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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VOKIETIJOS RINKIMAI
Sustabdė Amerikos - Sovietų Sąjungos 

nusiginklavimo derybas

Ateinanti sekmadieni V. Vo
kietijoje įvyks seimo rinkimai, 
kurių rezultatai jau bus žino
mi toliau gyvenantiems skai
tytojams prieš juos pasiekiant 
šiam Nr. Todėl čia sustokime 
prie situacijos jų išvakarėse. 
Jie nebūtų svarbūs, jei su jais 
nebūtų susijusios amerikiečių 
-sovietų derybos dėl vidutinės 
distancijos raketų. Kaip žinia, 
NATO dar 1979 m. nutarė pri
imti tokius ginklus i savo ap
ginklavimą šių metų pabaigo
je, jei nebus susitarta su sovie
tais panaikinti jų į Europą nu- 
taikintas raketas. Dėl to dera
masi Ženevoje. Visuomeninės 
opinijos spaudžiamas prezi
dentas Reaganas pasiūlė 
abiem pusėm atsisakyti nuo 
tokių ginklų. Savaime aišku, 
kad sovietams tai nepriimti
na, nes jie dabar turi absoliu
čią persvarą. Kodėl jiems nuo 
jos atsisakyti?

Vakarų Europoje ir Ameri
koje pasigirdo balsų, kad to 
reikalauti iš sovietų iš tikro ne
dera. Juk šiaip ar taip V. Eu
ropa yra ginama amerikiečių 
tarpkontinentalių raketų, tai 
kokia nors lygybė ne taip svar
bu. Svarbiau nedaleisti prie 
atominio karo, nes jo atveju 
niekas neliks laimėtoju.

Vokiečiams, kurie gyvena 
sovietų armijų pašonėje, atro
do, kad karo atveju , teritori
joje būsimos NATO raketos 
bus pirmasis sovietų taikinys, 
kas padarytų didelės žalos vi
sai jų teritorijai. Argumentas, 
kad tik savo pusės stiprumas 
geriausiai apsaugo nuo sovietų 
kėslų, dėl savo brangumo ne
teko savo patrauklumo.

Tokioje situacijoje artėja sei 
mo rinkimai. Reikia prisimin 
ti, kad juos iššaukė koalicijos 
su socialdemokratais partne
rių liberalų-laisvųjų demokra
tų staigus atsimetimas ir suda
rymas koalicijos su krikdemais 
Kad gautų tautos palaimini
mą, naujas kancleris Kohl pa
skelbė rinkimus. Bet toks se
nos koalicijos ‘išdavimas’ su
mažino liberalųpopuliarumą 
ir, nors krikščionys demokra
tai laimėtų daugiau balsų 
kaip socialdemokratai, jie grei
čiausiai vis tiek neturėtų rei
kalingos vyriausybei sudaryti 
ir išlaikyti absoliučios daugu
mos. Eventualiai valdžią ga
lėtų sudaryti socialdemokratai 
su nauju partneriu - ‘žaliųjų’ 
partija.

Toji partija, primenanti šio 
krašto ekologistų sąjūdį, yra 
praktiškai prieš viską, išskyrus 
tyrą orą ir sveiką maistą. Jie 
yra prieš atominį apsiginkla
vimą ir už neutralumą. Pagal 
viešosios nuomonės tyrinėjimo 
duomenis, jie galėtų surinkti 
5% visų balsų, kas reikalinga 
pravesti savo atstovus į seimą,

Vytautas Meškauskas

ir tuo atveju galėtų nulemti 
naujos koalicijos sudarymą. 
Tuo pačiu metu socialdemo
kratai pasidavė didesnei savo 
kairiojo sparno įtakai, kurie 
irgi yra linkę į neutralumą ir 
prieš atominį apsiginklavimą.

Taip susiklojus, rinkimų re
zultatais labai susirūpino ir 
Washingtonas, ir Maskva. Vo 
kietijoje lankėsi ir vice-prezi- 
dentas Bush, ir užsienio reika
lų min. Gromyko.

Kas yra kairiojo sparno kan
didatas į naujus kanclerius 
Hans-Jochen Vogei? Jis yra gi 
męs vid. Vokietijos Goettin- 
geno mieste 1926 metais, ka
talikiškoje šeimoje. Jo jaun. 
brolis Bernhard įstojo į krikde
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Varžovu kreivės artinasi.

mų partiją ir yra Rheienlando 
min. pirmininkas! Tuo tarpu 
Hans-Jochen pasirinko social
demokratus. Būdamas tik 34 
metų jis buvo išrinktas Muen- 
cheno burmistru. Sėkmingai 
išbuvęs du terminus tose pa
reigose, Vogelis buvo pakvies
tas pirmiau butų, o vėliau tei
singumo ministeriu Schmidto 
vyriausybėje. Jo pasiūlymu

ALT delegacija Vasario 16 proga Washingtone aplankė didelį lietuvių draugą, buv. Kon
greso atstovą Ed. Derwinski, kuris dabar yrą Valstybės sekretoriaus Shultz specialus pata
rėjas. Nuotraukoje iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, R. Tričytė, Ed. Derwinski, Jolita Kriaučeliūnai- 
tė, Jonas Bobelis ir adv. A. Domanskis.

Lietuvos gen.. Konsulo ir VLIKo suruoštam Vasario 16-sios priėmime Regina Žyman- 
taitė-Peters skaito svečiams Valstybės sekretoriaus G. P. Shultz raštą Vasario 16-sios proga. 
Iš kairės: dr. V. Čekas (miręs už poros dienų), Pavergtųjų Europos Tautų gen. sekretorius 
Feliks Gadomski, Žymantaitė-Peters, gen. kons. Simutis ir Christoper Peters.

L. Tamošaičio nuotr.

Diplomatai Vasario 16-tos minėjime
Lietuvos generalinio kon- 

luso ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto su
ruoštam Vasario 16-sios

buvo priimtas griežtas įstaty
mas prieš teroristų veiklą.

Dabar, norėdamas gauti 
‘žaliųjų’ balsus, jis pasisakė už 
sovietų-skandinavų pasiūly
mą paskelbti centrinę Europą 
‘ne-atomine zona’. Jis tarėsi 
ir su prezidentu Reaganu, ir 
su sovietų vadu Andropovu. 
Der Spiegei paklaustas, ar 
Andropovas jam atrodo taikos 
mylėtojas, kaip kancleriui 
Brandtui atrodė Brežnevas, 
Vogelis atsakė išsisukinėda
mas. Girdi, jis su Andropovu 
kalbėjęs tik dvi valandas.

Vogelį į valdžią gali atvesti 
tik smarkus vokiečių nuotaikų 

(Nukelta į 2 psl.) 

priėmime New Yorke daly
vavo per šimtą kviestų sve
čių, kurių tarpe ambasado
rius Angier B. Dūke su po
nia, Australijos, Bahrain, 
Estijos ir Kinijos (Taiwan) 
generaliniai konsulai, New 
Yorko valstijos ir miesto 
pareigūnai, Pavergtųjų Eu, 
ropos Tautų atstovai, Euro
pos Laisvės Radijo Baltijos 
valstybių atstovai ir New 
Yorko lietuvių organizacijų 
vadai.

šiais metais taipgi daly
vavo ir kovojančios Afga
nistano bendruomenės at
stovas Habib Mayar. Susi
pažinęs su ALTo atstovais 
jis buvo pakviestas ir daly
vavo Vasario 16-sios minė
jime Kultūros židinyje 
Brooklyne kame pasveikino 

susirinkusius primindamas, 
kad Afganistanas tęsia 
prieš keturiasdešimt metų 
lietuvių pradėtą kovą už 
laisvę prieš tą patį imperia
listą.

Svečius priiminėjo gen. 
konsulas Simutis su ponia 
kartu su VLIKą atstovavu
siais dr. Elena Armoniene, 
Jonu Stikloriu ir dr. J. K. 
Valiūnu su ponia.

Priėmime taipgi dalyvavo 
VLIKo reikalų vedėja p. 
Margarita Samatienė. (r)

PASKIRTA DAILĖS 
PREMIJOS

JAV LB Kultūros tary
bos 1982 m. dailės premija 
paskirta Vytautui Ignui. 
Jaunimo dailės premija pa
skirta Sofijai Gruzdytei.

Vertinimo komisją suda
rė šie dailininkai: T. Ber- 
žinskienė, R. Laniauskas, 
dr. M. Nasvytis, N. Palu- 
binskienė ir J. Pivoriūnas.

Premijos bus įteiktos 
premijų šventėje. Premijų 
mecenatas Lietuvių Fondas.

LB KULTŪROS 
TARYBOS RADIJO 

PREMIJA

1982 metų Radijo premi
jos jury komisiją Kultūros 
taryba sudarė Washingto- 
ne. Į ją sutiko Įeiti: Vladas 
Būtėnas, pirmininkas, 2902 
Porter NW, Apt. 53, Wash- 
ington, D. C. 20008. Nariai: 
Gražina Blekaitienė ir Jo
nas Vaitkus.

Apie premijos sąlygas vi
si Jungtinių Valstybių lie
tuviškų radijo programų 
vedėjai bus painformuoti 
laiškais.
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smitihė
■ Iš kitos pusės

LB visuomeninių reikalų taryba paskelbė:

Sovietų Sųjunga ...moteriškėja: vienam kavalieriui dvi panelės.
- Kas atsitiko Sudane? - Andropovas - kompiuteris. 

--------------------- - Izraelio siekiai Libane. ----------------------
Sovietų sąjunga turi daug 

didesnių ir sunkesnių proble
mų, negu menkas darbininkų 
našumas, kuri griežtomis prie
monėmis bando pagydyti And
ropovo režimas. Apie tai patir
ti galima iš pačių sovietų sta
tistikos duomenų, retkarčiais 
pacituotų pačių sovietų laik
raščiuose. Pvz. savaitraštis 
Literaturnaja Gazeta praneša 
kad per paskutinius 20 metų 
skyrybų skaičius patrigubėjo 
ir kad Maskvoje 46% visų ve
dybų jomis pasibaigia. (Va
karuose tik Kalifornijoje tiek 
daug skiriamasi). Baltijos res
publikose tas skaičius siekia 
net 55 %. Pagal kitus šaltinius 
kasmet beveik vienas milijo
nas vyrų miršta ‘per anksti’, 
spėjama, kad nuo alkoholio.

VOKIETUOS
RINKIMAI
(A-tkelta iš 1 psl.) 

posūkis į kairę. N.Y. Times 
neseniai samprotavo, kad vo
kiečiai galų gale balsuos ne už 
ar prieš atomines raketas, bet 
už ‘Wurst’ (dešrą), t.y. •už 
tą partiją, iš kurios tikėsis ge
resnės ekonomijos. Jei taip, 
Kohl koalicijos šansai gerėja 
su ūkinės situacijos visame lais - 
varne pasaulyje gerėjimu. Per 
paskutinius metus infliacija 
Vokietijoje, kaip ir JAV, su
mažėjo iki 3.9 %, tačiau fabri
kai per paskutinį pereitų me
tų ketvirtį užsakymų gavo 
10 % daugiau, kas reiškia ga
mybos padidėjimą ir bedarbės 
sumažėjimą. Tokie ženklai 
gali padėti Kohl koalicijai.

P.S. Paskutinėmis žiniomis 
V. Vokietijos priešrinkiminėje 
kovoje išryškėjo naujas ginklas. 
Krikdemai teigia, kad social
demokratų laimėjimas iššauk
tų kapitalo bėgimą iš krašto. 
Įrodymui cituojami užsienio 
užsakymai stambiajai pramo
nei su klauzule, kad užsakyto- 
tojai gali atsisakyti nuo sutar
ties, jei rinkimus laimėtų so
cialdemokratai. Aplamai 
imant, pramonininkai paten
kinti dabartinės Kohl vyriau
sybės ūkine politika, nors be
darbių skaičius sausio mėn. 
pasiekė 10.2%, t.y. aukščiau
sias po II-jo Pasaulinio karo.

Šeimyniniam gyvenimui gi 
negali padėti chroniška butų 
stoka, todėl dabar stengiamasi 
paspartinti gyvenamųjų na
mų statybą. Anot The Econo- 
mist, patys Maskvos sociologis- 
tai mano, kad pagrindinė prie
žastis glūdi santvarkoje. Vie
nas taip išsireiškęs:

‘Žmonės neturi jokios pro
gos parodyti savo skirtingą as
menybę, nepriklausomumą, 
patys apsispręsti bet kokiu 
klausimu, ir tai psichologiniai 
labai blogai veikia, ypač vy
rus.’

Nors moterys turi lygias tei
ses ir dirba vienodus darbus 
su vyrais, ant jų pečių po dar
bo krinta visa namų ruoša, 
kur vyrai paprastai visai ne
talkina. Skaičiuojama, kad 
40 % skyrybų iššaukė vyrų gir
tavimas. Be to, Sovietijoje iki 
šiol nebuvo seksualinio auklė
jimo mokyklose, o vienintėlė 
gimimų kontrolės priemonė 
abortai - nemaloni perspekty
va moterims.

Pagal oficialią statistiką 100 
viengungių vyrų atitenka 170 
viengungių moterų. Jau vien 
dėl to lieka labai daug neište
kėjusių. Daugiau pažengusio
se srityse, kaip Baltijos respub
likose, lokaliniuose laikraščiuo
se - rašo tas Londono savait
raštis - dabar pasirodo ‘vienišų 
širdžių’ skelbimai, bet rezulta 
tas toks, kad pasiskelbę vyrai 
gauna 200 ar 300 atsakymų, o 
moterys dažnai nė vieno.

• ••

ABC televizija vasario 22 d. 
ankstybo rytmečio programo
je (6:30-7 AM) davė savo 
Maskvos korespondento repor
tažą iš Lietuvos, daugiausiai 
dėmesio kreipiant bažnyčios 
padėčiai ir priemonėms su
mažinti jos įtaką kasdieninia
me gyvenime.

■ •••

Kalbant apie Sovietija ... 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Claude Cheysson, 
paviešėjęs Maskvoje, jį lydin
tiems žurnalistam taip apibū
dino Sovietijos diktatorių And
ropovą: ‘Jis yra labai blaivus 
žmogus, preciziškas, kuris re
miasi faktais ir matematiniu 
galvojimu’. Adropovas visai 
neturįs žmogiškos šilumos, net 
mažiau už Gromyko, ir jei ką

Sūddcauche Zeitung

Kandidatas Vogelis ieško gražesnio sąskambio.

galima su Andropovu lyginti, 
tai tik ... kompiuterį.

