klubiniu ŠAL- 
FAS S-gos pirmenybių lai
mėtoju išėjo Clevelando žai
bas. perimdami nuolatinėn 
nuosavybėn 3-čią kartą iš 
eilės laimėtą Toronto slidi
nėtojų veteranų įsteigtą 
pereinamąją trofėją.

Lygiagrečiai "buvo praves
tos ir 1983 m. šiaurės Ame
rikos Pabaltiečių pirmeny
bės, kuriose lietuviai ryš
kiai dominavo, šiose varžy
bose, iškiliausių slidinėtojų 

dovanas, skirtas Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ir 
LB Clevelando Apylinkės 
laitnėjo tie patys — Vida 
Kijauskaitė ir Raimundas 
Dičius.

Netikras, pavasariškas 
šios žiemos oras labai nei
giamai atsiliepė j slidinėto
jų pasiruošimą, ypač kro
se. Paskutinėmis dienomis 
prieš varžybas, virš 50" F 
pakilusi temparatūra ir lie
tus su perkūnijomis atgra
sino dalį dalyvių, kurių bu
vo numatoma virš 40.

II-jų PLS žaidynių komi
teto pavedimu, varžybas 
vykdė Clevelando žaibas. 
Pravedimas buvo sklandus 
ir punktualus. Startavimą 

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

ir elektronį, automatinį lai
kų ėmimą atliko profesio
nalinis Ilolidav Valley per
sonalas. Tvarkingumu ir 
tikslumu p a s i ž ymėjusio 
varžybų vadovo Vytenio 
Čiurlionio v ado vaujamas 
komitetas atliko savo pa
reigas be priekaištų. Var
žybų komitetą sudarė: Vy
tenis Čiurlionis — vadovas, 
Algis Mainelis — pavaduo
tojas ; nariai — V. žiedonie- 
nė, M. Empakeris (Toron
to) Vitas čyvas, Algis Na
gevičius, Algirdas Bielskus 
ir Marius Juodišius.

Varžybas parėmė: JAV 
LB krašto valdyba, JAV LB 
Ohio apygarda, LB Cleve
lando apygardos valdyba, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas ir ŠALFAS S-gos 
Vid. Vakarų sporto apygar
da. Jiems priklauso rengėjų 
padėka. (ab)

• Neakivaizdinė lituanis
tinė mokykla, vadovaujama 
mokytojos Vidos Bučmie- 
nės, 17702 Crestland Road, 
Cleveland, Oh. 44119, LB 
Švietimo tarybos įsteigta 
mokiniams, negalintiems li
tuanistinės mokyklos pa
siekti. šiuo adresu gaunami 
visi vadovėliai ir galima na
mie būnant eiti korespon
dentiniu būdu visų pradžios 
mokyklos skyrių ir aukštes
niosios mokyklos klasių 
kursą bei gauti "baigimo pa
žymėjimus.



Nr. 7 — 10 DIRVA 1983 m. vasario 17 d.

KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

PENSININKŲ NAMAI

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo pirmininkas a. 
a. J. Karpis, pritariant vy
resnio amžiaus lietuviams, 
1978 m, pradėjo rūpintis 
pensininkų mūsų namų sta
tybos reikalais. Tai nebuvo 
lengvas darbas. Reikėjo su
sirišti su valdžios ir miesto 
atitinkamomis įstaigomis, 
surasti tinkamą sklypą, pa
ruošti pastato projektą ir 
atlikti daugelį kitų darbų. 
J. Karpis šiuose reikaluose 
turėjo daug prityrimo, nes 
1971-73 metais jis vadova
vo Toronto Lietuvių Namų 
nupirkto pastato pertvar
kymo darbams. Po trejų 
metų intensyvaus darbo, 
Toronto miesto savivaldybė 
sutiko parduoti sklypą 
gloor - Iindian Grove kam- 
„„ architektas Vytautas 
Petrutis paruošė pastato 
projektą ir gauta mortgičių 
paskola iš Kanados mortgi
čių ir namų korporacijos. 
Užbaigus sudėtingus sklypo 
perzonavimo darbus ir ar
tėjant prie užbaigos pasi
ruošimo projekto statybai, 
dėl kai kurių klubo narių 
negatyvios kritikos, pirmi
ninkas a .a. J. Karpis 1982 
m. balandžio 13 d. įvyku
siame susirinkime atsista
tydino su visa valdyba ir jo 
darbą perėmė naujas iš
rinktas pirmininkas H. 
Adomonis. -To darbas irgi 
nebuvo lengvas, nes reikėjo 
daug ką pertvarkyti, vesti 
derybas su rangovais ir 
Įvairiomis įstaigomis.

Pagaliau 1982 m. liepos 
10 d. Toronte prie Bloor — 
Indian Grove gatvių kampo 
įvyko iškilmingas žemės 
prakasimas sklype, ant ku
rio šiuo metu vyksta lietu
vių pensininkų namų staty
ba. Statomas pastatas bus 
devynių aukštų, šešių ir pu
sės milijono dolerių vertės. 
Jame bus įrengti 115 gyve
namieji butai, valgyklai 
patalpos, sporto salė, pir
tis, skalbykla ir kiti pensi
ninkams naudingi patogu
mai. Paskirtos patalpos 
vaistinei ir ambulatorijai, 
kurioje budės gydytojas. 
Pagal paskutinį susitarimą 
su rangovu pastatas turi 
būti užbaigtas š. m. lapkri
čio mėn. pabaigoje.

Mėnesinės butų nuomos 
kainos: viengungio — $400, 
vieno miegamojo — $500, 
ir dviejų miegamųjų — 
$600. Pensininkams mokė
ti tokias aukštas kainas 
nebus lengva. 50% nuomo
jamų butų arba 58 butų 
nuomininkai gaus valdžios 
pašalpą, kurių pajamos bus 
mažesnės už nustatytą pa
jamų minimumą. Likusieji 
57 butai turės būti išnuo
moti pilna nustatyta nuo
mos kaina. Pigieji arba 
gaunantieji nuolaidą butai 
jau išnuomoti lietuviams. 
Dėl likusių butų atsiras 
problemų, kurios išryškės 
pastačius namus, nes neat
siradus nuomininkų lietu
vių, juos reikės nuomoti ki
tataučiams. Susisiekimo at
žvilgiu namų sklypas yra

‘An?l>er Holidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

■š BOSTONO ir NEW YORKO
Balandžio 20 $1075.00
Gegužės 4 - $1075.00
Gegužės 11 - $1229.00

(su Ryga)
Gegužės 25-$1285.00
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00
Liepos 13 -$1528.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

Liepos 20 -$1338.00
Rugpiūčio 3 - $1338.00 
Rugpiūčio 17 - $1528.00

(su Ryga)
- $1338.00 
-$1143.00
-$1110.00
- $1229.00 

(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

geroje vietoje, bet poilsiui 
vyresnio amžiaus žmonėms 
netinkamas, nes pastatas 
užima visą sklypą, lauke ne
bus poilsiui vietos ir iš visų 
pusių mašinų bei požeminių 
traukinių triukšmas, dulkių 
bei benzino užterštas oras 
vargins senelius, jieškan- 
čius poilsio.