• ••

Pravda vasario22 d. paskel
bė ištraukas iš amerikiečių laiš
kų, prašančių Andropovą ... 
išlaikyti taiką. N.Y. Times 
bandant susisiekti su tų laiškų 
autoriais, šeši iš 12 pasirodė 
neturį telefono, o vienas pa
reiškė, kad Andropovo pra
šęs leisti išvažiuoti vienam in
žinieriui, kurio žmona ir 
vaikai gyvena Amerikoje, bet 
apie to laiško tikslą Prvada ne
pranešė. • ••

Prezidentas Reaganas, kal
bėdamas legionieriams pareiš
kė, kad jo administracija yra 
pasiryžusi garantuoti Izraelio 
šiaurinę sieną, jei tai padėtų 
iš Libano atitraukti svetimas 
kariuomenes.

Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Itsak Shamir į tai at
sakė, kad Izraelis visai nepra
šo amerikiečių garantijų. Ko 
Izraelis norįs - yra susitarimas 
su Lebanu, kuris užtikrintų Iz
raelio saugumą. Sakoma, kad 
tam tikslui Izraelis norėtų pa
likti bent savo 750 karių pieti
niame Libane, kurie turėtų 
sekti teroristus, nes jokia tarp
tautinė kariuomenė, ar net 
amerikiečiai, vieni nemoka ko
voti su teroristais.

Atrodo, kad Izraelis nelabai 
yra susirūpinęs svetimų ka
riuomenių atitraukimu iš Li
bano, nes jau dabar gali kon
troliuoti pietinę krašto dalį ir 
ją išnaudoti ūkiškai, nors kol 
kas dėl to turi ten laikyti 
30,000 vyrų kariuomenę.

• ••
Prezidentas Reaganas pas

kutinėje savo spaudos konfe
rencijoje užpereitą savaitę pa
neigė bet kokį JAV karinių da
lių judėjimą Vid. Rytuose, 
nors ABC tinklas porą valan
dų prieš tai buvo paskelbęs, 
kad lėktuvnešis Nimitz yra pa
siųstas į Libijos pakraščius. Ki
tą dieną oficialiai buvo pra
nešta, jog ne tik tas lėktuvne
šis, kuris paprastai turi kelių 
laivų palydą, bet ir keturi 
AWACs - tolimos žvalgybos 
lėktuvai buvo pasiųsti į Egip
tą, nes Sudane buvęs sąmoks
las nuversti valdžią ir pastaty
ti Libijos diktatoriui Quadda- 
fi artimą režimą, kuriam pa
remti Libija pradėjo koncen
truoti savo karines pajėgas. 
Kadangi viskas pasibaigė 
status quo išlaikymu, JAV ka
rinė demonstracija susilaukė 
pagyrimo, nors ją pradžioje 
buvo nutarta laikyti paslapty
je.

”Nors lietuvių spauda MĖGINA VENGTI pa
sisakyti plačiau apie JAV Teisingumo D-to Ypatin
gųjų Tyrinėjimų Įstaigos (OSI) PERDĖTAS pa
stangas apšmeižti... vyresnio amžiaus lietuvių 
veikėjus nacių koloborantais ir to pasėkoje juos 
nupilietinti ir eventualiai ištremti į Sovietų Są
jungų, JAV Lietuvių Bendruomenė, ypač teisi
nis patarėjas... ir jo tėvas deda visas pastangas 
JAV federalinės teisenos sistemoje gelbėti ap
šmeižtuosius ... bylos metu Tampos ... teisme, 
JAV LB KV ir VRT pakviestas adv. Povilas žum- 
bakis ne tik paliudijo, atskleisdamas OSI prosovie- 
tiškas tendencijas ir polinkį priimti sovietų įstaigų 
'paliudijimus’ ir 'dokumentus’, jis taipgi spaudos 
atstovams demaskavo sovietų kėslus.”

Tai paskaičius prašosi išvada, kad byla turėtų būti 
nutraukta. Juk kėslai "demaskuoti”, tačiau toliau tei
giama:

"Nepalankus teisėjas pensininkas Morganas 
atmetė visus liudininkus kurie galėtų atestuoti (kal

tinamojo) naudai.”
Labai atsiprašau, bet iš tokio 'valiavimo’ nieko negali 

suprasti. Ką atmestieji liudininkai turėjo pasakyti: pa
liudyti gerą kaltinamojo charakterį ar įsakmiai paneigti 
inkriminuojamą darbą? Tik tą žinant galima sutikti, kad 
teisėjas yra 'šališkas’.

Netiesa, kad mūsų spauda MĖGINTŲ VENGTI tą 
problemą. Adv. žumbakis ir B. Kviklys apie ją rašė 
Drauge, o pereitų metų N. VILTYJE buvo išsamus Dr. 
Br. Nemicko str., paminėtas ir šioje skiltyje.

Reikalas rimtas, tačiau, norint juo sudominti plates
nę visuomenę, reikia patiekti daugiau duomenų, o ne tik 
porą kartų sušukti, kad sovietai blogi. To konstatavimo 
ir be to mūsų spauda nemėgina vengti. (vm)

Simo n ’s
Travel
kviečia JA V ir Kanados 

lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

1O DIENU LIETUVOJE!
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20 

13 DIENU SU GIMINĖMIS!!!
1. Gegužės 12
2. Gegužės 19
3. Gegužės 26
4. Birželio 23

5. Liepos 7
6. Liepos 14
7. Liepos 21

8. Rugsėjo 1
9. Rugsėjo 8

10. Spalio 6
11. Gruodžio 19

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

★ * *
SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 
Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).* * *

‘ Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR

Montrealls — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Slminkevičiai 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS AND 
MEDICAL LABORATORY TECHNl- 
CIANS — Multispecialty clinic and 
101 bed general hospital has iru- 
mediate opcning for Medical Tecn- 
nologists and Medical Laboratory 
Technicians. Good fringe benefits. 
Salary comniensurate with experience. 
Write or call Jonathan Ev'erson Chief 
Tech.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St.

Philippi, West Virginia 26416 
304-457-2800

(8-15)

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, Ilk

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PADĖKIME SUIMTAJAM
KUN. ALFONSUI SVARINSKUI

Skirpsto žodis Draugo M. Dr-ai

1983 vasario 11 Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos 
direktorius kun. Kazimieras 
Pugevičius pasiuntė laiškus 
visom Amerikos diecezinėm 
Teisingumo ir Taikos komi
sijom, apeliuodamas, kad 
jos aktyviai susirūpintų 
kun. Alfonso Svarinsko pa
dėtimi.

Pasaulio spauda paskelbė, 
kad š. m. sausio pabaigoj 
sovietai užvedė bylą prieš 
kun. A. Svarinską už "anti
konstitucinę ir antisovieti- 
ne veiklą", šiom dienom bu
vo patvirtinta žinia, kad 
kun. A. Svarinskas jau su
imtas.

Kviesdamas komisijas tie
siogiai Įsijungti Į jo gelbė- 
mo akciją, kun. K. Pugevi
čius ragina jas:

1. Sekti Baltimorės arki
vyskupijos Teisingumo ir 
Taikos komisijos pavyzdį. 
Ši komisija paskelbė specia
lią intenciją ir maldą už 
Lietuvą Baltimorės arki
vyskupijoj nuo š. m. vasa
rio 16 iki kovo 4. Ji pa
skelbė pareiškimą, smer
kiantį tikinčiųjų persekioji
mą Lietuvoj, spaudoj susi
laukusį nemažai dėmesio.

2. Raginti kunigų tary
bas įsteigti Rytų Europos 
pakomises, kurios iškeltų 
ten esančių tikinčiųjų pro
blemas. šios tarybos bei or
ganizacijos turėtų atkreip
ti visuomenės dėmesį į te
rorą prieš kunigus Lietu
voj, iškeldamos kunigų už
puolimus bei nužudymus 
pastaruoju metu. Laiške 
pabrėžiama, kad pirmą kar
tą dešimties metų laikotar
py Lietuvos kunigui, būtent 
Alfonsui Svarinskui, gresia 
įkalinimas už religinę veik
lą.

3. Užvesti laiškų rašymo 
vajų sovietų pareigūnams, 
protestuojant prieš kun. 
Svarinsko neteisėtą suėmi
mą. Rašyti:

... LTSR Religinių Rei
kalų Įgaliotiniui P. Anilio- 
niui, Totorių g. 1, 232600 
Vilnius, Lithuania, USSR.

... TSRS Religinių Rei
kalų Įgaliotiniui V. A. Ku- 
royedovūi, Sovet po Delam

Religii pri Sovete Minis- 
trov SSSR, Predsedatelyu, 
Smolensky bl. 11/2, Moskva 
G-121, USSR.

... Ambasadoriui A. Do- 
bryninui, Embassy of the 
USSR, 1125 16th St. NW, 
Washington, DC 20036.

Šalia laiško buvo pasiųs
ta ir kun. A. Svarinsko nuo
trauka su trumpu biografi
niu aprašymu. Lietuvių vi
suomenė gali šias korteles 
užsisakyti anglų ir lietuvių 
kalba iš Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos, 351 High-
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Per keletą Draugo veda? 
mųjų M. Dr. svarstė mūsų 
politinės veiklos ir ypač Va
sario 16 šventės aukų rin
kimo temą. Jau 24 nr. pa
peikė bolševikų įtaigojimą, 
kad "dirbame prieš okupan
tą ... tik už kažkieno pa
kištą dolerį. Betgi tuoj pats 
pabrėžia pinigo pirmumą: 
"Ypač su pasitikėjimu: žiū
rime į savuosius šį vasario 
mėnesį, kai virš PLD ir vi
sų kitų vajų — išeivija su
kraus bene arti dviejų šim
tų tūkstančių dolerių vien 
tėvynės laisvei ginti". Ta
čiau iš tikrųjų pinigas yra 
bejėgis, jei nėra dvasinio 
ryžto ir vidujinės jėgos, 
tautinio sąmoningumo ir 
meilės Lietuvai.

28 nr. jau M. Dr. nukrei
pia savo skardenimą prieš 
VLIKą ir ALTa. O nesant 
rimto pagrindo tai kovai 
prieš savus, jis graibosi 
teologijos su "dieviškais 
įsakymais", varto šventraš
čius ir šaukiasi popiežių, 
enciklikų, Vatikano II su
važiavimo ir k. Girdi, ten 
niekur "nėra užsiminta” 
apie tai, kam auka atiduo- 
tina. Dar kreipias į dorovės 
šaltinius, ateistų, agnosti
kų, laicistų kodeksus (bent 
erudicija!), o vis atsakymo 
neranda, kuriam veiksniui 
Vasario 16 šventės auka 
skirtina. Taip rimtą dalyką 
bei mūsų veiksnių ir kitus 
varius (L. Diplomatinė Tar
nyba, L. Charta, Jungt. 
Tautų žm. Teisių Deklara
cija ir k.) ištyčioja ad nau
dam. Tai tikras satyros ta- 
entas, tik Tautos šventei 
labai neskoningas. Ta jo so
fistika visą temą nupigina 
ir skaitytoją atstumia. Ar 
toks jo tikslas?

land Blvd.. Brooklyn, N. Y. 
11207, USA. Telef. (212) 
647-2434.

31 nr. galop visa yla iš
lenda viršum: prieš įsivaiz
duotą priešą (t. y. jo lini
jai nepaklusnius lietuvius) 
į bendrą frontą pasišaukia 
bolševikus — juos net ant
rašte pagerbia!

Taigi, jam rūpi doleris. 
Kam aukotina? Matematiš
kais rebusais pažonglieria- 
vęs randa 7 galimybes (o jų 
gal rastųsi daugiau: Baltie- 
čių Lyga, L. Fonde laisvės 
kovom skirtas iždas). O 
atakai prieš išsigalvotus 
priešus paremti dai’ užpuo
la mano citatą iš J. Daugė
los (Varpo 17 nr.), kuria 
taip aiškiai ir tiksliai pasi
sakyta Vasario 16 aukų 
klausimu. Bet M. Dr. susi
painioja savo gudravimuo
se ir — J. Daugėlos žodžių 
prasmę savaip iškreipia. Jis 
tvirtina, jog —. Daugėlos 
posakis, kad "šūkis apie 
aukotojo valią esąs netei
singas, visai absurdiškas, 
įžeidžiantis Tautos šventės 
orumą ... tik brangios 
šventės suniekinimas” ir t.t. 
— tartum jau rodąs, kad 
tuo posakiu laisva aukotojo 
valia suniekinama. O J. 
Daugėlos mintis buvo gana 
aiški: po keliasdešimt metų 
ALTos ir VLIKo sąžiningo 
veikimo, visų vieningai re
miamo bei lėšų telkimo sėk
mingos tradicijos dabar 
kam nors iš šalies mesti įta
rimą, jog visa tai buvusi 
kažkokia nelaisvė ir tik nuo 
šiandien reikia pradėti su 
"laisvos valios" šūkiu lais
vą apsisprendimą — tikra 
nesąmonė! Ir netiesa. Ir il
gametės politinės kovos dėl 
Lietuvos laisvės suniekini
mas. Lyg ta vadovybė ilgus 
metus vartojo prievartą ir 
nepagerbė aukotojų valios? 
Lyg ta tautai reikšminga 
veikla ėjo prieš žmonių 
laisvą apsisprendimą? Taip 
M. Dr. švaistos žodžiais, lyg 

staiga iš debesų nukritęs, 
ir nieko nežino, kaip iš tik
rųjų buvo. Prie tokių klai
dingų išvadų jį privedė ne- 
išbrendusi, vien siauros 
fantazijos drąsa paremta 
neatsakingo publicisto iš
monė. O gal tai sąmoninga 
taktika savos grupės nau
dai?

Betgi ir pats M. Dr. ma
to savo klaidą sakydamas: 
kad buvusi "Apsisprendi- _ 
mo teisė tokia sena, plačiai 
praktikuojama ii’ savaime 
aiški, kad Bendruomenei 
dar primygtinai jos reika
lauti — tai elgtis lyg iš 
dangaus nukritusiai ir verž
tis "į atviras duris". Prie 
šių jo teisingų žodžių dar 
pridėtina, jog tuo būdu 
Bendruomenė įžeidžia ilgai 
veikusius kitus mūsų veiks
nius. Deja, M. Dr. apriori
nis nusistatymas neleidžia 
tos tiesos priimti. Ir jis ima 
stebėtis, kodėl "smerkiamas 
trijų kepurių aukom rinkti 
būdas", nes jam tai "laisvės 
išraiška”, nors iš tiesų tai 
bendros, vieningos tradici
jos suardymas. Ir daly
viams šventiška nuotaika 
ardoma, kad reikia galvą 
sukti, anot M. Dr.: kuri tų 
kepurių "dirba našiausiai ir 
v a i singiausiai” ? Eiliniam 
žmogui, ne politikui, tai nė
ra lengva teisingai atsverti. 
O Ydų ieškant gali ir visos 
kepurės atrodyti skylėtos, 
taip pasitikėjimas ir geri 
norai sugniūžta, jei Tautos 
šventėj ne dvasinė atgaiva 
ir tautos gelbėjimo rūpes
čiai galvą ir širdį užpildo, 
bet tas siauras klausimėlis: 
kam duoti dolerį, p kam nie
ko neduoti, paniekinti ? štai, 
kodėl daugelio nuomone 
Tautos šventės programoj 
sveikiau būtų šio nusipigi- 
nimo išvengti.

Liūdna, kai ne himnas ir 
paskaitų žinies apie Lietu
vos reikalus, ne tautinio 
gajumo pasikurstymas do
minuoja, o pinigas. M. Dr. 
per keletą numerių nutęsė 
savo gudrius svarstymus 
kaip tik linkui to taško: į 
kurią kepuirę dėti pinigą? 
Tokia linkme eidama, mūsų 
publicistika gesina visuo
menės idealizmą ir norą 
veikti, aukotis bei ryžtin
giau jaunimą lietuvybėn 
patraukti. Tiek daug ginčy
tis dėl dolerio, kai jau pra
sigyvenę esam, tikrai kqk-. 
tu. Kai atvykom iš Europos 
pliki beturčiai, tokių pigių 
ginčų nebuvo.

M. Dr. pagal savo šališką 
liniją man sviedžia vi
sai nepagrįstą įtarimą, esą 
"Skirpstas šios laisvės ne-, 
pripažįsta" (t. y. trijų ke
purių aukom iš dalyvių 
rinkti), nes jis "nerašo, kad 
jie būtų buvę laisvi aukoti 
ir kam jie nori”, čia iš tuš
čio delno sukurta "istori
ja”. Juk mano kalbėta apie

(Nukelta į 4 psl.)
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laikus, kai Vasario 16 šven
tėj aukos rinktos be jokių 
skirstymų ir laisvu noru: 
kas nori, aukoja laisvės ko- 
vai. Tuomet kitokių "norų” 
niekas nekėlė, buvo tarpu
savio pasitikėjimas ir veik
los darnumas.” O M. Dr. iš 
kažkur traukia neteisingą 
išvadą, kad aš nepripažįstu 
laisvės. Anuomet gi 3 kepu
rių idėjos visai nebuvo. 
Taip pat M. Dr. be pagrin
do išreiškia netikėjimą, kad 
švenčių dalyviai ”būtų bu
vę laisvi aukoti ir kam jie 
nori”. Tai pikta insinuaci
ja. Jam aišku, kad mano 
kalbėta apie praeitį, o jis tai 
bando "pritaikyti” jau kito
kiai dabarčiai. Tai tiesos 
paniekinimas. Tegu jis ran
da bent vieną faktą, kur 
anuomet būtų buvę koki 
nors aukų suvaržymai. To
kį įtarimą gali skelbti tik 
tas, kam rūpi mūsų politi
nius veiksnius neteisingai 
pažeminti.

Į antraštę atsigrįžę ma
tom viso to rezginio prie
žastį: M. Dr. a priori pasi
ryžęs savo išsigalvotas te
zes pastiprinti bolševikine 
parama, todėl jau antraštėj 
pasiskelbia, su kuo jis gre
tinasi ir kieno taktiką bran
gina. ..

Dar jis man prikiša, esą 
pagal mane jau "bus nusi
kaltimas, jei aukosi tai tre
čiai kepurei — būtent Ben
druomenei, nes tuo sunie
kinsi "mūsų brangią šven
tę.” O aš nė užuominom ne
prasitariau, kad kuri kepu
rė (pirma ar penkta!) būtų 
geresnė arba blogesnė, iš 
kokio sapno jis tai iškasė? 
Aš tik stojau už ilgametį 
principą, kad bent Tautos 
šventėj be partinių skirs
tymų bendriautume. Tik M. 
Dr. nepakanta skirtingai 
nuomonei verčia jį pinklioti 
eilę nebūtų dalykų. Ir ant
raštėj ta nešvanki apkalba, 
lyg kažkas mūsų išeivijoj

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 Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd

Willowbrook, III. 60521
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Joseph F. Gi ibauskas
Executive-Sccretar.v

Lietuvos pajūrį nusiautė

Kaip įprasta sovietų valdomose teritorijose apie 
gamtos nelaimes rašoma pavėluotai ir tai tik nežymioje 
vietoje, kai laisvajame pasaulyje tokie įvykiai dominuoja 
laikraščių pirmuosius puslapius.

Štai sausio mėnesį Lietuvos pajūrį nusiautė milži
niškas uraganas, bet apie tai prof. dr. Vytautas Gudelis 
rašo vilniškėje Tiesoje tik vasario 15 d., kurio straipsnį 
čia perspausdiname.

Dar nespėjo atmintyje iš
blėsti 1967 metų rudenį mū
sų pajūrį nusiaubusio ura
gano įspūdžiai, 1981 metų 
mazuto tanklaivio, avarijos 
padariniai, kai vėl Baltijos 
krantus užgriuvo nauja sti
chinė nelaimė, šių metų sau
sio mėnesio antrojoje pusė
je ir pirmomis vasario die
nomis jūroje įsisiautėjo ga
lingi štormai.

Per štormų siautulį ban
gų aukštis atviroje jūroje 
siekė net 7-8 metrus. Artė
damos prie krantų, jos su
mažėdavo iki 3 metrų, bet 
ir tokios buvo tulžingos. Dėl 
bangų patvankos jūros van
duo pro Klaipėdos ir Bal- 
tijsko sąsiaurius ėmė plūsti 
į Kuršių marias ir Aistma
res. Dėl to smarkiai pakilo 
vanduo, vietomis — net iki 
2-3 metrų virš normalaus 
jūros vandens lygio. Nemu- 

"nepripažįsta laisvės” kaip 
bolševikai — tik neatsakin
go suglumėlio išpuolis prieš 
nesavos grupės žmones ir 
spaudą, atidengiant, kaip 
sėjamos instrigos savųjų 
tarpe net Tautos šventės 
proga.

■ Tame pat Draugo pusla
py žymus pedagogas J. Pla- 
čas į klausimą dėl švietimo 
silpnėjimo (mokinių kiekis, 
liet, kalbos lygis) taip atsa
ko: Svarbiausioji priežas- 

■ tis — tėvynės meilės stoka! 
Taip. O kaip ta meilė kles
tės, jei toki, kaip M. Dr. ve
damieji su tiesos niekini
mais ir Tautos švenčių nu- 
piginimu, tą meilę gniuždo...
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Dennis N. Gribauskas 
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milžiniškas uraganas

no ir Priegliaus upėmis pa- 
plūdžio banga slinko aukš
tyn, išsiliedama iš krantų 
ir apsemdama žemuminius 
plotus.

Dėl vėjų ir bangų sukeltos 
patvankos beveik iki 2 met
rų aukščio kai kuriose vie
tose buvo pakilęs ir jūros 
lygis. Bangos ritosi per visą 
paplūdimį ardė kopas arba 
kranto skardžius. Uragani
niai vėjai pūtė iki 30 metrų 
per sekundę greičiu, o at
skirų gūsių greitis siekė be
veik 40 metrų per sekundę, 
tai yra skriejo 144 kilomet
rų greičiu per valandą.

Didžiulė materialinė žala 
padaryta Lietuvos pajūriui. 
Daugelyje jūros ir marių 
kranto ruožų nuskalauti pa
plūdimiai ir apsauginis ko
pagūbris, apgriauti arba su
griauti paplūdimyje biuviv- 
sieji statiniai, gerokai ap
naikintas ir Palangos pro- 
menadinis tiltas — molas. 
Nukentėjo pajūrio miškai, 
susisiekimo keliai ir ryšių 
linijos. Kai kuriose vietose 
vėtra miškus tiesiogine šio 
žodžio prasme suguldė.

Labiausiai jūros krantas 
nukentėjo į šiaurę nuo Pa
langos. Kunigaikščių-Vana- 
gupės atkarpoje, taip pat 
ilga kranto zonos juosta, 
pradedant Birutės kalnu ir 
einant į pietus beveik iki 
Girulių, čia kopagūbris at
skirose vietose nuskalautas 
iki 15 metrų, o paplūdimiai 
neteko buvusios ir taip jau 
plonos smėlio dangos. Pa
plūdimyje kai kur atsiden
gė net durpių sluoksnis. 
Yra ruožų, kur vietoj švel-. 
naus, biraus smėlio susida
rė žvirgždo ir gargždo 
sluoksniai. Gerokai atsi
traukė kranto skardis ties 
Olando Kepure, įšiauriau 
Girulių.

Per šį štormą Kuršių ne
rijos dalyje, kuri priklauso 
mūsų respublikai, nuo štor- 
mų daugiausiai nukentėjo 
Smiltynės-Alksnynės ir Ni
dos ruožai (18 km. ilgio). 
Čia apsauginis paplūdimio 
kopagūbris kai kur nuardy
tas iki 15 metrų pločio.

Didžiausią žalą j ūros 
krantams štormo bangos 
pridarė pietinėje Kuršių ne
rijos dalyje. Ties Lesnoje 
gyvenviete jūros krantas 
atsitraukė 15-20 metrų, šio
je vietoje Kuršių nerija yra 
siauriausia, jos plotis tesie
kia vos 380 metrų. Tačiau 
didžiausia staigmeno buvo 
ta, kad per pastarąjį uraga
ninį štormą į šiaurę nuo Ze- 

lenogradsko bangos pralau
žė neaukštą kranto kopa
gūbrį ir vanduo, išrausda
mas keliasdešimt metrų plo
čio vagą per neriją ėmė 
plūsti į marias, versdamas 
pakeliui medžius, perskros- 
damas palvę ir pelkes.

Šis sąsiauris gyvavo ke
letą parų, kol nesiliovė vėt
ra. Taigi Kuršių nerija ke
letą dienų iš pusiasalio bu
vo pavirtusi sala.

Materialinių nuostolių pa
tyrė Ventės ragas, Nemu- 
ho delta ir Kuršių nerijos 
pamariai. Skaudžiai nuken
tėjo pats Ventės rago ky
šulys, kur marių krantas 
buvo nugriautas net iki 15 
m. pločio. Smarkokai nuska
lauti Grobšto ir Bulvikio ra
gai ir net apsemtas nerijos 
kelias Juodkrantėje. Dėl 
aukšto vandens lygio mario
se Nidos uosto molai buvo 
atsidūrę po vandeniu^

Vėjai gerokai pakeitė ir 
aukštųjų pustomų Kuršių 
nerijos kopų veidą. Atsira
do ne viena nauja išpusty- 
mo dauba ir raguva. Kopų 
nuobirinis šlaitas daugely
je vietų pasistūmėjo kelioli
ka metrų į priekį, užpilda
mas pamario palvę arba su- 
žerdamas smėlį į marias. 
Daug kur bangoms paplo
vus pustomų kopų šlaitus, 
gausybė smėlio sugarmėjo 
į marias.

Lietuvos TSR MA Geo
grafijos skyriaus jūros spe
cialistų preliminariais skai
čiavimais nustatyta, kad 
vien Lietuvos teritorijai 
priklausančiame pajūryje 
krantai neteko maždaug 1,5 
milijono tonų žemes. Įsi
vaizduokime: tokiam smė
lio kiekiui pervežti reikėtų 
fantastinio 250 kilometrų 
ilgio traukinio.

Iš jūros paplūdimio ir ko
pų nuskalautą smėlį jūros 
bangos nuneša gilyn į jūrą 
arba perneša tolyn išilgai 
krantų. Nurimus bangavi
mui, tik nežymi jo dalis su
grąžinama tam pačiam 
kranto ruožui.

Kaip bent iš dalies likvi
duoti mūsų pajūryje pra
ūžusių štormų ir vėtrų pa
darinius? Idealu būtų "pa
maitinti” labiausiai nuken
tėjusius jūros kranto ruo
žus, ypač Palangos ir Nidos 
pliažų ribose. Bet smėlio at
vežimu problema nesispręs- 
tų. Vis tiek neįstengtume 
užtikrinti ilgamečio krantų 
atsparumo prieš niokojan
čius štormus. Pribrendo 
reikalas pradėti projektuo
ti kapitalines ir efektingas 
krantosaugos priemones, o 
būtent jūros nešmenis kau
piančias būnąs, bangolau
žius bei kitus hidrotechni
nius įtvarus, taip pat gal
voti apie paplūdimio apsau
ginio kopagūbrio rekonstra
vimą.

Savaime kyla klausimas,

kodėl dažnėja stichinių ne
laimių, ar panašių uragani
nių vėtrų ir štormų nebūta 
praeityje. Remdamiesi isto
riniais šaltiniais, turime pa
grindo tvirtinti, kad pana
šios stichinės nelaimės mū
sų pajūrį buvo ne kartą už
griuvusios. Nuo XV am
žiaus vidurio iki šiol jūra 
su mariomis buvo susijun
gusi net 8 kartus — 1441, 
1497, 1509, 1791, 1818,
1822, 1830, 1985 metais 
įvairiose vietose. Dabart
inio Zelenogradsko Kuršių 
nerijos dalyje užregistruoti 
2 aukšti marių potvyniai 
1874 ir 1889 metais, kada 
didelė dalis nerijos buvo ap
semta marių vandens. Ypač 
galingi štormai ir vėtros, 
sprendžiant iš istorinių do
kumentų, siautėjo nerijoje 
•1497, 1791, 1818, 1822,
1830, 1895 metais. Tuomet 
buvo susidarę įvairaus dy
džio sąsiauriai — pralauž
tos, tyvuliavę po keletą ir 
net keliolika dienų.

Iš istorinių duomenų ga
lime spręsti, kad XIX šimt
metis buvo vienas audrin
giausių mūsų pajūryje. 
Tuomet čia praūžė net 7 
niokojantys štormai, šį 
šimtmetį stiprios vėtros ir 
galingi štormai dar mažiau
siai 8-9 kartus buvo nusiau
bę Lietuvos pajūrį.

Taigi šių metų vėtros ir 
štormai nėra išimtinis gam
tos reiškinys. Bet tai kad 
per pastaruosius 20 metų 
padažnėjo uraganinių vėtrų 
ir štormų, kurie atsikartoja 
per trumpesnį laikotarpį 
negu anksčiau, kelia susiimi 
pinimą.