Pasekdami torontiškių 
pavyzdžiu, ir Hamiltono lie
tuvių bendruomenės pensi
ninkai prieš pora metų pra
dėjo rūpintis namų statyba. 
Po intensyvaus tyrinėjimo, 
valdžios įstaigų durų vals- 
tymo, pagaliau ir jų svajo
nė buvo realizuota. Jau yra 
gauta valdžios mortgičių 
paskola, nupirktas Hamilto
ne gražus sklypas Main gat
vės vakaruose, patvirtintas 
hamiltoniečio V. švedo pa
stato projektas ir sudaryta 
sutartis su rangovu staty
bos darbams vykdyti. Na
mai bus pradėti š. m. kovo 
mėnesį. Namuose bus įreng
ti 50 butų. Jie kainuos apie 
du ir ketvirtį milijonų dole
rių. Tikimasi, kad šių metų 
rudenį Hamiltono' lietuviai 
pensininkai turės nuosavus 
rūmus, kuriuose bendrai 
gyvendami praleis paskuti
nį gyvenimo saulėlydį.

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS
Klaipėdos krašto atvada

vimo 60-ties metų sukak
ties minėjimą Toronte su
rengė š. m. sausio 23 d. jū
rų šaulių kuopa "Baltija”. 
Buvo atlaikytos pamaldos 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėje už žuvusius bei mi
rusius sukilimo dalyvius. 
Po pietų Toronto Lietuvių 
Namuose įvyko minėjimo 
akademinė dalis ir koncer
tas, kuriame dalyvavo apie 
300 žmonių. Minėjimą pra
dėjo pirm. J. Zarys, pakvie
tęs dalyvius atsistojimu 
pagerbti įnešamas šešių or
ganizacijų vėliavas. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. L. Ja
nuška. žuvusieji už Lietu
vos laisvę buvo pagerbti ty
los minutės susikaupimu. 
Buvo pagerbtas minėjime 
dalyvavęs Klaipėdos suki
limo savanoris Stasys Po
ciūnas.

Turiningą įžanginę kalbą 
pasakė generalinis Lietuvos 
konsulas dr. J. žmuidzinas, 
pareiškęs, kad šis minėji
mas yra surištas su prūsų 
praeities 13 šimtm. pradžios 
istorijos prisiminimu.

Pagrindinę minėjimo pa
skaitą skaitė inž. Leopoldas 
Balsys. Jo nuomone, Klai
pėdos krašto atvadavimas 
mūsų tautos istorijoje yra 
labai reikšmingas įvykis, 
kuris įrodo, kad kol tauta 
gyva, yra vilties atgauti ne 
tik prarastą Lietuvos1 ne
priklausomybę, bet ir kitas 
mūsų etnografines sritis.

Antrą minėjimo dalį — 
koncertą pradėjo Toronto 
lietuvių vyrų choras 
"Aras”, vadovaujamas muz. 
V. Verikaičio, akompanuo
jant muz. J. Govėdui. Po to

scenoje pas’rodė Stp. Kai
rio muzikinio vieneto kank
lininkės; G. šaltmiraitė, A. 
Sendžikaitė, D. Punaitytė 
ir R. Zavytė.

Minėjimas, užtrukęs apie 
pusantros valandos, buvo 
užbaigtas Lietuvos himnu, 
sugiedotu ”Aro” ir publi

kos. šias gražias iškilmes 
Klaipėdos 60 metų atvada
vimo sukakčiai prisiminti 
paruošė "Baltijos” jūrų 
šaulių kuopps valdyba: pir
mininkas J. Zarvs. sekr. K. 
Daunys ir ižd. J. Dambaras, 
kuriems talkininkavo kuo
pos nariai.

A. A.

BENIUI LOKIUI-LUKOšEVIčlUI

mirus, seserį VALERIJĄ, brolį PETRĄ su 

žmona BRONE ir jų artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame

Jurgis Miežaitis
Pranas Damijonaitis

ALT S-gos Elizabeth, N. J. skyriaus nariui

BENIUI LOKIUI-LUKOšEVIčlUI 
mirus, sesutę VALERIJĄ, brolį PETRĄ su 
žmona BRONĘ, sesei*ys ANELĘ MOTAČIE- 
NĘ ir ELZBIETĄ LINKEVIČIENĘ — Lie
tuvoje, gimines bei artimuosius giliai užjau

čiame ir kartu liūdime

ALT S-gos Skyriaus 
valdyba ir nariai

Mylimam sūnui ir broliiui
r

A. A.

GEDIMINUI SENUTAI 
mirus, skausmo prislėgtiems tėvams, VAC

LOVUI ir LIUDAI SENUTAMS, broliams 
ALGIMANTUI ir VYTENIUI reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Kazys, Ona, Birutė ir Ramunė 
Adomavičiai

A. A.

LAIMAI JASAITIENEI

iškeliavus amžii ybėn, jos vyrui Dr. STASIUI 

JASAIČIUI, dukrai DALIAI, sūnui JURGIUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Kazys, Ona, Birutė ir Ramunė 
Adomavičiai
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A. t A.

LAIMAI
BOBELYTEI-JASAITIENEI

mirus, jos vyrą dr. STASĮ JASAI

TĮ, dukrą DALIĄ, sūnų JURGĮ, 

brolius dr. KAZĮ ir inž. JURGĮ 

BOBELIUS nuoširdžiai užjaučia

me

E. Deveniene-Grigaitiene 
su vyru

E. ir J. Sinkiai

M. Lembertiene

Dr. J. ir G. Gudauskai

Įtakingos moters profilis
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI 

mirus, jos vyrui dr. STASIUI, dukrai DA

LIAI, sūnui JURGIUI, broliams dr. K.AZIUI 

ir inž. JURGIUI BOBELIAMS reiškiame gi

lią užuojautą

Dr. A. Bacevičius ir šeima

A. A.

GRASILDAI REPEIKIENEI
mirus, jos dukras mūsų mielą BRONĘ KRE- 

MERIENĘ su šeima ir jos sesutę EMILIJĄ 

VALANČIENĘ su šeima, motinos netekus 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos Skyrius