Per pastaruosius dešimt
mečius mūsų geografinėje 
platumoje padažnėjo kont
rastingų oro masių kaita. 
Tai liudija apie galimą at
mosferos cirkuliacijos ma- 
kroprocesų destabilizaciją. 
Ar ši destabilizacija yra lai
kina, ar ji Įgis kryptingą 
pobūdį, sunku spręsti, šių 
metų žiemos sinoptinė si
tuacija negarantuoja, kad 
panašaus pobūdžio vėtros ir 
štormai nepasikartos net 
artimiausiais mėnesiais. Ką 
jau bekalbėti apie tolimes
nes prognozes.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GIVE YOUR L1FE 
TO GOD WITH JOY
... and he will gi ve you 
eternal joy and happiness

For information contact:

Bring the people of today 
olose to God with the means 
of today — the media

The Daughters of 
St. Paul 

2105 OntarioSt.
OH 44115

Tel. 621-9427
Age limit 14-26
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V

Žvilgsnis į 1982 metų literatūrini 
derlių išeivijoje A. RIMTENIS

1982 metų išeivijos gro
žinės literatūros kūrybinis 
potencialas buvo pakanka
mo gajumo ženkle, tiek po
ezijos, tiek prozos srityje, 
nors kūi:ybiškai daugiausia 
t e b epasireiškė .vyresnioji 
karta. Buvo išleista arti tu
zino poezijos rinkinių ir ke
liolika prozinės kūrybos 
knygų. Be to, dar išėjo ke
lios literatūros nagrinėjimo 
knygos, pvz. dvi Vlado Kul
boko studijos: "Lietuvių li
teratūrinė kritika’’ ir "Lie
tuvių religinė poezija”, 
Rimvydo šilbajorio litera
tūrinių straipsnių rinkinys 
"žodžiai ir prasmė” (arba 
"Literatūra šiandien Lietu
voje”), išleistas J. Brazai
čio Raštų III t.

Premijas 1982 m. laimėjo 
šie rašytojai: Jurgis Jan
kus — LB Kultūros Tary
bos premijų už apsakymų 
knygą "Paparčio žiedas”; 
Liūne Sutema — Lietu
vių Rašytojų draugijos 
premiją už poezijos kny
gą "Vendeta”; Birutė Pū- 
kelevičiūtė — Draugo pre
miją (31-ją) už romaną 
"Devintas lapas”; Eduar
das Cinzas — V. Krėvės 
premiją už romaną "Me
na” ; Rūta Klevą Vidžiūnie- 
nė — Aloyzo Barono nove
lės premiją už novelę "Be 
jokios abejonės”; Anatoli
jus Kairys — Dirvos pre
miją už novelę "Vaidilutė”. 
Būta ir daugiau premijų, 
pvz. "Margučio” feljetono 
premija, kur net iš 30 daly
vių pirmą premiją laimėjo 
dr. H. Lukaševičius, o kitas 
dvi R. K. Vidžiūnienė ir B. 
Auginąs (feljetonai spaus
dinti Drauge).

šios žemės kelionę 1982 
m. baigė šie išeivijos rašy
tojai: kun. Jonas Kuzmic- 
kis-Gailius (III. 2), Stasys 
Tamulaitis (IV. 16), jauni
mo rašytojas Daumantas 
Čibas (V. 15). Minėtini ir 
kiti pernai mirę spaudos 
darbininkai, kaip prof. J. 
Kuprionis (VII. 7), J. Miš
kinis (XI. 19), knygos me
cenatas prel. J. A. Karalius 
(X. 8).

1982 m. išeivijos poezijos 
knygoms būdingas asmeni
nis išsisakymas, sukakties 
progos, idėjinis užsianga
žavimas, patriotikos atgar
siai. Taip daugiausia bele
tristiniais ir draminiais kū
riniais iškilęs Vytautas 
Alantas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, sukaktį atžymėjo 
stamboka eilių knyga "Pa
versmiai”. Nors autorius 
sakosi nereiškiąs pretenzi
jų j "Pegaso eiliuotojų ko
legiją”, bet ne vienas jo po
ezijos posmas liks atsimin- 

tinas, ypač kur liečia pa- 
triotika. Tai nusako jau 
pats knygos "Motto”:

Girdžiu; kaip kalba manų 
broliai,

Giliai Sibiran ištremti, — 
Ir vis svajoju grįžt

namolei,
Kur židiniai dar laukia 

palikti.
Daugiau visuomeninę ne

gu asmeninę humoristiką 
kūrė ir Antanas Gustaitis, 
kaip matyti iš jo rinkinio 
"Ko liūdi, putinėli”. Vietom 
į sodriai realistinį išsireiš
kimą linkęs, užgriebia jis 
įvairias visuomenines nege
roves. Rūpi jam ir išeivijos 
tautiečių tolimas nuo tėvy
nės:

Palangės kryžius virsta 
svirtim,

O svirtis — Jošua medžiu, 
Dar iš Niujorko uosto

girdim
Gruzdžiuos giedojimą 

gaidžių,
O štai ties nuosava vila— 
Jau absoliutinė tyla.

Tėvynės ilgesio,-nostal
giškom ir minorinėm gai
dom suskamba Klemenso 
Jūros "Kauburėliai”, išleis
ti Brazilijoj. Autorius poe
zija reikštis buvo pradėjęs 
dar nepriklausomoj Lietu
voj.

Daugiausia dramas ir ro
manus rašąs Anatolijus 
Kairys išleido 3-jį savo poe
zijos rinkinį "Lotofagų ša
ly” kur, lyginant su anks
tesniais rinkiniais, yra kils
telėjęs poetine forma, bet 
dar svarbesnė rinkinio idė
ja — įspėjimas pertekliuj 
nepavirsti tuo, kuo buvo 
pavertusi Odisėjo jūrinin
kus Kirkė pasakiškoj per
tekliaus saloj. Gerai, kad A. 
Kairio "didvyris” bent su
pranta savo klaidą:

Pasigailėk, karaliau vėjų, 
Išplėšk iš Kirkės meilės 

apžavų!
Čia aš į gyvulį, į paukštį,

, žvėrį,
čia aš i nieką paverstas 

esu!
Nemaža vietos patriati

kai skyrė Birutė Kemežai
tė savo poezijos rinkiny 
"Nebijok žaibų nei vėtrų”. 
Tematiniu atžvilgiu ji stip
resnė negu poetine išraiška, 
bet nuoširdumo jai nestin
ga. Patriotiniais posmais ir 
praeities prisiminimais pa
sižymi ir Nerimos Karutės 
(Kazimieros Bulsienės-Miš- 
kinienės) rinkinys "Valan
dų upės”. Po "Relikvijų” 
tai bene antrasis jos rinki
nys.

Kelių romanų ir stambios 

literatūros istorijos auto
rius Pranas Naujokaitis iš
leido bene 5-tą savo poezi
jos knygą "Saulėleidis” kur 
laisvais ritmais, artėjan
čiais į prozą, apgieda gyve
nimo saulėleidį. O iš pačių 
jaunųjų paminėtinas Aus
tralijoj gyvenančios Lidijos 
Šimkutės poezijos rinkinys 
"Prisiminimų inkarai”. Tai 
abstraktinė, sentencinė bei 
retrospek cine modernios 
formos lyrika.

Pernai taipgi antru leidi
mu buvo išleista mūsų kla
siko Balio Sruogos poema 
jaunimui "Giesmė apie Ge
diminą”.

Iš poezinės kūrybos 1982 
m. pirmiausia minėtinas 
Jurgis Jankus, kurio apsa
kymų rinkinys "Paparčio 
žiedas” laimėjo LB Kultū
ros Tarybos premiją. Auto
riaus surinkti pasakojimai 
su gera psichologine įžval
ga, jų siužetai imti iš toli
mesnės ir artimesnės pra
eities. Sklandus pasakoji
mas, lengva kalba skaityto
ją pririša prie Jankaus 
knygų.

Birutės Pūkelevičiūtės 
1982 m. išėjo net dvi pro
zinės kūrybos knygos: 
"Draugo” premijuotas ro
manas "Devintas lapas” ir 
apsakymų rinkinys "Marco 
Polo Lietuvoj”. "Devintas 
lapas” yra kaip ir ankstes
nio romano "Astuoni lapai” 
(1956) tęsinys ar papildy
mas, kur pavaizduoti per
gyvenimai bolševikų apsup
tuose Ratprūsiuose. Auto
rei būdingas ne tiek intri
gos ar charakterių atsklei
dimas, kiek lengvas, artisti
nis, iš dalies poetinis sti

lius, kurs ir patraukia skai
tytoją. Tas pat pasakytina 
ir apie jos apsakymų rinki
nį "Marco Polo Lietuvoj”, 
kurio siužetai imti iš toli
mesnės ar artimesnės pra
eities.

Anatolijaus Kairio tau
tosakinis romanas "Pažadų 
dvaras” bus naujas bandy
mas mūsų literatūroj, kur 
ne tiek veiksmu, kiek pasa
kojimu bandyta atskleisti 
tautosakos reikšmę tautai, 
kaip jai atstovavo Vincas 
Krėvė (romane kiek pašar- 
vuotas). Veikalas ataustas 
gana iškalbinga fantastika.

Į praėjusio karo ir poka
rio metą skaitytoją nuke
lia Kardės Pažėraitės ro
manas "Svetimi vėjai”, kur 
užgriebiami dar ii- nepri
klausomybės laikai. O su 
betarpiška dar 1960 m. pra
eitim supažindina Petro 
Melniko romanas "Gėlių ge
neracija”, kurio siužetas 
imtas iš ano meto studenti
jos gyvenimo, pasinešusio į 
hipiškus klystekelius. Vie
nas kitas romano veikėjas 
yra iš lietuviškos studenti
jos tarpo.

Su debiutinėm beletristi
kos knygom pasirodė Aure
lija Balašaitienė, jau gerai 
užsiangažavusi periodikoj, 
ir Valė Marcinkonytė. Pir
mosios novelių rinkinio 
"Susitikimas pamary" te
matika imta daugiausia iš 
menininkų gyvenimo, susi
jusi su veikėjų psichologi
nėm problemom. Antroji 
savo apysaka "Tiltas per 
Nerį” pasirodė beturinti 
neblogos beletristės gabu
mų, tik prieš spausdinant 
knygą reikėjo duoti išlygin
ti barbarizmus ir pataisyti 
daugelį skiriamųjų ženklų 
klaidų.

Neseniai pasirodęs Iccho- 
ko Mero romanas "Sara” 
vaizduoja 1967 m. karo su 
arabais laikotarpį, veiksmas 

siekia ir praėjusio karo me
to Vokietiją. Romanas tiek 
"prisotintas" seksu, kad 
sunku beįžiūrėti jo simboli
nę ar alegorinę prasmę. Su 
lietuviška tematika šis ro
manas neturi nieko bendro. 
Nebūtinai jis turėjo būti 
rašytas ir lietuvių kalba.

Praėjusiais metais Kra
kiškių sambūris Chicagoje 
išleido A. P. Bagdono nuo
taikingų pasakojimų knygą 
žemaitiškai "Gyvenimas — 
na jukaa” bet girdėti, kad 
autorius žada vėl grįžti į ra
šymą bendrine lietuvių kal
ba.

Dar tik šiom dienom, bet 
su 1982 m., data, pasirodė 
"Ateities” leidyklos išleis
tas Kazimiero Barėno pla
tesnės apimties romanas 
"Beragio ožio metai”, kur 
pavaizduota Lietuvos kai
mo mažažemio buitis, šis 
epochinės apimties roma
nas yra vienas pačių svar
biųjų . indėlių į praėjusių 
metų išeivijos prozinę lite
ratūrą. Jis šliejasi prie ank
stesnio K. Barėno romano 
"Tūboto gaidžio metai” 
(1969), kur pavaizduota voz 
kiečių okupacija Pirmojo 
pasaulinio karo metu.

• "Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valanda, kuriai vado
vauja prof. dr. Jokūbas 
Stukas nuo š. m. kovo 4 d., 
penktadienį, bus transliuo
jama iš WEVD stoties (97.9 
FM banga) kas penktadie
nio vakarą, tarp 10-tos ii" 
11-tos valandos.

"Lietuvos Atsiminimų” 
gyvavimo 42-rosiom meti
nėm paminėti, š. m. balan
džio 30 d., šeštadienį, šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Newark, N. J. ruo
šiamas iškilmingas banke
tas ir balius su gražia me
nine programa. Pradžia: 7
vai. vak.



Nr. 9 — 6 DIRVA 1983 m. kovo 3 d.

Vasario Šešioliktoji
Los Angeles

ffūta Šakienė

mieste
Pietinės Kalifornijos lie

tuviai Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
atšventė, kaip ii' kiekvienais 
metais, įspūdingai, iškil
mingai ir vienybėje, bend
romis jėgomis ruošiant ir 
planuojant ALTui, VLIKui 
ir Bendruomenei. Pagal iš 
anksto išsiuntinėtus voke
lius, kaip jau visą eilę metu 
praktikuojama, Kaliforni
jos lietuviai Vasario šešio
liktosios proga laisvu apsi
sprendimu aukoja visoms 
trims organizacijoms.

šventės įvadas padarytas 
jau šeštadienį, vasario 12, 
kai lietuviškos radijo valan
dėlės bangomis kalbėjo gen. 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, Simas Kudir
ka ir Vladas šakalys. Sek
madienį, vasario 13 dienos 
rytą, lietuvių parapijos 
aikštėje susirinkus didelei 
miniai žmonių, buvo su 
apeigomis pakeltos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, 
vėliavos. Uniformuoti ra- 
movėnai, šauliai, skautai ir 
ateitininkai su savo vėlia
vomis žygiavo į bažnyčią, 
žygiuojančių tarpe ir žmo- 
nij minioje, lyg gėlės, mir
gėjo moterys su tautiniais 
rūbais. Birutiettės ir ramo- 
vėnai kiekvienam šventėn 
atsilankiusiam prisegė tri
spalvį ženklelį.

Šv. Mišias, kurias už ko
vojusius dėl Lietuvos nepri
klausomybės užprašė ALTo 
lietinis skyrius, atlaikė ir

‘į^ipber Holidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ 

iš 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 į:

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.

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

atitinkamą pamokslą pasa
kė parapijos klebonas prel. 
Jonas Kučingis, pirmą kar
tą giedant labai padidėju
siam, naujo vargonininko 
muziko Aloyzo Jurgučio di
riguojamam chorui.

Po Sumos visi susirinko 
už poros blokų esančioje 
didžiulėje amerikiečių Mar- 
shall aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, kur Los 
Los Angeles lietuviai jau 
daugelis metų švenčia visas 
didžiąsias šventes, nes sa
vos nedidelės salės nesutal
pina iš visų Kalifornijos 
vietovių ypatingiems įvy
kiams suvažiuojančius sve
čius.

Savanoriams kūrėjams, 
Vyčio Kryžiaus kavalie
riams ir jų žmonoms, biru- 
tietės, pagerbdamos šiuos 
mūsų gyvus Nepriklauso
mybės kovų didvyrius, pri
segė po baltą gvazdiko žie
dą. Minėjimą atidarė vy
riausias šventės rengėjas, 
ALTo Los Angeles skyriaus 
pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika, pas veikindamas 
susirinkusius ir linkėda
mas, kad Vasario šešiolik
toji sustiprintų mūsų ryž
tą kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. 
Išreiškęs pagarbą ir padė
ką nepriklausomybės kovų 
dalyviams šventės vadovas 
paprašė atsistojimu pagerb
ti žuvusius kovose dėl Lie
tuvos laisvės ir pereitais 
metais mirusį sav.-kūrėją

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 

Joną Čekanauską. Tolimes
nei programai pravesti pa
kviestas ALTo valdybos 
vicepirmininkas Rimvydas 
Paškauskas. Įnešus organi
zacijų vėliavas, sol. Anta
nui Polikaičiui sugiedojus 
Amerikos himną ir prel. Ce- 
liešiui sukalbėjus maldą, 
pirmasis žodį tarė Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Po jo 
kalbos sekė sveikinimai es
tų L. A. draugijos pirminin
ko B. Nurmsen, kuris pasi
sakė, kad esąs dalyvavęs 
visose mūsų nepriklausomy
bės šventėse nuo pat vie
tinės lietuvių kolonijos įsi
kūrimo. Pavergtų Tautų 
Komiteto pirm, dr., Olgierd 
Klejnot perdavė artėjančios 
laisvės linkėjimus visų ko
munistų pavergtų tautų ir 
taip pat egzilinės lenkų vy
riausybės vardu. Naujojo 
Kalifornijos gubernatoriaus 
George Deukmejian sveiki? 
nimą išrūpino ir paskaitė 
Kalifornijos Lietuvių Res
publikonų pirmininkė Liu
cija Mažeikienė.

Pagrindinis šios šventės 
kalbėtojas buvo Jonas Dau
gėla, VLIKo valdybos na
rys, liaudininkų-varpininkų 
srovės veikėjas, iš Floridos. 
Jo beveik valandą trukusią 
kalbą sklidinai užpildyta di
džiulė auditorija išklausė 
su didžiausiu dėmesiu ir 
susikaupimu ir kalbą užbai
gus, savo ypatingą pagar
bą prelegentui įrodė griaus
mingais plojimais ir atsi
stojimu. Po gerbiamo svečio 
Jono Daugėlos kalbos pra
nešėjas R. Paškauskas pa
skaitė rezoliuciją, kuri bu
vo plojimu patvirtinta ir 
bus pasiųsta atitinkamoms 
amerikiečių valdžios įstai
goms ir spaudai.

Išnešus iš salės organiza
cijų vėliavas, Tautos Fon
do atstovė dr. Birutė Rau- 
linaitienė kreipėsi į publiką, 
paaiškindama aukų rinki- 
rinkimo prasmę ir reikalą, 
ragindama visus, pagal iš
gales ir nuožiūrą, paskirti 
piniginę auką Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Los Angeles lituanistinės 
mokyklos vedėja Dalilė Po- 
likaitieriė scenon iškvietė o 
ALTo L. A. skyriaus pirm, 
inž. Antanas Mažeika įtei
kė žymenis penkiems losan- 
geliečiams j a u n uoliams, 
Chicagoje vykusiame raši
nių konkurse laimėjusiems 
premijas. Tai D. Venckutė, 
R. Navickaitė, G. Radveny- 
tė, R. Jarašiūnas ir konkur
so pirmąją premiją laimė
jusi Milda Palubinskaitė, 
kuri savo rašinį tema 
"žmogaus teisių ir sąžinės 
varžymas okupuotoje Lie
tuje” paskaitė scenoje. 
Garbė ir padėka mūsų ko
lonijos mokytojams, tėvams 
ir jaunimui, pasiekusiems 
toki aukštą lygį ne tik Ke

tuvių kalboje, bet ir tauti
niame susipratime, kad vi
sos Amerikos lituanistinių 
mokyklų rašinių konkurse, 
kuriame buvo skiriamos 
penkiolika premijų, Los An
geles jaunimas sugebėjo 
laimėti net penkias.

šventės programos užbai
gimui Los Angeles lietuvių 
publikai pirmą kartą buvo 
pristatytas Nijolės Janku
tės Užubalienės montažas 
”Tėvų šalis”, kuriame taip 
pat pirmą kartą scenoje pa
sirodė muzikos Aloyzo Jur
gučio padidintas ir pertvar
kytas parapijos choras. 
Montaže dalyvavo, be cho
ro, solistės Janina čęka- 
nauskienė, Liucija Mažei
kienė ir Vita Polikaitytė, 
pianistė Raimonda Apeiky- 
tė, smuikininkas Raimon
das Mickus ir vyrų kvarte
tas, kurio sąstate yra Rim
tautas Dabšys, Antanas 
Polikaitis, Bronius Seliukas 
ir Emanuelis Jarašūnas. 
Naratorė — deklamatuoto- 
ja Sigutė Mikutaitytė Pe- 
terson. Režisavo Algis že
maitaitis. Publika šį labai 
puikiai paruoštą scenos kū
rinį priėmė su dideliu en
tuziazmu ir griausmingais 
plojimais. Meninės dalies 
pranešėjas — ALTo sky
riaus sekretorius Arnoldas 
Kungys.

Minėjimą uždarė LB Va
kari) apygardos pirminin
kas inž. Rimtautas Dabšys, 
padėkodamas visiems už at
silankymą minėjiman ir pa
tvirtindamas dr. Raulinai- 
tienės raginimą aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalas. 
Pakvietęs scenon mokyklos 
vedėją Dalilę Polikaitienę, 
R. Dabšys įteikė jai Lietu- * 

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

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

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

rių Fondo per Bendruome
nę Los Angeles lituanistinei 
mokyklai paskirtą 1100 
dol. čekį. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. Po mi
nėjimo rengėjai, garbės sve
čiai ir dalis minėjime daly
vavusios publikos susirinko 
Tautiniuose Namuose pie
tums, kur dar pora valandų 
praleista besidalinant die
nos įspūdžiais ir draugiškai 
pabendraujant. Vakare mi
nėjimo rengėjai ir rinkti
niai svečiai buvo pakviesti 
i Liucijos ir Antano Mažei
kų namus neformaliam 
šventės užbaigimui ir arti- 
mesniam susipažinimui su 
šios dienos prelegentu Jonu 
Daugėla kuris savo viešna
gės Kalifornijoje metu bu
vo jų svečias, čia ir vėl, 
vaišingoje p.p. Mažeikų glo
boje ir šeimyniškoje aplin
koje, svečiai aptarė ir iš
gvildeno daugeli įdomių ir 
svarbių temų, protarpiais 
pabrėždami ir iškeldami 
nuomonių skirtumus, bet ir 
vėl rasdami draugišką išei
tį arba bent tolerantišką ki
tos nuomonės įvertinimą.

Kol geros valios kalifor- 
niečiai lietuviai veikėjai 
mokės surasti bendrą kalbą 
ir bendrą veikimo būdą 
kaip kad vėl parodė šių me
tų Vasario šešioliktosios 
rengėjai, pavojaus nėra, 
kad mūsų kolonija pati sa
ve pasmerktų ir sunaikintų.

• Vincas Juodvalkis, Cer- 
tified Public Accountant, 
pasiekiamas nauju adresu: 
2802 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Gal 90404. 
Tel. dienomis (213) 829- 
4757 ir vakarais (213) 
893-7584 ar 894-0136.
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Šv. Kazimiero 500 m. sukakties proga

GENDRUTIS
Bale Vaivorytė

Klėstu brazdu, laumžirgėle, 
žu žu žu švendrelės, 
Mirga marga plaštakėlė, 
Paplastu sparneliai...

Niūniuoja lyliuoja vaikas vis tą pačią savo 
ralionę be paliovos, botagėlį virbina. Šlakuotą 
nosutę aukštyn užrietęs dairosi. Akim pūki
nius debesiūkščius kedena. Vieni, va, lyg bal
tučiai ožiukai sugulę gurkso kiti panėši į žąse
lius išskėstais sparnais. O vienas toks, antai, 
lygut pasakų pilis melsvais bokštais dangun 
sminga...

Jis akylai spėlioja: ar jie dabar ten kiūto 
vietoj, lyg drebučiai virpėdami? O gal slenka 
pamažėliu vakarų link? Taip, tikrai juda, ne
tūno sutūpę gretom, kaip žąsys pluoštais kas 
sau.

Anakur tas pailgas, lyg palšų pakulų ga
bena, net praskydo, plyšiu per patį vidurį prasi
žiojo. O vekit, kitas gauruotas gumulas kažko 
skuba, narsiai gupgina pirmyn, antrasis gi pri
durmu rambiai kėpšina, toks pleiskanotas, kaip 
miltų skrylia, užpakaly atsilikęs. Na, tinginėli, 
ar apsnūdai, saldžiu miegučiu pasilepint panū
dai?

O gera jiems ten po tamsmėle dangaus ge
lumbe sūpuotis. Protarpiu saulytė pamirksi, 
vyturys, kažkur dausų pakraigėj pakibęs, ulba 
vingrias giesmeles. Kažins, ar tie debesys iš 
savo kilnių aukštybių dabar spokso į mane? 
Galbūt šaiposi, gudruoliai: ką tu, skursna pie
menėli, prie žemutės prikepęs, tupi ant purvino 
grumsto, plačiau paskraidyt sparnų nepakru
tini ...

— Tik nesišaipykit iš manęs, dykaduoniai 
jūs! — bando spirtis berniukas, lūputes papū
tęs. — Ir aš ne molio gniūžtė. Ne kurmis ne
bylys. žinia, jūs ten palaidi, lyg veršiai laidare, 
skaistuoliai lepūnai toki! Bet nerieskit ragų 
prieš mane! Jūs niekad negaunat ėriukų švel
nias ausytes paglostyt, cha cha! Nė tarplysvy 
paslėptų pempinukų raibų nerandat, kaip ašen 
šičia. Ir dailią dainutę pasiraliuoju. O jūs tik 
paniurnat kada, kaip katinas pastalėj, daugiau 
nieko. Aš jūsų nebijau, — puikinasi Gendrutis 
ir ima vinkliai botagu pliauškinti.

Bet mažas pavydėlis vis vien truputuką 
knieti. Nuneria smakrelį link velėnos ir pakau- 
šėlį krapštosi. Kurgi, bepigu jiem prie rojaus 
vartelių čiužinėtis. Dyki per dienas, galvijų 
ganyt nereikia. Vaikšto sau skersai išilgai po 
žydrumų plotus, žvaigždes delnais čiūčiuoja, 
lopšinėm migdo . .. Net perkūnijos nebijo, kas 
jiem! O kai panori praustis — rieškėm pa- 
pliūkšt šimtus tūkstančius lašų iš sidabrinės 
geldos! Tik papsi tik čiurkšlėm srūva, tiesiog 
mum ant galvų tyška. Ir viską švariai nuskal
bia. Dar kūdras ir šulinius sklidinai pripildo ...

Gražiausia, kai užsijuosia vaiskiai ruožuo- 
tą juostą ... Ai, daili ta laumių Vaiva, net akys 
nuraibsta. Vėpsok išsižiojęs, kvapą sausai apsi
rijęs, kolei margadryžė pašvaistė nublės ...

Spurdu burzdu, laumžirgėle, 
Link dangaus švendrelių .■.. 
žužu, čežu žiogulėliai 
Ramunių pievelėj ...

— Ei, kur grožini, bukaragi! Tikras Ka
ras! — strykt vaikiščias ir, botagą virš galvos 
iškėlęs, mikliai nuskvernioja sudrausti neklau
žadą. — žolaitė čia gana vešli, o tu į avižas 
styplini, goduoli! Nori javą iščempoti? Begė
dis. Ne, negausi smaguriaut ir jeibes krėsti. 
Negobšauk, kas ne tau pasėta. Visi kiti dorai 
ganosi, tik tu nuolat muistais ir trypčioji. Ar 
kulny kuisis panižo? Bimbalas kirkšnį pakando 
ar kas? Juk sotus, va, šonas pripūtęs pampso 
— pastūksotum protarpi, ramiai paatrajotum, 
kaip rimtai raguočiai. Kol vidurių vėdarą ištuš
tinsi naujam ėdimui.

Iš tiesų visa kaimenė klusni, tik šis juod-

keršis visada urkščia, mūkauja, visa lyg piktu 
nerimu apsėstas. Tai Gendrutis jį praminė 
Karu.

Močiutė keliskart pasakojo: kai atsibeldė 
siaubūnas karas, daug žmonių išgalabijo, jų 
namuką miestely sugriovė. Ir jo paties tėveliai 
tada j amžinatilsį nuėjo ... Irgi Elytė žuvo 
drauge, močiutė vis apgailauja jo mažą sesytę. 
O būtų smagu dabar dviese žaisti, dainutėm pa
sivaržytų, jam ganyt padėtų ...

Jo galvelėj vis pinasi tos klaikios šnekos: 
kas tas karas ir kodėl žmones, net trobas traiš
ko, naikina? Net jo rainutį kačiuką tuomet 
galvažuda karas nudobė . . . Užtat nenaudėlį 
veršį vaikas vadina Karu. Tikrai, lyg koks slibi
nas su šimtu ragų ir dvidešimt kanopų — vis 
įniršęs dūksta ir švaistos, vis žvalgos ką blogo 
sumesti. Staiga įbėgęs javą ištrypia, rugius iš
braidė, ganiavoj avutes apsparto. Andai kieme 
gaiduką negyvai sumyniojo, Dievuli gelbėk! O 
anąkart tvorą kad smeigė kakta — tuoj švarplą 
išlaužė, piktadarys. Ar ne padauža ? Jei dar 
didyn augs, gal sulig stogu, kaip milžinas — 
ne tik trobas iš pamatų, medžius iš šaknų iš
vers. Mus visus subadikuos ...

Plastu klezdu, Jaumžirgėle, 
Duok šilko sparnelį... 
Skrydu rydu, debesėli, 
Ten mano žvaigždelė ...

Viršun akeles nudūręs, tebelyliuoja skys
tu balsiuku savo posmelį. Ir smigliai stebeilija 
debesis. Anakur vienas toks, lyg žila pasakų 
trobutė, lėpause samanų kepure apsimovusi... 
Gal ten nykštukai gyvena? O kairėj, vakur, 
platus gniutulas, kaip šiaudų kūgis, atgūrina 
priešais žemyn. Rodos, kopėtaites priremk ir - - 
strikt užšoktum! Na, ir leiskis į mėlynas dro
bules pasimėgauti! Bent smagutė pramoga bū
tų. Lyg pasakoj, kur kadais tėvukas pasekda
vo... Pro dangaus langus angelyčiai žvilgčio
ja, gal sparneliu pamojuos, labu žodeliu pamei
lins ?.!.

Skvarbiai įsispitrija j debesio skverną, kur 
pažemėn padribęs atkadaruoja šonu. Alsiai lau
kia, gal dar mažumyti paslinks artyn ir •— 
dryktelsi, patveręs už pūkinės briaunos ...

Skrydu rydu, debesėli, 
Link dangaus pievelių ... 
Klezdu brazdu, baltuotėli, 
Ten meili saulelė ...

Ulbuoja, raliuoja be perstojo, be atvangos 
ir — užsnūsta ... Tik — mūūū!.. Tai bukara- 
gis subliuvo! Nenuorama! Vos kąsneliu miegu- 
lėlio pasiskaninai, tik suvėrei blakstienas, tas 
pikčius jau raizgo nedoras užmačias, žiū, klern- 
šina link žirnių dirvos, tik uodega viksena ...