A. A.

GRASILDAI REPEIKIENEI

mirus, jos dukras BRONĘ KREMERIENĘ 

ir EMILIJĄ VALANČIENĘ su šeimomis, 

motinos netekus, nuoširdžiai užjaučiame

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

Mūsų visuomenė jau yra 
pratusi gėrėtis premijomis, 
pagerbimais ir sukaktimis, 
kurios yra plačiai komen
tuojamos spaudoje, o dar 
plačiau apkalbamos priva
čiame gyvenime. .Literatū
rinės premijos paprastai 
yra skiriamos, parinkus 
kvalifikuotą komisiją, ku
rios sprendimui paklusta 
premijos mecenatas. Su vi
suomeninėmis premijomis 
jau yra kiek painiau, nes 
jos skiriamos daugumoje 
keletos asmenų sprendimu. 
Galimas dalykas, kad ir jų 
skyrimas neturėtų būti pei* 
daug kritiškai vertinamas, 
todėl kad daugumoje tai da
roma su gera valia ir noru 
išjudinti mūsų gyvenimą ir 
populiarinti visuomeninės 
veiklos reikalingumą. Iškilę 
debatai dėl LB Kultūrinės 
Tarybos visuomeninės pre
mijos paskyrimo dr. V. Ka
volių! nebuvo žalingi nei sa
vo pobūdžiu, nei savo min
timi. Taip pat mūsų profe
sinės organizacijos skiria 
kultūrines premijas, pasi- 
kliaudamos daugiausia savo 
narių sprendimu, nors tie 
nariai aktyviai mūsų visuO- 
niniame gyvenime nedaly
vauja ir daugumoje turi ne
didelę nuovoką apie premi
jų kandidatų nuveiktus dar
bus bei kvalifikacijas ar 
nuopelnus. Todėl buvo Įdo
mu panagrinėti, kaip iški
lių asmenų atranka yra da
roma amerikiečių tarpe pa
stebėjus, kad "Cleveland” 
magazine, š. m. vasario 
mėn. laidoje tarpe 100 Įta
kingiausių moterų buvo pa
minėta ir lietuvė Gražina 
Kudukienė, vienintelė taip 
pagerbta lietuvė Ohio vals
tijoje. įdomu, kaip ir pati 
redakcija prie sprendimo 
prieina: ”Mes savo sprendi
mą padarėme pasitardami 
su daugybe moterų ir vyrų- 
Įvairiose srityse, Įskaitant 
politinę, teisės, prekybos, 
švietimo, religijos, sociali
nių darbų, medicinos ir me
no sritis”. Toliau straipsny
je sakoma: "Kiekviena čia 
išvardinta moteris yra indi
vidualaus pasisekimo isto
rija”. Kitaip sakant, spren
dimas nebuvo daromas as
meninės pažinties pagrin
du, ieškant plačios Įvairių 
sričių ekspertų nuomonės.

Norėdama galutinai įsi
tikinti ir pasitikrinti, kaip 
tokia garbė yra paskiriama, 
nutariau asmeniškai tele
fonu pasikalbėti su kai ku
riais Clevelando Įtakingais 
asmenimis. Telefonu, domi
nuojančias sekretores, pri- 
sistatydama kaip lietuvių 
spaudos atstovė, rašanti 
apie Gražiną Kudukienę, 
sąryšyje su jos patekimu į 
100 įtakingiausių moterų 
sąrašą, aš turėjau Įdomius 
pasikalbėjimus su eile Įta
kingų asmenų, kurie, mano

Gražina Kudukienė

dideliam nustebimui, noriai 
su manim kalbėjo, buvo la
bai mandagūs ir paslau
gūs .. . Netyčiomis pasiju
tau to magiško žodžio 
"spauda” pavėsyje beveik 
pamiršusi, kokį svarbų 
vaidmenį Amerikoje vaidi
na spauda. Galimas dalykas 
kad mano iš anksto apgal
votas pasiruošimas pokal
biui juos tinkamai nustatė 
ir prirengė. Pasitaikė ir 
taip, kad mano numatytas 
asmuo buvo užimtas ir jo 
sekretorė žadėjo atskam- 
binti. Manydama, kad tai 
atsiskratymas nepageidau
jamo ir nežinomo reporte
rio, jų paverdes braukiau iš 
savo sąrašo, kaip tuščią 
laiko gaišinimą. Deja, turė
jau maloniai nusivilti, kai 
po keliolikos minučių, po 
pusvalandžio ar vėliau man 
buvo mandagiai atskambin- 
ta. Štai keli pavyzdžiai iš 
autentiškų pokalbių, ku
riuos cituoju pažodžiui:

Clevelando Suvažiavimų 
Biuro Direktorius Dale Fin- 
ley (Director of Convention 
Bureau): "Gražina Kudu
kienė yra nepaprastai ener
ginga, ištverminga ir užsi
spyrusi, kiek tai liečia jos 
Užsibrėžtąjį tikslą. Nuo Pre
zidentinių debatų iki Cleve- 
landui garbės suteikimo, jj 
išrenkant "Ali American 
City”, Gražina sėkmingai 
dirbo, teikdama visas savo 
jėgas ir energiją. Jos Įtaka 
yra didelė, o Moterų Balsuo
tojų Lygos balsas, neuž
mirštant ir Clevelando pir
mininkės Mildred Madison, 
prisideda prie Clevelando 
populiarinimo."

Garsiosios Clevelando 
bendrosios šalpos organiza

cijos United Way, kasmet 
sukeliančios arti 25 milijo
nų dolerių labdaros ir šal
pos reikalams, prezidentas 
William Kemig'an, labai 
maloniame pokalbyje štai 
ką pasakė: ”Ji yra išskirti
nai gerbtina už jos savano
rišką veiklą labdaros srity
je, atiduodant dalį savęs. Ji 
yra stipri jėga daugelyje 
šalpos organizacijų. Ji pa
rodė stiprų vadovavimo su
gebėjimą, paruošiant sava
norius darbuotojus šitoje 
srityje. Ji turi tą nepapras
tą savybę Įkvėpti kitus dar
bui”. Tolimesnis pokalbis 
buvo nepaprastai šiltas, 
jam asmeniškai pasidžiau
giant ir tuo, kad lietuviško
ji spauda, atstovaujanti 
stiprią etninę grupę Cleve
lande, kreipia dėmesį į savo 
grupės veiklius narius, be
sireiškiančius už jos speci
finių ribų.

Clevelando mero George 
Voinovich sekretorė Claire 
Rasacco, kaip moteris, ypa
tingai šiltai reagavo į mano 
klausimus: ”Aš admiruoju 
jos idealizmą ir idėjų sieki
mą, kurių ji siekia, neboda
ma kliūčių. Jos veikla yra 
reikšminga Amerikos mote
rų judėjimui. Aš pati turiu 
pasirūpinti savo egzistenci
ja ir save išlaikyti. Todėl 
man atrodo ypatingai svar
bu, kad yra moterų, kurios 
nutaria ko nors reikšmingo 
siekti ir nuveikti.”

Bill Silverman, Kudukie- 
nės firmos partneris, man 
prašant, kad pokalbis būtų 
privatus ir konfidencialus, 
pasisakė apie Gražiną taip:

”Ji yra vienintelė etninės 
grupės atstovė, patekusi į 
Įtakingų moterų sąrašą, ir 
tai jau ją ypatingai išski
ria. Jai reikia priskirti kre
ditą už prezidentinių debatų 
atgabenimą į Clevelandą, 
pasiimant tuo atveju vado
vaujamą vaidmenį. Gražina 
pažįsta visus Įtakingus as
menis . .. mieste.”

Ir taip galėčiau išminėti 
ilgą televizijos stočių direk
torių, politikoje ir spaudo
je įtakingų asmenų pokal
bių citatas. Visi vienu bal
su, tiek moterys (jų ap
klausinėjau mažuma), tiek 
vyrai, džiaugėsi Gražinos 
Kudukienės p a s i sekimu, 
pripažino jos sugebėjimą 
siekti pozityvių tikslų ir 
juos sėkmingai pravesti.

Manau, kad ir Dirvos 
skaitytojams Įdomu, kokiu 
būdu yra prieinama prie to
kios svarbios išvados ir 
reikšmingo sprendimo. Gal 
ir mūsų premijų bei pager
bimų mecenatams derėtų 
pabandyti kiek plačiau ieš
koti bendro mat.iklio mūsų 
užsitarnaujantiems, svar
biems ai- Įtakingiems asme
nims vertinti. O Gražina 
Kudukiene mes didžiuoja
mės ir ją sveikiname.
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DETROITO

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos metinis visuotinis 
susirinkimas jvyko sausio 
30 d. šv. Antano parapijos 
mokyklos klasėje. Susirin
kimą atidarė ir žodį tarė 
kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas. Jam pravesti 
pakvietė: Edvardą Milkaus- 
ką — pirmininku ir Lidiją 
Mingėlienę — sekretoriumi.