— O tu, kvaiša kerši! Pats sau pelną suga
dinai. Ne gana, kad ryžais pats jeibių pridirbti, 
dar šūktelėjai kitus įpėdžiu sekti. Kad tik dau
giau nuostolio! Bet ir mane prikėlei, o aš, va, 

čiaukšt savo kanapiniu ir tuoj sutramdysiu! — 
jau skuta, kulnelėm kirba berniukas, botagu 
šmaukščioja. Bemat visa banda vėl ganykloj 
aprimusi grumšnoja striukus želmenis. O jisai 
gali tūptis ant griovelio kranto pasvajoti.

žvalios akutės vis aukštyn stiebias — bai
siai masina dausų erdvės. Nors aplinkui tiek 
žolynų su žiedais čeža ir spalvom raibuoja, jau
kiai javai šlamena bet jam vis tie debesys ... 
Toki paslaptingi. Ir judrūs: dangaus palubiais 
glaustosi, vis kažkur keliauja. Ogi už jų nugarų 
glotni plynuma tyvuliuoja tviska, lyg bedug
nis ežeras . .. Kas ten toliau už to visko ?

Vieni gūburiai balsvai skaidrūs ir išskiję, 
kaip mergų išeigos mezginėti pasamonai. Kiti 
gi timpso dryžiais nutęsę, lyg ką brėžioja lėkš
tose drobėse. Dar kiti pilkšvais kuodais nuo
šaly susiraitę gumšo, sakytum, avys perpietėj 
sumigę šildosi. O šis, va, prieky, žebrai murkš- 
linas kaip elgetos duonmaišis, jau tyčiom šen- 
link atsėlina ... Purus ir paplokščias — pato
giai atsisėstum, kojas žemyn nukarinęs. Ir sup- 
kis, lyg šarka gluosny, cho cho! Tik — kaip 
pasieksi?.. Pempė nei varna nejėgs tavęs už
nešti ? Turbūt tik angelai ten smaginasi lig va
liai ,o tau, piemens papauška ... Ne tavo sna
pui. Bet... jei žinotų mano didelį'geismą, gal 
leistųsi bent lig varpų viršpgalvių ir — paduotų 
ranką, bene jam sunku? Eik šen, vaikeliuk, pa- 
slidinėsim saulutės atokaitoj ...

Tą naktį jis sapnavo ... Pasakiškas vaiz
das! Prabudęs ilgokai negalėjo atsikvošėti: ar 
tikrai ten buvau ir viską mačiau? Vaikščiojau, 
liečiau pirštais kalbėjau? O dar nebuvo ten 
dangus, gal tik prieangis. Dievo juk niekur ne
matė ... Tik šventieji — jaunai linksmi arba 
širmai barzdoti — soduose viešėjo. Kadgi švie
suma visur, tik akį spigina, lyg šimtai saulių 
žyra ... Vargonai tryliuoja, paukščiai čiulba, 
gėlės pumpurais kvėpina viską, čia pat upelis 
vinguliuoja, sraunioj tėkmėj žuvytės žvynais 
blizga... Dar kiekos vaismedžių! še, kriaušės 
ir obuoliai nuraudę svyro, vyšnios išsirpę ke
kėm siūlosi — ai, saujom brauktum ir apsiry
tum ! O angeliukai aplink tik sparneliais šmaikš
to ir išdykauja! Didesnieji būriu sustoję gieda 
linksmai, lyg Velykose...

Tik dirgt — priešais atžengia vaikinas ... 
Lieknai laibas, žingsnis lengvutėlis, tarsi kregž
dės sparnu' vasnoja. O veidas ryto aušra nusvi- 
dęs, dangišku gerumu spindi.

Tuoj ir paklausė:
— Ar manęs ieškai, vaikeli ?
Gendrutis kvėpt kvėpt žado neteko, sumi

šęs tik prasižiojo, sumiksėjo kažką — nesu
griebė greit atsiliepti. Ir ... prabudo visas pra
kaitu nupiltas, virpėdamas . .. žvilgt į langelį: 
suvis tamsu, pats vidurnaktis.

(Bus daugiau)



DETROITO LIETUVIAI

PAMINĖS ŠV. 
KAZIMIERĄ

Detroito ateitininkai ko
vo 4 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijoje paminės Lietuvos 
tautos globėją šv. Kazimie
rą tokia tvarka: 7 vai. vak. 
bažnyčioje aukos šv. mišias 
ir pasakys pamokslą kun. 
V. Kriščiūnevičius. Po pa
maldų — minėjimas, kuria
me kalbės A. Darnusis ir J. 
Pikūnas. Po pasakytų kalbų 
bus deklamacijos ir muziki
nė dalis. Muzikinę dalį at
liks Rimas Kasputis ir Vi
das Neverauskas. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

★
Šv. Antano parapijoje 

Lietuvos patroną šv. Kazi
mierą paminės ir lietuviškų 
parapijų metus užbaigs to
kia tvarka: kovo 6 d. 10:30 
vai. šv. mišias ir šventei 
pritaikintą pamokslą pasa
kys kun. Alfonsas Babonas. 
Dar bus momentui pritai
kintos maldos ir giedama

Mielajai
A. A.

EUGENIJAI
, BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI

mirus jos dukterį IRENĄ ALANTIENĘ su 

šeima ir seserį FELICIJĄ BOREIšIENĘ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Amalija Bortkevičienė
Jonas ir Arianė Bortkevičiai

A. A.

EUGENIJAI
BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI ALANTIENEI ir 

seseriai FELICIJAI BOREIŠIENEI, su šeimo

mis, jų liūdesio valandoje reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Onutė Dom, su šeima

Brangios motinos ir uošvės
A. A.

EUGENIJOS
BALEIšIENĖ S-B ARAN AUSKIENĖ S 

netekus, reiškiame gilią užuojautą dukteriai 

IRENAI ir jos vyrui žurn. VYTAUTUI ALAN- 

TAMS

L. ž. S-gos Detroito Skyriaus
žurnalistai

H Antanas Grinius

šv. Kazimiero litanija. Pa
rapijos choras atliks gies
mę parašyta šv. Kazimiero, 
kaip tautos globėjo, garbei. 
Lietuviškų parapijų metai 
bus užbaigti religiniu susi
kaupimu.

★
SLA 352 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks kovo 
6 d. 12 vai. šv. Antano pa
rapijos patalpose. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

★
Tradicinė Kaziuko mugė 

įvyks kovo 6 d. tuojau po 
10:30 vai. atlaikytų mišių 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centro salėje. Mu
gę rengia Gabijos ir Balti
jos skautų tuntai ir tėvų 
komitetas.

LAIMĖJO PREMIJĄ

Praėj usią vasarą Fordo 
įmonės pensininkas Marijus 
Sajauskas laimėjo didžiau
sią sugestijų premiją — 
6,000 dolerių. Tai. jau ne
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pirma jo premija. 1958 me
tais pradėjęs dirbti Fordo 
fabrike laimėjo pirmąją 
premiją 1,300 dol. Bendro
vė pastebėjusi Marijaus Sa
jausko neeilinius gabumus, 
jį perkėlė dirbti į laborato
riją. Ten jis tapo vyriausiu 
techniku ir sukūrė žaliavų 
bandymo metodą, surasda
mas geriausią būdą gamy
binei produkcijai. Marijus 
Sajauskas per visą savo 
darbo laiką sugestijų pre
mijomis yra laimėjęs dau
giau 11,000 dolerių.

★
Vasario 19 d. suėjo 2-ji 

metai kaip iš lietuvių tarpo 
išsiskyrė a. a. inž. J. Čer
niauskas. Mišios už jo sielą 
buvo aukojamos šv. Antano 
parapijos bažnyčioje vasa
rio 20 dieną.

SPORTAS
PLAUKYMO VARŽYBOS

II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių plaukymo 
varžybos numatomos vyk-, 
dyti penktadienį, liepos 1 d., 
tačiau, yra galimybės, kad 
varžybos gali prasidėti, bir
želio 30, arba būti pratęs
tos į liepos 2 d.

Varžybos vyks Illinois 
Universiteto 50 m baseine, 
Chicagoje.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija atliekama iki š. 
m. kovo 15 d., pas II-jų PLS 
žaidynių Komiteto plauky
mo sekcijos vadovą Antaną 
Grigarą, šiuo adresu: Mr, 
Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warren, Mich. 
48093. Tel. (313) 268-0585.

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS

Tentatyviai numatoma 
varžybas pravesti per 2 die
nas, birželio 30 — liepos 1 
d. d., Illinois Universiteto 
stadione, Chicagoje, tačiau 
yra galimybė, kad varžybos 
gali prasidėti birželio 29 d.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija atliekama iki š. 
m. kovo 15 d., pas PLS žai
dynių Komiteto lengvosios 
atletikos sekcijos vadovą 
Algirdą Bielskų, šiuo adre
su: Mr. Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117. Telef. (216) 
481-7161.

LAUKO TENISO

Mielai Motinai

A. A.

EUGENIJAI

BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI
nuirus, mielai bendradarbei IRENAI ALAN

TIENEI bei jos šeimai reiškia gilią užuojautą

Fordo ligoninės bendradarbiai

i
Eugenija Bulotienė 
Ona Peleckienė 

Aldona Stašaitienė 
Algirdas Vaitiekaitis

VARŽYBOS
II-jų Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių lauko teni
so vienetų varžybos numa
toma pravesti per 5 ar 4 
dienas, pradedant birželio 
28 d. Jos vyks — Illinois 
universiteto aikštyne Chi
cagoje.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija atliekama iki š. 
m. kovo 15 d. pas PLSž 
lauko teniso varžybų vado
vą A. Bartkų šiuo adresu: 
Mr. Antanas Bartkus, 2825 
West 86th Place, Chicago, 
III. 60652. Telef., (312) 
737-7117.

Jesus needs YOU to bring the 
springtime of His love to the world.
STOP, LOOK, LISTEN — 
He may be. calling you 
to follow Him N0W.

For mores information about the religious 
community founded by Archbishop .Jurgis Matu
laitis write to: Sister Superior Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, Ct. 06260.

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dailus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lake»ood, Ohio
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ŽURNALIZMO PROBLEMOS
Dirvos redakcijos nariui, žurnalistui Vytautui Meš

kauskui š. m. vasario 27 d. sukako 70 metų amžiaus. Ta 
proga, norėdami skaitytojus supažindinti su sukaktuvi
ninku, spausdiname šį pasikalbėjimą ir linkime Vytautui 
Meškauskui dar ilgus metus bendradarbiauti Dirvoje.

— Kaip likimas suvedė 
su Dirva?

— Keliems metams po 
karo praslinkus, J. P. Nas- 
vyčiui tarpininkaujant, pa
rašiau keletą straipsnių į 
tada dar Karpiaus Dirvą ir 
gavau honoraro CARE pa- 
kietą. Po to sekė ilgoka per
trauka iki J. čiuberkis ma
ne pakvietė rašyti politines 
apžvalgas į tuo laiku tris 
kartus j savaitę einančią 
DIRVĄ.

— Kas atsitiko tos ilgo
kos pertraukos metu?

— Labai daug. Faktinai, 
savo žurnalistinę karjerą 
pradėjau DP stovyklose, 
skaitydamas savaitines ap
žvalgas ir leisdamas sieninį 
žinių biuletenį. Netrukus 
duoti žinių biuletenį kasdien 
pakvietė VLIKas, kuris da
vė gerą radijo aparatą. Tais 
laikais Vokietijoje laikraš
čių daug nebuvo ir teko 
daugiausiai remtis BBC ra
dijo pranešimais. Gyvenau 
Neuffene, amerikiečių zo

/uperior Thvirtg/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ 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 /civing/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: Į®

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

noje, o VLIKas buvo už kal
nų prancūzų zonoje. Reikė
jo ne tik surašyti, bet ir nu
nešti. Po kiek laiko J. Va
saitis pakvietė bendradar
biauti į Memingene leidžia
mą MINTĮ. Išvažiuodamas 
J. Vasaitis man tą laikraštį 
paliko. Emigracijai iš Vo
kietijos pradėjus spartėti ir 
skaitytojų skaičiui mažėti, 
Mintis susijungė su Lietu
vių Keliu, leidžiamu Dillin- 
gene, į LIETUVĮ, kuris tu
rėjo neblogą pasisekimą.

— Kada atvykote į šį 
kraštą?

— 1952 m. Affidavit’ą 
mums buvo atsiuntęs J. 
Smetona, taigi turėčiau at
vykti į Clevelandą, tačiau 
anksčiau išvažiavę uošviai 
buvo jau įsikūrę Chicagoje, 
todėl patraukėme į 'sostinę’, 
čia galvojau pradėti leisti 
savaitraštį news magazine 
pavyzdžiu. Tuo laiku Chica
goje vyko gana gyvas kul
tūrinis gyvenimas, kai ku
rie naujų ateivių pradėjo

daryti karjerą savo srityse, 
ir atrodė, kad tokiam, sa
vaitraščiui neturėtų trūkti 
įdomios medžiagos be už
sieninių naujienų. Seniau 
leisti laikraščiai, nors ir su 
naujų ateivių talka, neatro-

Sukaktuvininkas Vytautas Meškauskas.
E. Meškausko nuotr.

dė patenkiną ateivių porei
kius ir skonį. Pasiteiravau 
konsulo Daužvardžio nuo
monės. Jis atsakė; ”jei ne
bandysi — nežinosi.” Dabar 
žinau.

Galiu guostis tik tuo, kad 
turbūt pastačiau rekordą: 
niekas prieš tai, čia vos pa
buvęs porą savaičių, dar ne
buvo pradėjęs leisti naują 
laikraštį. Entuziazmo ma
no ATSPINDŽIAI nesukėlė, 
reikėjo pradėti eiti dirbti 
— o tik ’part time’ skiriant, 
patrauklaus laikraščio ne
padarysi.

Atgal žiūrint — tada ir 
reikėjo atsisveikinti su žur- 
nalizmu. Jei kas mano, jog 
gal gerai, kad taip nepada
riau — turėtų būti dėkin
gas mano žmonai, kuri ma
no žurnalistinės 'aistros’ 
netramdė, nors dėl to turė
jome nemažai vargo ... Po 
Atspindžių pradėjau talki
ninkauti Tysliavos VIENY
BEI ir Dirmeikio, vėliau 
Mackaus MARGUČIUI.

— Paminėjote žurnalisti
nę aistrą!.. Koks būtų jos 
apibrėžimas?