Kuopos pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas darydamas 
kuopos veiklos apžvalgą pir
miausia paminėjo kuopos 
mirusius šaulius: Povilą 
Valentiną, Petrą želvį, Bro
nių Burbą ir Juozą Augai- 
tj, paminėdamas, kad jie vi
si yra įamžinti Tautos Fon
de. Susikaupimo minute jie 
buvo pagerbti.

Paminėjęs mirusius pri
statė į kuopą įstojusius 
naujus narius: Oną Pusdeš- 
rienę, Praną Viršilą, Juozą 
Janulevičių ir Ramulį Bu
lotą. Nepamiršo sergančių
jų ir atostogaujančių: Jo
nas Bartkus, Pranas Juška, 
Stasė Miltakienė, Feliksas 
Motuzas ir Genė Viskantie
nė — serga, o O. ii' J. Brie
džiai, A. ir A. Petrauskai, 
J. ir J. Švobos ir Juozas 
Leščinskas atostogauja Flo
ridoje. Sergantiesiems vi
sų pasirašytomis kortelėmis 
palinkėta sveikatos. Toliau 
paminėjo, kad kuopos veik
los centras yra šv. Antano 
parapijoje, kurios klebonas 
Alfonsas Babonas yra kuo
pos kapelionas. Kuopos šau
liai nesitenkina vien kuopos 
veikloje, bet yra ii- tokių, 
kurie veikia keliose organi
zacijose: šaulių, Kultūros 
klube, Ramovėje, Tautinė
je sąjungoje, Vilniečių sky
riuje, Detroito Lietuvių Or
ganizaciniame Centre, Klai
pėdos krašto vadavimo bū
relyje. Taip pat ir pagrin
diniuose: Tautos Fonde, 
ALT ir Lietuvių Bendruo
menėje. Toliau suglaustai 
papasakojo kas buvo pada
ryta ir kur dalyvauta. Kuo
pos veikla ir jos dalyvavi
mai jau buvo spaudoje ap
rašyti aš jų- čia nekarto
siu. Pranešimo gale pami
nėjo kas yra numatoma pa
daryti: Sudėtinio komiteto 
balandžio 10 d. šv. Antano 
parapijos salėje bus pami
nėta "Aušros” 100 metų 
sukaktis. Prelegentas dr. 
Algis Budreckis. Vasarą 
bus suruošta S. ir A. Vasiu
lių sodyboje gegužinė, bus 
išrinkta darbo ruošos komi
sija, kuri suruoš šiais me
tais St. Butkaus šaulių kuo
pos sukakties paminėjimą.

Po pirmininko sekė kuo
pos iždininko Mato Bau.kio 
pranešimas. Kuopa turi su
dariusi užšaldytą kapitalą 
ir verčiasi tik gaunamais iš 
jo nuošimčiais.

Visi pranešimai be patai-

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

su buvo priimti.
Į kuopos valdybą patvir

tinti Vinco Tamošiūno pa
siūlyti šie asmenys: pirmi
ninkas —- Vincas Tamošiū
nas, vicepirmininkas — Ed
vardas Milkauskas, iždinin
kas — Matas Bauk.vs, se
kretorė -- Lidija Mingėlie- 
nė, kultūros reikalams — 
Stefa Kaunelienė, meno va
dovė — Danutė Petronienė, 
Vasario 16 gimnazijos bū
relio vadovas Kazys Sra- 
gauskas ir vėliavnešys Al
fonsas Lukas.

Revizijos komisija: Juo
zas Mačiulaitis, Jonas Bart
kus ir Kazys Ražauskas.

Garbės Teismas; Petras 
Bliūdžius, Antanas Grinius 
ir Balys Gražulis.

šaudybos sporto vadovas: 
Jonas šostakas.

šaulių moterų parengimų 
grandis: Bronė čiunkienė, 
Antanina Jonynienė, Elžbė- 
ta Jodinskienė, Emilija 
Kutkienė, Ona Pusdešrienė, 
Rožė Ražauskienė, Bronė 
Selenienė, Ona šadeikienė 
ir Aldona Tamulionienė.

Atstovais į Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centrą: 
Eugenija Bulotienė ir Jonas 
šostakas.

Susirinkime dalyvavo 27 
šauliai ir keletas svečių.

A. A. JONO GAIŽUČIO 
MIRTIES METINĖS

Kovo 13 d. 12:15 vai. Lie
tuvių Namuose bus paminė
ta a. a. Jono Gaižučio vienų 
metų mirties sukaktis. Mi
nėjimą rengia Lž S-gos De
troito skyrius, talkininkau
jant Tautinės sąjungos De
troito skyriui ir Dariaus- 
Girėno klubui.

BALFO 76 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus narių 
metinis susirinkimas įvyko 
vasario 6 d. šv. Antano 
parapijos salėje. Atidarė 
skyriaus pirmininkas AL 
fopsas Juška. Susirinkimą 
pravedė Stasys šimoliūnas, 
sekretoriavo Vladas Staš- 
kus. Atsistojimu ir tylos 
minute buvo pagerbti mirę 
skyriaus nariai.

Į mandatų komisiją buvo 
pakviesti ir susirinkusių 
plojimais priimti: Kazys 
Ražauskas, Leonardas Šul
cas ir Algis Vaitiekaitis. 
Praeitų metų skyriaus su
sirinkimo protokolą per
skaitė Vladas Staškus. Sky
riaus veiklos pranešimus 
padarė: pirmininkas Alfon
sas Juška, iždini nkas-sekre- 
torius Vladas Staškus, fi
nansų sekretorius Cėsys ša- 
deika. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė Rožė Ra
žauskienė. Iš pranešimų 
matyti, kad skyriuje yra 
409 užsimokėję nario mo
kestį nariai ir 5 organizaci
jos. Skyrius pereitais me
tais padidėjo 32 nariais; 

vieni jų naujai įstojo, o ki
ti atnaujino narystę.

Surengta vasaros metu 
Onos ir česio sodyboje iš
vyka, esant lietingai dienai, 
nebuvo per daug sėkminga 
ir iš jos tegauta gryno pel
no tik 400 dol. Tačiau su
rengtas rudenyje pinigų 
rinkimo vajus buvo sėkmin
gesnis už praėjusių metų. 
Buvo surinkta 7814 dol. ir 
pridėjus dar iš skyriaus ka
sos Balfo centro valdybai 
pasiųsta 8000 dol.

Skyrius turėjo; pajamų 
11,257 dol., išlaidų 8,982 
dol. ir turi 1983 m. sausio 
1 d. 2,275 dol. Vajų prave
dė Balfo direktorius Jurgis 
Mikaila. Informacijos rei
kalus tvarkė Balfo direkto
rė Rožė Ražauskienė.

Pranešimai išdiskutuoti 
priimti be pataisų, o valdy
bai už atliktus darbus pa
reikšta padėka.

Į skyriaus valdybą 1983 
m. perrinkti: Alfonsas Juš
ka — pirmininku ir kun. 
Alfonsas Babonas, Romas 
Macionis, Vladas Staškus, 
Česys šadeika, Lidija Min- 
gėlienė, Ona šadeikienė, Ka
zys Sragauskas, Antanina 
Jonynienė ir Valerija Os- 
teikienė (nauja) — valdy
bos nariais.

Į Revizijos komisiją: Ro
žė Ražauskienė, Antanas 

/uperior /aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Aving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: -;

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

Sukauškas ir Antanas Vai- 
tėnas.

Išrinkus valdybą ir revi
zijos komisiją sekė klausi
mai ir sumanymai.

Juose kalbėjo Vasario 16 
gimnazijos būrelio vadovas 
Kazys Sragauskas, pareiš
kęs, kad surinkęs ir gimna
zijai per Balfą pasiuntęs 
700 dol.

★
Vasario 6 d. šv. Antano 

parapijos mokyklos klasė
je turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 352 
kuopa, kurį pravedė kuopos 

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.

4 s*

pirmininkas Antanas No
rus, sekretoriavo Petras 
Januška.

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

A. L. R. klubo, kuris ve
da lietuvišką radijo valan
dėlę "Lietuvių Balsas” na
rių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. vasario 27 d. po 
10:30 mišių šv. Antano pa
rapijos patalpose. Visi klu
bo nariai kviečiami daly
vauti. Bus naujos valdybos 
ir revizijos komisijos rin
kimai.



1983 m. vasario 17 d. DIRVA Nr. 7 — 13

Jaunųjų muzikos talentų koncerto
belaukiant Aurelija Balašaitienė

Sąryšyje su š. m. vasario 
mėn. 19 dienos jaunųjų mu
zikos talentų koncertu, LB 
Kultūros Tarybos pirminin
kės Ingridos Bublienės pra
šymu, praleidau vieną įdo
mų ir turiningą informaci
nį vakarą su prof.. Andrium 
Kuprevičiumi, Kultūros Ta
rybos nariu muzikos reika
lams ir to koncerto bei kon
kurso iniciatoriumi. Prof. 
Kuprevičius pastebėjo, kad 
prieš daugelį metų buvo da
romi jaunų muzikų konkur
sai, tačiau šį kartą tiek 
konkurso, tiek paties kon
certo pobūdis yra pagrindi
nai pakeistas. Paskelbus 
konkurso sąlygas atsiliepė 
devyni dalyviai — du pia
nistai, du instrumentalistai 
ir penki vokalistai iš Kana
dos, Kalifornijos, Illinois, 
New Yorko, Massachus- 
setts, ir Vakarų Vokietijos. 
Apgailestaujama, kad kon
kurse nedalyvauja jauni 
muzikai iš Clevelando ir ki
tų didelių lietuviškų koloni
jų. Konkurso komisiją su
darė prof Kuprevičius iš 
trijų muzikos specialistų: 
Elizabeth Unis — Clevelan
do Valst. Universitetas, Do- 
nald Paine — Case Westem 
Reserve Universitetas ir 
Joseph Howard — Cleve
land Community College. 
Prof. Kuprevičius eina tik 
koordinatoriaus pareigas. 
Pats konkursas vyks Cleve
lando Valstybinio Universi
teto patalpose, ir ten bus 
padaryta konkurso dalyvių 
atranka. Laimėtojai suda
rys koncerto programą. Ji 
bus tuo įdomi, kad iš anks
to niekam nebus žinomi 
programos dalyviai. Kon
kurse • dalyvauja muzikos 
profesijai bes i ruošiantys 
jauni lietuviai nuo 16 iki 32 
metų amžiaus. Lietuvių 
Fondas, įvertindamas Kul
tūros Tarybos pastangas 
galimai didesnį dėmesį 
kreipti į mūsų priaugančios 
kartos profesionalus, kon
kurso premijoms-stipendi-

1983 METŲ MUZIKOS 

KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ

JAUNUJU MUZIKUc- *-

KONCERTAS 
šeštadienį, vasario 19 d. 7:30 vai. vak.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
AUDITORIJOJE

Koncerte dalyvaus pianistai, solistai, 
instrumentalistai.

Bilietai 5 — 3 dol.
Gaunami abiejose lietuvių parapijose po pamaldų.

Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA

Prof. A. Kuprevičius

joms paskyrė $2000. Tai 
iš tikro vertingas ir gražus 
Lietuvių Fondo mostas, 
konkrečiai remiantis mūsų 
nuolatos kartojamas jauna
jai kartai skatinti idėjas.

Komisijai neradus pir
mos vietos užsitarnaujančio 
kandidato, perskirstys pre
mijas. Vertinimas bus pra
vedamas 1-10 taškų siste
mos metodu, taigi ir spren
dimas turėtų būti objekty
vus ir nekomplikuotas. 
Paklaustas, kodėl kilo min
tis tokį koncertą ir konkur
są organizuoti, prof. Kupre
vičius atsakė taip: "Svar
bu ieškoti įvairių būdų, ku
riais galima remti jaunimą. 
Į muzikos sritį besiruo
šiantis jaunimas yra ypa
tingai svarbus. Juk lietuvy
bę už Lietuvos ribų išlaiko 
trys svarbiausios grupės 
asmenų: mokytojai, lietu
viai kunigai ir muzikai 
(chorved ž i a i dirigentai, 
kompozitoriai, koncertmeis
teriai, vargonininkai, akom
paniatoriai). Tai ne medici
na ar inžinierija ar kuri ki
ta praktiškų mokslų sritis. 
Muzikos sritis neturi dide
lių finansinių galimybių. 
Norisi mūsų muzikos ir dai

nos tęstinumo, o tą tęstinu
mą kaip tik užtikrins jau
nieji profesionalai”. Prof. 
Kuprevičius ta:p pat pabrė
žė, kad labai svarbu jauni
mą skatinti eiti į viešumą, 
tuo jį moraliai remiant ir 
jam suteikiant progą pra
tintis prie muzikui taip rei
kalingos publikos reakcijos. 
Čia jis paminėjo jau ne vie
ną konkretų pavyzdį, kai 
mokslus baigę profesionalai 
muzikai grįžta į savo bu
vusias lituanistines mokyk
las dėstyti, vadovauti cho
rams ir pan..

Tokio pobūdžio konkur
sai yra skatintini ir organi
zuoti ni. Iki šiol joks jaunas 
žmogus neturėjo progos lai
mėti ar net dalyvauti mūsų 
populiariuose konkursuose, 
ar tai būtų literatūros ar 
kurioje kitoje meno srityje. 
Muzika yra universalus tar
pusavio bendravimo įran
kis, kuris prakalba į kiek
vieno žmogaus jausmus pa
čia gražiausia žmogiškosios 
kūrybos kalba. O jaunas 
muzikas, .'išaugintas iš lie
tuviškų šaknų, savo jautria 
siela negalės atsispirti ir 
lietuviškos muzikos puose
lėjimo troškimui.

Clevelando visuomenei 
bus proga pamatyti naujus, 
jaunus veidus ir išgirsti jų 
gražiausių pastangų rezul
tatus.

• Jaunųjų muzikų kon
kursą laimėjusių koncerte, 
kuris įvyks vasario 19 d. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje, dalyvaus gražus būrys 
konkursantų.

žemiau spausdiname ke
lių jų nuotraukas.

Koncertą rengia LB kul
tūros taryba su Lietuvių 
Fondo parama.

Dalia Sakaitė, iš New Yorko.

• VASARIO 19 D. Jaunųjų ta1* 
lentų muzikos konkursas. Ren
gia LB Kultūros taryba Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.

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

• VASARIO 26 D. Tautinės 
Sąjungos vakaronė Lietuvių 
Namuose.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

Smuikininkai Atis ir Regina Bankai.