— žurnalistas turi turėti 
du privalumus: jis turi būti 
labai smalsus ir turi degti 
noru tuo, ką sužinojo ar su
galvojo, TUOJAU pasida
linti su savo auditorija. Kir
tis čia tenka žodžiui tuojau. 
Ryt, poryt, už metų, kitų, 
įvykį ar žmogų gali gražiau 
aprašyti rašytojas ar nuo
dugniau ištirti istorikas, 
žurnalistas savo paliudiji
mo atidėti negali ir neturi 
noro. Tai iššūkis, kurį jis 
turi priimti. Pagal tai jis 
vertinamas.

žinoma, noro neužtenka. 
Dar turi ateiti paraginimas 
tam norui atsiduoti, turi 
būti jo produkcijos parei
kalavimas. Be to, reikia ži
noti apie ką rašai, turėti 
pakankamą bendrą išsilavi
nimą, kad nereikėtų gaišin

ti laiką vartant žodynus ir 
enciklopedijas, ir pagaliau 
mokėti savo mintis bei ži
nias suprantamai išreikšti. 
Visa tai reikalauja ne tik 
pašaukimo, bet ir ilgesnės 
patirties. Na, ir laisvės.

— Bet ar neribota spau
dos laisvė, kaip šiame kraš
te ’neišveda iš krašto’?

— Tiesa, bet lygiai taip 
pat, kaip neribota laisvė 
kiekvieno v i s u o meninio 
veiksnio, bet mums kol kas 
dėl to dar nereikia sukti 
galvos. Mat, mūsų spauda 
išplaukė iš srovinės propa
gandos, kuriai nereikalinga 
priešinga ar abejojanti nuo
monė. Už tat pas mus tiek 
daug laikraščių. Kokia gali 
būti rimta srovė be savo or
gano? Praktikuojama spau
dos laisvė tokį lėšų eikvoji
mą padarytų nereikalingu. 
Gyvenimas privertė padary
ti geroką pažangą. Naujie
nų banketas prasidėjo ka
nauninko invokacija ir jos 
tapo beveik krikdemų or
ganu. Tuo tarpu Draugo 
kultūrinis priedas susilau
kė talkos iš liberalų!

— Kas mus veda prie 
ateities problemų?

—• Ateitį sunku įspėti. 
Gal pasitaikys nauja ateivių 
banga, kuri kaip mes, per
ims pradėtą darbą. Kol kas 
geras savaitraštis dar ga
lėtų turėti pareikalavimo.

(Murnfi rago
• Albinas Stukas, gyv. 

Elizabeth, N. J. atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

Jis rašo: ”Kai skaitau! 
Dirvą apie veiklą dėl Lietu
vos laisvinimo, atrodo vieni 
už kitus geresni. Ar mums 
reikalingos tokios lenkty
nes? Kodėl negalime dirbti 
visi kartu. Kada yra rimtas 
reikalas vykti į Washing- 
toną, visi veiksniai turėtų 
vykti kartu. Prisimenu, kai 
Elizabėthe minėdavome Va
sario 16 tautininkai ir Ben
druomenė atskirai, kartą 
pakviesta kongreso atstovė 
Mrs. Dweyr manęs paklau
sė kelias Lietuvas mes tu
rime”.

MISSIONARY SISTERS OF OUR 
LADY OF THE ANGELS (M.N.D.A.) 
(Missionary Sisters of N.D. dės 
Anges) St. Mary’s Convent, 320 N. 
Main St., Union City, Naugatuck, 
Ct. 06770.
Apostolic Work: In 8 foreign 
countries & catechetical work and 
evangelization programa in U.S.A. & 
Canada. The Congregation is 
essentially missionary. Proclaiming 
the Good News of the Gospel througn 
hospital work, clinics, education, 
sočiai work, with special emphasis 
on training of native sisters and lay 
apostles.
Represented in the Archdiocese of 
Hartford.
Vocation Directress: Sr. Mary Martha, 
St. Mary’s Convent, 320 N. Main St., 
U. C. Naugatuck, Ct. 06770, 
(203) 729-3143.

LiTHOGRAPHEičS 
If you're an experlenced 4-color 
slripper, now's your chance lo 
ioin one of Michigan's mosi pro- 
gressive 4-color commerclal 
shops, Pendell Printlng, in Mid- 
ląnd. Only yery talented, cr it ical 
hioh qualltv-prlenfed need re- 
ply. Low to mld SŽO'S, Plūs over- 
fime and shift differenflal. Send 
resume and samples to:

PENDELL PRINTING INC 
1700 James Savage Rd 

Midland, MI 48640or call first, 517-4%-3333 
Attn: James Houvener



Nr. 9 — 10 DIRVA 1983 m. kovo 3 d.

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PRASMINGI 
MINĖJIMAI

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 65 metų su
kaktį prasmingai paminėjo 
tą pačią, paskelbimo dieną 
— vasario 16 d. — Lietuvių 
istorikų draugija ir Jauni
mo Centras.

Būrys istorikų draugijos 
narių, susirinkę vadovės, 
pedagogės Alicijos Rūgytės 
bute, išklausė jos paruoštą 
paskaitą, prisiminė tėvynė
je pavergtus brolius, nega
linčius šios šventės švęsti, 
aptarė Aušros komplektų 
perspausdinimo eigą ir pa
bendravimo prie bendro vai
šių stalo.

Platesnio masto minėj i- 
mą, kaip ir kiekvienais me
tais, suruošė Jaunimo Cen
tro taryba. Prisirinko pilna 
kavinė Įvairaus amžiaus lie
tuvių be aldermanų, be 
kongresmanų, be senatorių 
ir kitų politikierių, šeimy
niškoje nuotaikoje išklausė
me jaunimo paruoštą tur
tingą programą ir visi pa
dainavome lietuviškas dai
nas.

Minėjimą atidarė ir su
sirinkusius dalyvius Jauni
mo Centro tarybos vardu 
pasveikino Irena Kerelienė. 
Maldą sukalbėjo tėvų jėzui
tų provincijolas kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Progra
mai vadovavo ir įvadinį gra
žų, ilgesnį žodį pasakė Do
vilė Užubalytė-Šalčiuvienė. 
Prisiminė Aušros ir aušri
ninkų įnašą atgimstančiai 
lietuvių tautai, nepriklauso
mybės atstatymo akto sig
natarus, laisvės kovotojus, 
suklestėjusį kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimą, komu
nistinę rusų okupaciją ir šio 
meto kovotojus už žmogaus 
pagrindines teises: laisvą 
žodį, raštą, tikėjimą, susi
rinkimus ir t.t.

Kristijono Donelaičio lit. 
mokyklos auklėtiniai — Al- 
bertukas Kerelis ir Danutė 
Penčylaitė, padeklamavo, o 
visa auditorija, vadovau
jant Rasai šoliūnaitei, pa
dainavo Maironio Lietuva 
brangi...

Apie pavergtos tautos 
jaunimo nuotaikas, šven
čiant Lietuvos nepriklauso
mybės šventę — Vasario 
16-tąją, supažindino šešioli
kametė Viktorija Prancke- 
vičiūtė, tik prieš trejetą 
mėnesių su tėvais atvykusi 
iš ok. Lietuvos nuolatiniam 
apsigyvenimui. Jos pačios 
pergyvenimais ir pastebėji
mu, lietuvių moksleivija te
bėra patriojotiniai nusitei
kusi ir stengiasi išlaikyti 
lietuvių kalbą, kultūrą, pa
pročius. Jaučia okupanto 
pastangas, lietuvius suru
sinti, išstumiant lietuvių 
kalbą iš viešojo gyvenimo ir 
įstaigų. Vasario 16-tą die
ną stengiasi gražiau apsi
rengti. dainuoti patrijoti
nes dainas ir šventiškai 

praleisti tą dieną. Kai kur 
didesni susibūrimai išvirsta 
į demonstracijas, kitur iš
keliamos tautinės trispal
vės. Jaunimo tarpe tautinės 
nuotaikos kiekvienais me
tais auga ir tą galima pa
stebėti gausioje pogrindžio 
spaudoje.

Kr. Donelaičio lit. mokyk
los I skyriaus 6 mokinukai, 
aprengti tautiniais drabužė
liais padainavo keletą dai
nelių, o Raselė Gerštikaitė 
su Andriuku šarau’šku pa
sakė eilėraštuką (tik men
kai tegirdėjome).

Įtarpose ir vėl visi dai
navome lietuviškas dainas, 
vadovaujant Rasai šoliūnai
tei.

Didesnę programos dalį 
atliko Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentai ir 
jaunieji lektoriai: Guoda 
Antanaitytė, Vida Gauri- 
Iiūtė, Aleksandra Gražytė, 
Marytė Smilgaitė, Morkus 
Šaulys ir Arvydas žygas. 
Muzikiniame fone, pasikeis
dami deklamavo mūsų poe
tų eilėraščių ištraukas, ek
rane rodydami žymiuosius 
veikėjus ir rašytojus. Pro 
žiūrovų akis prabėgo visi 
trys prezidentai: Antanas 
Smetona, Aleksandras Stul
ginskis ir dr. Kazys Grinius, 
rašytojai-poetai — vysk. 
Motiejus Valančius, vysk, 
Antanas Baranauskas, kun. 
Antanas Strazdelis, kun. 
Antanas Vienažindys, dr. 
Jonas Basanavičius, dr. 
Vincas Kudirka, prel. Jo
nas Mačiulis-Maironis, kan. 
Juozas Tumas-Vaižgantas, 
AUŠRA, Vincas Mykolai
tis-Putinas, Faustas Kirša, 
Antanas Vienuolis, Jonas 
Aistis, Nyka-Niliūnas, Hen
rikas Nagys, Kazys Bradū- 
nas ir kiti.

Šį prasmingą montažą 
paruošė Marytė Smilgaitė 
ir Arvydas žygas.

I’o programos susirinku,, 
šieji pabendravo ir pasivai
šino Jaunimo Centro mote
rų klubo paruoštais užkan
džiais.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu. Dalyvavo visų kartų 
lietuviai, užpildę erdvią J.
C. kavinę. Įjungus į progra
mą mažuosius mokinukus, 
priversti dalyvauti ir jų 
jaunieji tėvai, retai matomi 
kituose lietuvių renginiuo
se. Minėjimas paliko teigia
mą įspūdį.

KAZIUKO MUGĖ

Chicagos skautų-čių va- 
dija praneša, kad šį sekma
dienį, kovo 6 d. įvyks meti
nė Kaziuko mugė Jaunimo 
centre. Mugė veiks nuo iš
kilmingo atidarymo ir pa
rado 10 v. r. iki 3 v. p. p. 
Dalyvauja Aušros vartų, 
Kernavės, Lituanicos, Neri
jos tuntai. Skautininkių 
draugovė, šarauisko skautų 
vyčių židinys, Korp! Vytis 

ir Akademinė skaučių drau
govė.

Visose Jaunimo centro 
patalpose bus loterijos, žai
dimų kambariai, kavinės ir 
valgykla. Bus progų įsigyti 
įvairių skautų, rėmėjų ir tė
velių padarytų medžio rank
darbių, laimėti loterijose, 
pasilinksminti ir gardžiai 
pavalgyti.

Chicagos skautai ir skau
tės kviečia visus iš arti ir 
toli dalyvauti jų rengiamo
je Kaziuko mugėje.

LIETUVOS 
GENERALINIS 
KONSULATAS, 

CHICAGOJE, 
PRATURTĖJO 

VICEKONSULE

Lietuvos diplomatijos še
fas min. Stasys Lozoraitis, 
pritarus valstybės departa
mentui, į Chicagoje veikian
tį Lietuvos gen. konsulatą 
paskyrė vicekonsule Mariją 
Krauchunienę (Kriaučiū
nienę). Gen. konsule Juzė 
Daužvardienė jąu kuris me
tas rūpinosi gauti tinkamą 
pagalbininką-ę, kad padėtų 
tvarkyti gen. konsulą reika
lus.

Vicekonsule Marija 
Krauchunienė

Naujoji vicekonsule Ma
rija Januškaitė - Krauchu
nienė (Kriaučiūnienė) kilu
si iš gausios septynių brolių 
šeimos, vienintelė ir jau
niausia sesuo. 1943 m. bai
gė Pedagoginį institutą 
Kaune, mokslą gilino UNR- 
ROS ir Miuncheno universi
tetuose, Vokietijoje. Į JAV 
atvyko 1947 m. ir įsijungė 
į lietuvišką veiklą, darbą ir 
mokslą. Visuomeninėje vei
kloje daugiausiai plušo mo
terų organizacijose: Susi
vienijime Lietuvių Ameri
koje (SLA), Lietuvių mo
terų klubų federacijoje 
(buv. Chicagos klubo 
pirm.), Chicagos lietuvių 
moterų klube, Lietuvos duk
terų draugijoje, Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus 
moterų gildoje (steigėja, 
pirm.), Barry mokyklos tė
vų ir mokytojų klube (buv. 
pirm.), Lietuvių tautodailės 
institute ir kt. Priklauso 
kalbų bankui ALTRUSA, 
skaitė paskaitas North- 
western, Loyolos ir Notre 
Dame universitetuose, aukš
tesnėse mokyklose, organi
zacijose, klubose. Ruošė 
tautodailės parodėles, daly

vavo TV ir radijo progra
mose.

Yra imigracijos departa
mento vertėja ir pagerbta 
Immigrants Service League 
atžymėjimu.

Naujoji vicekonsule yra 
daugeliui pažįstama iš savo 
aktyvios veiklos ne tik nau
jųjų ateivių, bet ir anksty
vosios emigracijos palikuo
nių tarpe.

Susitikimas su vicekon
sule Marija Kriauchuniene 
įvyks š. m. kovo 11 d. 
(penktadienį), 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė.).

Susitikimą organizuoti 
ėmėsi LMF Chicagos klubo 
valdyba, vadovaujama pir
mininkės M. Marcinkienės.

Vicekonsulės pristatyme 
dalyvaus pati gen. konsule 
Juzė Daužvardienė ir supa
žindins su savo talkininke.

Dalyvaukime ir stalus ar 
vietas rezervuokime iš ank
sto, iki kovo 8 d. šiais tele
fonais: 925-6193 ar 925- 
0035. Įėjimo auka vienam 
asmeniui 10 dol.

CHICAGA GAUNA 
JUODĄ BURMISTRĄ?

Chicagos miesto burmis
tro pirminiai rinkimai įvy
ko vasario 22 d. šiuose rin
kimuose varžėsi trys demo
kratų partijos kandidatai: 
dabartine merė Jane Byrne, 
Cook apskrities prokuroras 
Richard Daley, ilgamečio 
burmistro Richard Daley 
sūnus ir kongresmanas, juo
dosios rasės, Harold Wash- 
ington.