Audre Budrytė

Vilija Mozūraitytė

• 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 6 D. Lithuanian 
Village Inc. šėrininkų ir Lie
tuvių klubo narių metinis su
sirinkimas Lietuvių namų sa
lėje.

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

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

• KOVO 20 D., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje "Auš
ros” 100 m. sukakties minėji
mas rengiamas parapijos tary
bos.

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

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Die
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D.. 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs (Velykų 
stalas). Rengia parapijos ta
ryba.

• Balandžio 16 D. atvažiuo
ja "Antras Kaimas” iš Chica
gos. Ruošia LB Ohio Apygar
da Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• BALANDŽIO 17 D. 12 vai. 
Balfo metinis susirinkimas 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje.

• BALANDŽIO 23 D: Dra
minės literatūros vakaras. Ruo
šia Vaidilos teatras.

• BALANDŽIO 24 D. 12 vai. 
LB Clevelande ruošia prof. dr. 
Pranckevičiaus paskaitą Dievo 
Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyru choro 
dešimtmečio minėjimas-balius 
Lietuvių namuose.
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• Neringos skaučių tunto 
vėliavos šventinimas įvyks 
š. m. vasario 20 d., sekma
dienį, Dievo Motinos para
pijos šventovėje. 10 vai. 
Clevelando skautija organi
zuotai dalyvauja šv. Mišio
se ir po pamaldų parapijos 
auditorijoje iškilminga su
eiga, o po jos — pabendra
vimas ir kavutė.

Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti vė
liavos šventinime, sueigoje 
ir kavutėje.

• Sol. Aldonos Stempužie- 
nės ir kanklių solistės Mir- 
gos Bankaitytės koncertas 
įvyks vasario 27 d. 4 vai. 
p. p. Dievo Motinos parapi
jos salėje. Rengia Dievo 
Motinos parapija.

G R A N DIN Ė LĖS Š V ENTĖ

Grandinėlės 30-čio šventė 
tesis dvi dienas, kovo 19-tą 
ir 20-tą.

šeštadienyje kovo 19, 7 
vąl. vakaro Įvyks šventinis 
koncertas, kurio programą 
atliks trys grupės: pagrin- 
dinė-koncertinė, paruošia
moji — vaikų ir/specialiai 
susiorganizavusi buvusių 
šokėjų grupė. Dievo Moti
nos parapijos auditorijos 
scennoje pasirodys apie 90 
šokėjų ir muzikantų.

Po programos jaunimo 
tėvai rengia Grandinėlei 
vaišes kavinės patalpose. 
Tose vaišėse kviečiami da
lyvauti visuomenės nariai, 
norintieji pasidžiaugti gru
pės 30-čio darbais. Į vaišes 
vietų skaičius ribotas.

Bilietų kaina į koncertą 
$8, $6 ,84, į vaišes $3. Juos 
galima užsisakyti pas Gran

dinėlės narius arba skambi
nant telefonu A. Sagienei 
442-8674.

Sekmadienyje, kovo 20-tą 
vyks tautinių šokių pamo
kos visiems norintiems šok
ti. Pamokas praves svečiai 
mokytojai Vytis Beliajus iš 
Colorado ir Audronė Našlė- 
naitė-Simon iš Toronto. Pa
mokų laikas — nuo 12 vai. 
dienos iki 8 vai. vakaro. 
Pertraukų metu bus rodo
mos skaidrės ir filmai iš 
Grandinėlės veiklos, 5 vai. 
Eglė žygaitė skaitys pa
skaitą apie etninės kultūros 
reikšmę.

Mokytojų ir paskaitinin- 
kės atsikvietimui Grandinė
lė gavo paramą iš Ohio Arts 
Council ir Ohio Humanities 
Council Joint Program įstai
gos.

Grandinėlė

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VAKARONĖ

Tautinės Sąjungos tradi
cinė žiemos vakaronė įvyks 
šeštadienį, vasario 26 d., 7 
vai .vak., Lietuvių Namų 
apatinėje salėje. .

Kalbėtoju bus Vytautas 
Smetona, šįmet buvęs pa
grindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16-tosios minėjime, De
troite. Taipogi bus lengvos 
vaišės.

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba maloniai 
kviečia narius ir prijaučian
čius atsilankyti. Įėjimas 
auka.

Dėl rezervacijų prašoma 
skambinti A. Mackuvienei 
(telef. 692-2031), arba E. 
Maslauskienei (Telef. 692- 
1921), iki ketvirtadienio, 
vasario 24 d.

Sol. Danutė Petronienė, buvusi neringietė, atvyksta iš De
troito ir Neringos tunto vėliavos šventinimo iškilmėse š. m. va
sario 20 d. giedos Dievos Motinos parapijos šventovėje.

• AUSTRALIJOS sporti
ninkų viešnagė Amerikoje pra 
sidės Clevelande, birželio 4-6 
dienomis, kur yra pramatoma 
draugiškos rungtynės, pasi
svečiavimas ir pobūvis kartu 
su jais. Ruošiamasi tinkamai

ir šiltai sutikti mielus svečius 
sudarant tam komitetą, kurio 
pirmininku sutiko būti Vladas 
Plečkaitis.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonvvide is on your tufe

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

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

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

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

* ABANDON CONCF.RNS + 

FREE and LEGAL ADVICE 
Specializintf in 

BANKRUPTCY, DiVOKCE. BUSINLSS 
CRIM1NAL LW, INJL'RY CASES. 

See page 46 of PGH. YE.LLOW 
PAGES for FULL DETA1LS and 

MY PiCTL'RE. 
Compare my LOW Fees 

• EZ CREDO • 
Atty. Goltz—24 hrs. 412-231-0486

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE 0LD ARCADE

TELEF’ 621-6036
CLEVELAND, OHIO 41114

' I I I A

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

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.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės da>Lvs.

KARTINS ir GUNARS K AULINS Lakenood, Ohio
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PIRMA KARTA CLEVELANDE!
1983 kovo 6, sekmadienį, 4 v. p. p.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJ

DIRVAI PAREMTI
KONCERTE

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

r

Sol. Mario Šereni, Metropolitan Opera.

dainuos
REGINA

ŽYMANTAITĖ-PETERS 
ir 

MARIO SERENI 
METROPOLITAN OPEROS BARITONAS

Su simfoninio orkestro 27 muzikantų ansambliu, 
diriguojant PHILIP NUZZO

Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. Rezervuokite vietas skambindami P. J. Budrienei 238-4337 ar j Dirvą 431-6344

Lietuvos laisvės šventė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

disidentų kalinimus ir užda
rymus i psichiatrines ligo
nines, kur jie 'neva tai gy
domi elektros srovės sukrė
timais ir narkozais.’ Kon- 
gresmano platesniam ap
švietimui apie Lietuvos tra
gediją ir sovietų jvykdytą 
smurtą ir žudynes, dovanų 
jam1 buvo Įteikta Dr. Pajau
jo knyga Soviet Genocide in 
Lithuania.

Po kongresmano kalbos 
buvo pristatyti Lietuvos 
kariuomenės savanoriai Jo
nas Barniškis, Jonas Lozo
raitis ir Voldemaras Šen- 
bergas, ir Klaipėdos atva
davimo dalyvis Vincas Bar- 
tuška, kuriems šaulės pri
segė po gėlę. Taipogi pri
statyti amerikiečių Įstaigų 
bei tautybių atstovai ir pri
imti sveikinimai.

Programoje nenumatyta 

maža ceremonija buvo 
Įtraukta į Šventės eigą. 
Prieš kurį laiką, Amerikos 
Lietuvių Centro Valdyba 
buvo paskelbusi konkursą 
lituanistinių mokyklų mo
kiniams už geriausiai para
šytus straipsnelius Lietu
vos tema. Straipsnelių ver
tinimas vyko Chicagoje. 
Pranešus, kad Clevelande 
premijas laimėjo jaunos 
mergaitės Vija Bublytė ir 
Lilė Geležytė, nutarta mer
gaites pagerbti viešu pini
ginės premijos Įteikimu,

Dr. Domas Krivickas, 
VLIKo vicepirmininkas, tai
pogi buvo sutikęs būti kal
bėtoju. Tačiau Dr. Krivic
kui negalint išvykti iš snie
ge paskendusio Washingto- 
no priemiesčio, jo vietoj 
kalbėjo Algirdas Kasiulai- 
tis. Jautriais žodžiais per
bėgęs kai kuriuos Lietuvos 

istorijos Įvykius, p. Kasiu- 
laitis pareiškė, kad Vasario 
16-toji yra Lietuvos laisvės 
šventė, simbolizuojanti mū
sų tautą ir valstybę, iške
lianti vilties kibirkštėlę vėl 
atstatyti laisvą Lietuvą.

ALTo paruošta ir patiek
ta rezoliucija, visų dalyvių 
plojimu priimta, bus per
duoti atitinkamoms institu
cijoms..

Meninę programos dalį 
atliko solistai V. ir M. Mom- 
kai, akompanuojant muzi
kui Alvydui Valaičiui. Jų 
repertuaro gražios ir pui
kiai išpildytos dainos apvai
nikavo šventės gerą nuo
taiką.

Anastazija Mackuvienė

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Idika, Brazilija ......... 5.00

S. Jurgelevičius,
Dorchester.................... 8.00

Dr. Pr. Sutkus,
Homewood....................20,00

V. Šeštokas, L. Angeles 13.00
V. Mariūnas, Cleveland .. 3.00
A. Leikus, West Haven ..10.00
A. Ridikas, Afton ........... 3.00
R. Guzulaitis,

Indianapolįs ................  8.00
VI. Bacėnas, Etobicoke .. 3.00 
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............. 3.00
Kun. V. Katarskis, Dayton 5.00 
K. Gasparaitis, St. Pete. 3.00.
V. Varneckas, Waterbury 5.00.
J. Činkus Downers Grove 3.00t
VI. Šniolis, St. Petersburg 11.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah.....................10.00
K. Aglinskas, Chicago .. 3.00
St. Pautienienė, Cicero . . 5.00
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje .... 100.00
Pr. Puškorius, Windsor .. 3.00
M. Vilutis, Chicago......... 5.00
J. Budrys, Chicago......... 3.00
J. Lapinskas, Chicago .... 8.00
D. Gaurilius, Chicago .... 3.00
S. Laniauskienė, Cleve. 3.00
A. Rimbą, Sterling Hts. 6.00
K. Čeputis, Evanston .... 13.00

St. Virpša, Chicago .... 13.00 
Clevelando jūrų skautų

Vietininkija .................25.00
A. Daugirdas, Willowick 5.00

J. Paškevičius, Anglija .. 1.00
P. Petrušaitis, Racine .... 8.00
Gr. Gražienė, Chicago .. 20.00
M. Židonis, New Haven .. 8.00
A. Kuolas, Toronto.........10.00
S. Augaitis, Watertown .. 8.00
V. Šenbergas, Cleveland 3.00
A. Mišelis, Chicago .... 3.00 
Dr. J. Juodikis,

St. Petersburg.............10.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn ....................33.00
P. Ambraziejus, W. Rok 5.00
L. Morkūnienė,

Rocky River................  8.00
K. Naudžius, Los Angeles 3.00 
A Liutkus, Cleveland .. 3.00 
V. Augustinas,

St. Petersburg ............. 8.00
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie ............. 5.00
J. Barzevičius, Toronto .. 3.06

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
PAKVIETIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų šešioliktasis me
tinis narių susirinkimas 
Įvyks 1983 m. kovo 12 d. 
(šeštadieni), 4:30 vai. p. p. 
nuosavuose namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicago, II, 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pereito metinio susi

rinkimo' protokolas (se
kretorius A. Traška),

2. Lietuvių Tautinių Na
mų Valdybos ir Tary
bos pranešimai,

3. Diskusijos dėl praneši
mų,

4. Direktorių rinkimai,
5. Einamieji reikalai.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai. 
Susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasiūlymus reikšti malo
niai kviečiami visi didžio
sios Chicagos lietuviai-ės.

Direktorių Taryba yra 
sudariusi nominacijų komi
siją (Aleksandras Traška, 
Živilė Endrijonienė ir Vita 
Girdvainienė). T u r intieji 
pasiūlyti kandidatus j LTN 
direktorius ar valdybos na
rius, prašomi kreiptis Į bet 
kurį nominacijų komisijos 
narį.

Valdyba

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.

JURGIUI KIAUNEI

iškeliavus Amžinybėn, jo artimiesiems: sū

nui KĘSTUČIUI ir jo šeimai ir broliui VLA

DUI ir jo šeimai, jų liūdesio valandoje — 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Polė ir Stasys
Milda ir Genius 
Barbara ir Algis
Skorupskai

Ona ir Cėsys 
Barbara ir Rimas ir Stasys 

š a d e i k a i

Korp! Neo-Lithuania filisteriui, buvu

siam Korp! pirmininkui, savanoriui-kūrėjui, 

laisvės kovų dalyviui

A. A.

JURGIUI KIAUNEI 
mirus, jo sūnui KĘSTUČIUI su šeima ir ki
tiems giminėms, nuoširdžią užuojautą reiškia

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

PATIKSLINIMAS

Dirvoje Nr. 5, rašant apie 
Mariaus Gustaičio pasiseki
mą žurnalistikos konkurse, 
per klaidą iškrito dvi eilu
tės: laimėjimu džiaugiasi ir 
jo seneliai Antanas ir Vero
nika Arūnai, gyv. New Yor
ke.

• A. A. Eugenija Balei- 
šienė-Baranauskienė, Irenos 
Alantienės motina, gyv. De
troite, mirė vasario 10 d. po 
ilgos ir sunkios ligos. Palai
dota vasario 12 d. Nuliūdi
me liko duktė Irena ir žen
tas Vytautas Alantai, du 
vaikaičiai: Algis.Alantas su 
šeima ir Ginas Alantas, se
suo Felicija Boreišienė.

Dirva reiškia p. Alan- 
tanis ir seseriai užuojautą.

• Jonas Petronis, Los 
Angeles tautinių namų pir
mininkas, atsiuntė sveikini
mą iš Tahiti, kur buvo su
stojęs aplankyti gražias 
Polynezijos salas, grįžda
mas iš Australijos lietuvių 
dienų.

• Sibire ir bolševikų bei 
nacių kalėjimuose buvusių 
politinių kalinių suvažiavi
mas šaukiamas š. m. kovo 
12 d. Chicagoje, Jaunimo 
centre. Visi buv. politiniai’ 
kaliniai prašomi tuoj pat 
registruotis, net ir tie, ku
rie dėl susidariusių kliūčių

■ z;atvažiuoti negalėtų, adresu: 
J. Ivašauskas, 3222 W. 66 
Place, Chicago, III. 60629. 
Užsiregistravusių pavardės 
viešai nebus skelbiamos. 
Dėl neesamų sąrašų ir neži
nomų adresų — kvietimai Į 
suvažiavimą nebus siunčia
mi.

• Lietuvos genocido sa
vaitgalis, ruošiamas buv. 
Politinių kalinių laikinojo 
komiteto, bus 12-13 dieno
mis, Chicagoje, Jaunimo 
centre bus Stutthofo, Gula
go dokumentinė paroda ir 
kt. Kovo 12 d. 6 vai. vak. 
bus Genocido aukų minėji
mas.

SVEIKINIMAI II
PASAULIO LIETUVIŲ 

DIENOMS

Sveikinimai II Pasaulio 
Lietuvių Dienoms ii’ skelbi
mai bus talpinami VI JAV 
ir Kanados Dainų šventės 
programoje. Pilno puslapio 
kaina — $100.00, pusė pus
lapio — $50.00 ketvirtis 
puslapio — $25.00 JAV va
liuta.

Sveikintųjų ar skelbimų 
tekstą ir čekį Lithuanian 
World Festival, Inc. vardu 
siųsti p. Sofijai Džiugienei, 
7240 So. Mozart Street, 
Chicago, III. 60629, U.S.A.

Sveikinimai ir skelbimai 
turi būti gauti prieš š. m. 
balandžio mėn. 15 dieną. 
Dainų šventės programa 
bus platinama per visas Pa
saulio Lietuvių Dienas.

• V PU Kongreso jau
nųjų talentų vakaras bus 
II-jų PLD metu, liepos 2 d., 
Chicagos centre Bismarck 
viešbučio Pavillon teatre, 
šiuo metu vyksta dalyvių 
registracija. Registracijos 
anketas galima gauti iš Jau
nimo sąj ungos ryšininkų 
arba kreipiantis į Talentų 
vakaro direktorių Juozą 
Kapačinską, 6811 S. Maple- 
wood, Chicago, III. 60629, 
tel. (312) 778-1840. Regis
tracija ir pavyzdinė me
džiaga turi būti įteikta. Ta
lentų vakaro rengimo komi
tetui ne vėliau balandžio 
mėn. 1 d.

ST. CATHARINES
VASARIO 16 MINĖJIMAS

LB St. Catharines apylin-.. 
kės valdyba ruošia iškilmin
gą 65-rių metų Vasario 16 
minėjimą š. m. vasario 19 
d., šeštadienį, Multi Culture 
Centre, 185 Bunting Road.

Minėjimo pradžia 6 vai. 
vakaro, o programa 7 vai. 
vak.

Programoje: trumpa ofi
cialioji dalis, kun. J. But
kaus invokacija ir K. L. 
B-nės visuomeninių reika
lų pirmininko inž. J. Danio 
iš Ottawos paskaita.

Meninę programą išpil
dys Toronto Lietuvių Na
mų Dainos vienetas, vado
vaujamas muz. D. Deksny- 
tės ir iškiliosios lietuvaitės 
pristatymas-karūnavimas.

Po minėjimo: vaišės —

PADĖKA

A. A.

ADOLFAS MASILIONIS
mirė sausio 16 d. ir buvo palaidotas Visų Šventų kapi
nėse, Clevelande, 1983 m. sausio 19 d.

Nuoširdus ačiū kun. G. Kijauskui, S. J. už atlaikytas 
Šv. Mišias Dievo Motinos Nepaliaujančios Pagalbos baž
nyčioje už a. a. Adolfo sielą, už atliktas pamaldas laido
tuvių Įstaigoje ir kapinėse, ir už pritaikintus gražius 
pamokslus.

Nuoširdus ačiū kun. Kidykiuį, S. J. ir kun. G. Ki
jauskui, S. J. už dažną a. a. Adolfo lankymą sustiprinti 
jj Šv. Eucharistija bei gyvu žodžiu jo ilgoje ii' sunkioje 
ligoje. Esame labai dėkingi kun. L. Zarembai, S. J. už 
maldas iš ryto laidotuvių įstaigoje ir palydėjimą jo Į 
bažnyčią.

Širdingas dėkui grabnešiams. Nuoširdi padėka gi
minėms ir prieteliams atvykusiems iš tolimų Kanados 
ir Amerikos vietovių.

Nuoširdi padėka visiems, kurie atvyko pasimelsti 
už mirusįjį laidotuvių įstaigoje, dalyvavo Šv. Mišiose 
ir palydėjo jį į Amžino poilsio vietą.

Labai ačiū visoms ponioms už pagelbėjimą pavai
šinti grįžusius iš laidotuvių parapijos svetainėje.

Nuoširdi padėka med. dr. Juozu Skrinskai. kuris 
daug kartų profesionališkai, nuoširdžiai a. ‘ a. Adolfui 
pagelbėjo ir jį pastiprino.

Visiems labai ačiū už sudėtas aukas Šv. Mišių ir 
kitomis intencijomis.

Esame dėkingi p. Jakubauskų laidotuvių įstaigai už 
rūpestingą patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus pastiprino 
liūdesio valandoje pareikšdami užuojautą asmeniškai, 
telefonu, paštu ar per spaudą.

Teatlygina gausiai visiems už viską mūsų visų 
Gerasis Dievas.

Visiems nuoširdžiai dėkingi

ŽMONA, SESERYS IR BROLIS

šilta vakarienė loterija ir 
bars.

Vasario 20 d., sekmadie
nį, 10 vai, ryto, iškilmingos 
pamaldos. Po pamaldų, vai
niko padėjimas prie pa
minklo.

Vasario 16 d., 12 valandą, 
prie City Hali Lietuvos vė
liavos pakėlimas, dalyvau
jant merui Roy Adams, val
džios pareigūnams ir tauti
nių grupių atstovams.

LB valdyba prašo, visus 
Niagaros pusiasalio lietu
vius, gausiai dalyvauti vė
liavos pakėlime ir minėji
me.

ELIZABETH
VASARIO 16

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 65 metų su
kaktis bus paminėta Eliza- 
betho lietuvių parapijos sa
lėje sekmadienį, vasario 20 
dieną. Vienuoliktą valandą 
bus laikomos mišios šv..Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje 
už Lietuvą. Tuoj po mišių, 
dvyliktą valandą įvyks mi
nėjimas parapijos salėje.

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

Kalbės buvęs Lietuvių 
Bendruomenės Centro Val
dybos pirmininkas rašyto
jas Vytautas Volertas. Po 
to šoks Nevv Jersey tauti
nių šokių grupė Liepsna, 
vadovaujama Birutės Vai. 
čiūnaitės. Bus ir kita meni, 
nė dalis.

Po minėjimo salės apati
nėj patalpoj bus užkandis ir 
pasižmonėjimas už prieina
mą kainą. Taigi, vasario 20 
dalyvaukime visi ir parody
kime, kad Lietuvos meilė 
dar tebedegą mūsų širdyse.

GIVE YOUR LIFE . 
TO GOD WITH JOY
.. . and he will give you 
eternal joy and happiness

Bring the people of foday 
olose to God vvith the means 
ot today — the media

For information contact

The Daughters of 
St. Paul 

2105 Ontario St.
Cleve . OH 44115

Tel. 621-9427
Age limit 14-26
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