Intensyvioje ir piktoje 
rinkiminėje kampanijoje, 
trukusioje trejetą mėnesių, 
turėjo tris viešus TV deba
tus, kainavusius milijonus 
dolerių. J. Byrne ir R. Da
ley yra asmeniniai priešai 
ir stengėsi vienas kitą su
naikinti, nors demokratų 
"mašina” stovėjo burmist- 
rės J. Byrne pusėje ir visa 
savo galia ją rėmė. H. Wa- 
shington irgi išvystė didelę 
rinkiminę akciją, pasitelkęs 
įvairių tikybų dvasininkus 
ir valdžios remiamų organi
zacijų vadovus. Chicagoje 
gyvena apie 40'7 juodosios 
rasės ir didelis skaičius, 
taip vadinamų lotynų (mek
sikiečių, portorikiečių, ku
biečių ir kt.). H. Washing- 
ton užmezgė su lotynais ry
šį ir patraukė savo pusėn. 
Susiskaldę baltieji balsuo
tojai sudarė sąlygas laimė
ti juodųjų kandidatui.

Rinkimų duomenys: Ha
rold Washington — 36'7 
balsų, Jane Byrne — 34' < 
ir Richard Daley — 30'7.

Baigminiuose balsavimuo
se, įvykstančiuose balan
džio 12 d., rungsis demo
kratų kandidatas H. Wash- 
ington ir respublikonų Ber- 
nard Epton. Paskutinis res
publikonas burmistras buvo 
1927 m.

PARODA IR KONCERTAS

Kovo 11 d. 7:30 vai. vak.

Dail. Laima Simanavičiūtė

Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre atidaroma įdomi 
dail. Laimos Simanavičiū
tės tapybos darbų paroda. 
L. Simanavičiūtė prieš 10 
metų garsėjusi savo karati 
sugebėjimais bei atsieki- 
mais šioje srityje, ilgainiui 
tapo dėmesio verta dailinin
ke. Jos tapybiniai darbai 
(Paintings on the plexi- 
glass) susilaukė rimtų įver
tinimų Washingtono spau
doje.

Dail. L. Simanavičiūtė 
yra gimusi 1956 m. tremty
je, Kazakstano respubliko
je, lietuvių politinių kalinių 
šeimoje. 1960 m. su savo 
tėvais ir seneliais atvyko į 
JAV ir apsigyveno Wa- 
shingtono apylinkėse. Dail. 
L. Simanavičiūtės paroda 
tęsis iki kovo 20 d.

Spalio 13 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre rengiamas 
neeilinis koncertas, kuriame 
programą atliks svečiai iš-; 
Vakarų Vokietijos — sol. 
Vilija Mozuraitytė (altas), 
pianistė Raminta Lampsa- 
tytė ii- jos vyras smuikinin
kas Michael Kollars.

Sol. V. Mozuraitytė yra 
gimusi Kaune. Ji baigė sep
tynmetę vaikų muzikos mo
kyklą ir Kauno J. Gruodžio 
aukštesniąją muzikos mo
kyklą. 1981 m. drauge su 
tėvais persikėlė į Vakarų 
Vokietiją. Sol. V. Mozūrai- 
tytė dabar studijas gilina 
Hamburgo aukštojoje muzi
kos mokykloje.

Parodą ir koncertą rengia 
P. Petručio vadovaujamas 
"Margutis”. Visi kviečiami 
paremti "Margučio radijo 
pastangas.

★
AUŠROS šimtmečio mi

nėjimą kovo 4 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centro kavi
nėje, ruošia Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro val
dyba.

★
Algimanto Kezio, SJ, fo

tografijų paroda — Chica- 
ga, žmogaus panorama ir 
Gamta ir Miestas — vyksta 
Jaunimo Centro Čiurlionio 
Galerijoje nuo vasario 16 d. 
iki kovo 6 d.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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PADĖKA

1982 m. gruodžio mėn. 23 d. 8:25 ryte, po sunkios 
ir ilgos ligos, mirė mano brangi žmona

A. A.

ONUTĖ GAILIŪTĖ ZUBAVIČIENĖ.
Jos netekęs, reiškiu gilią padėką visiems mane taip 

I nuoširdžiai užjautusiems, asmeniškai žodžiu, laiškais ir 
B spaudoje. Dėkingas tiems, kurie spaudoje savo straips

niais apibudino ir Įvertino A. A. Onutę. Visiems dėkoju 
B už atsiųstas gėles ir užprašytas mišias.

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. Jaraškai už atsisveiki
nime maldas ir pasakytą kalbą, taip pat už pamaldas 
Sunny Hills bažnyčioje ir palydėjimą Į Sunny Hills ka
pines. Juliui Veblaičiui, kuris Į laidotuves atvyko iš 
New Jersey ir per mišias smuiku pagrojo: "LARGO” 
F. HAENDEL ir "ADAGIO” T. ALBINONI. jam akom
panavusiai p. Vilma Braziu, Vincui Mamaičiui ir jo 

B vadovaujamam chorui už grojimą ir giedojimą laike 
mišių, p. K. Žukauskui už vadovavimą atsisveikinimo 
vakare, visiems už ten pasakytas kalbas ir p. Valytei 
Rumšienei už deklamavimą. Labai dėkingas ponams 
V. ir G. Beleckams už parodytą nuoširdumą, ypatinga 
mano padėka p. Genutei Beleckienei už paruošimą mais- 

B to ir šeimininkavimą užkandžių metu ir visoms kitoms 
B ponioms prisidėjusioms prie maisto paruošimo ir tvar

kos salėje. Dėkingas grabnešiams: Antanui Balčiūnui, 
Antanui Pileckui, Juozui Zorubai, Mikui'Lukui, Harry 

B Shubert, Vladui Adomavičiui.
Reiškiu nepaprastą padėką p. Elenutei Lukienei už 

tokį nuoširdų atsidavimą Onutės priežiūroje ir slaugyme 
B bei už parodytą aukštos kokybės profesionalizmą.

Dėkingas Dr. R. ŠNARE už jo pastangas išgelbėti 
iš vėžio ligos nelaimės A. A. žmoną ir už jo parodytą 
nuoširdumą lankant ją net namuose,

Širdingai ačiū p. Jonui ir Irenai Levickams, p. Liu- 
bai Bichnevičiui atvykusiems i laidotuves iš Chicagos 
ir p. Irenai Petraitienei atvykusiai iš Miami Floridos.

Esu dėkingas visiems mūsų Sunny Hills gyvento
jams už tokį gausų dalyvavimą ir įvairiais atvejais iš 
jų turėtą pagalbą.

Š. m. sausio 23 d., vieno mėnesio po A. A. Onutės 
mirties minėjime prasidėjo p. Antano ir Marytės Bal
čiūnų užprašytomis pamaldomis. Labai dėkoju p. Bal
čiūnams ir kun. Pranui Jaraškai už sudarytas sąlygas 
ir parodytą prielankumą, kad prieš mišias ir laike jų 
buvo galima, iš juostelės pagroti A. A. Onutės Įgiedotas 
10 giesmių, kurioms tuo metu akompanavo vargonais 
A. A. muzikas Algirdas Kačanauskas.

Labai dėkingas p. Anelei Žukauskienei, p. Marytei 
Balčiūnienei, p. Onutei Baltutienei, p. Olgai Mamaitic- 
nei, p. Valytei Zitikiene, p. Elennai Lukienei, už taip 
skaniai pagamintus užkandžius ir tvarkymą, pas mane, 
paskutiniųjų užkandžių. Taip pat, nuoširdus ačiū vi
siems sausio 23 d. inkorpore dalyvavusiems kapinėse 
ir ten giedotas ir kalbėtas bendras maldas.

A. A. Onutės sesutės: Marytė Laužeckienė ir An
tanina Ručinskienė yra visiems dėkingos už joms iš
reikštą užuojautą.

Giliame liūdesyje, visuomet nuoširdžiai Jūsų.

JONAS ZUBAVIČIVS

The Sisters of the Immaculate Conception of
the Blessed Virgin Mary (Lithuanian) invite you 
to join them in praising God and caring for His 
Ioved ones by: works of charity, nursing, religious 
education, the apostolate of the press, pastoral 
ministry. You can love and serve in many tvays!

Write to:

SISTER SUPERIOR
IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 
PUTNAM, CT 06260

(9-10)

SPAUDOS ORUMO KLAUSIMU
Įvairi, gausi mūsų spau-. 

da savo specifinių uždavi
nių margumyne, apimanti 
įvairias pažiūras, analizuo
janti visas gyvenimo sritis, 
liečianti profesijas ir orga
nizacijas. Pastota ir gausi 
vietovių korė spondencija 
padeda mums palaikyti tar
pusavio ryšį, sekant įvairių 
plataus pasaulio lietuviškų 
kolonijų veiklą ir darbus. 
Turiningos polemikos ir 
bendro intereso straipsnių 
randame mažiau, nors tokio 
pobūdžio žurnalistika pade
da mums brandinti mūsų 
idėjas, jas diskutuoti ir 
joms neleisti likti stagna
cijos stovy.

Mūsų spauda savo užduo
timi privalo skirtis nuo mū
sų gyvenamų kraštų didžio
sios spaudos, kuri tik pir
mo puslapio dalį skiria pa
saulinės reikšmės klausi-. nors prisidėjtįsio 
mams, o didesnė laikraščio 
dalis lieka daugiausia loka
linio pobūdžio. Skambėtų 
gražiai, jei galėtume tvir-
tinti, kad mes esame išėję 
iš "lokalizmo” varžtų. Ta
čiau, žvilgterėjus giliau, 
randame taip pat ir nepa
prastai menko siaurumo 
ir smulkmeniškumo, kuris 
menkina pagrindinę lietu
vių spaudos užduotį. Re
miantis mūsų išsiblaškymu 
po visus pasaulio kampe
lius, tam tikras platesnis 
visuotinumas yra būtinas, 
kad siektume galimai aukš
tesnio lygio, brangų laik
raštinį popierių išnaudojant 
kuo prasmingiausia, čia no
rėčiau pareikšti savo nuo
monę dėl daugybės padėkų 
su ilgiausiais sąrašais po 
įvairių stambių ir smulkių 
renginių, kurie buvo apra
šyti prieš jiems įvykstant, 
aprašyti ir įvertinti jiems 
įvykus. Atrodo, kad turėtų 
būti gana. Deja, po to ren
gėjai, organizatoriai, komi
tetai ir t.t. būtinai dar skel
bia ilgiausias padėkas ... 
Pasiteisinimas yra toks, 
kad daug kas prie renginio 
pasisekimo yra prisidėjęs, o 
savo pavardės spaudoje nie
kada nemato. Tai nėra tiks
li spaudos samprata. Jei pa
žvelgsime į istoriją, 
akys mirgėte mirga nuo ka
ralių, carų, prezidentų ir ki
tų garsių asmenybių var
dų. Jų laimėti ar pralaimė
ti mūšiai, detali strategija 
ir politinės pasekmės yra 
nagrinėjamos istorikų. Ta
čiau niekur netenka užtikti 
mūšį laimėjusių karių pa
vardžių. Sakytume kad tai 
neteisinga. Gal būt, bet aš 
darau dar ir kitokią, mano 
manymu logišką išvada: ar 
kiekvienas eilinis kareivis 
būtų galėjęs vadovauti mū
šiui taip, kad jis būtų lai
mėtas? Ar nereikia vadams 
ir generolams turėti tam 
tikro talento ir asmeninės 
jėgos bei patyrimo žygdar
biams vadovauti ir juos, 
sėkmingai atlikti? Didžiųjų 
architektūros paminklų kū-

rėjai liko amžinai garsūs, 
tačiau nei vieno mūrininko 
nei stiklioriaus vardo nera
sime ir pačiuose plačiau
siuose archyvuose.

Mes turime ne vieną mū
sų organizacinio gyvenimo 
pavyzdį, kada ypatingam 
asmeniui paėmus vadovavi
mą į savo rankas, organiza- 
cija atgyja, atsinaujina. 
Visose gyvenimo srityse 
nuopelnai skiriami ne eili
niam, bet tam, kuris veda 
kitus tam tikro darbo vaga. 
Ne vien už pasisekimus jie 
yra liaupsinami. Jiems ten
ka pakelti ir visą teisingos 
ir neteisingos kritikos naš
tą, nes įtikti visiems nėra 
Įmanoma. Taigi, grįžtant 
prie padėkų, taip pat gyve
nime pastebima, kad ne
įmanoma nepraleisti kurios 
nors pavardės, vieno kuo 

asmens.
Tai sukelia pyktį, nepasi
tenkinimą ir tarpusavio ne
sklandumus, persimetančius 
ir į kasdieninį privatų gy
venimą. Rengėjai taip pat 
nepagalvoja, kad gal pati 
didžiausia padėka priklauso 
ne vien tiems, kurie savo 
darbu prisidėjo, bet tiems, 
kurie savo buvimu tą ren
ginį įprasmino ir užtikrino 
įdėto darbo pasisekimą. 
Reiškia, kad būtų teisinga, 
reikėtų ir visų dalyvių są
rašus paskelbti. Ir taip pa
saka be galo. Niekada ne
teko plačioje tarptautinėje 
spaudoje pastebėti tokių 
padėkų ... Ar ne laikas ir 
mums pradėti bręsti?

Kitas, akį rėžiantis daly
kas yra tas, kad ir prie pa
čių žinomiausių asmenų pa
vardžių vis dar dedame su
trumpinimus, kaip raš., 
komp., muz., žurn. ir t.t. 
Nemanau, kad kuris nors 
mūsų, rašydamas apie Mi
kalojų Konstantiną Čiurlio
nį, prie jo pavardės dėtų 
”muz.” ar ”komp.” Galima 
būtų sakyti, kad dabar to
kių garsenybių neturime, 
todėl vis dar skaitytojams 
reikia priminti, kuo kuris 
asmuo turi būti žinomas.
Man atrodo, jei žmogus yra 
žinomas tai toks "titulavi- 

tai mas” tik menkina jo pres-
tižą. O jei jis nėra žinomas, 
tai ir toks sutrumpinto ti
tulo pvikergimas nepadės, 
žmogus visuomenei yra pa
žįstamas iš savo darbų, ne 
iš reklamos. Skaitant ame
rikiečių spaudą, kiekvienam 
yra aišku, kas yra James 
Michener, Leonard Bem- 
stein, Oscar Hammerstein 
ar Ernest Hemingvvay, be 
jokių priedų.

Negalima išvengti auko
tojų sąrašu skelbimo, nes 
tai tarnauja dvigubam tiks
lui : skatinti tolimesnę pre
numeratorių paramą ir tuo 
skelbimu sutaupyti pakvi
tavimo išlaidas. Nors tai 
nėra aukštos klasės spau
dos sritis, bet jos reikalin
gumą turime pripažinti ir. 

nenoromis su tuo sutikti. 
Tačiau titulai, padėkos ir 
kiti panašūs smulkmenišku
mai turėtų pamažu nykti ir 
užleisti vietą visuotino dė
mesio reikalams.. Kažkur 
teko skaityti tokį posakį: 
geras darbas, kuris save 
reklamuoja, nustoja savo 
vertės. Atlikus ką nors ver
tingo, kad ir neišgarsinto, 
išgyvenamas gilus morali
nis pasitenkinimas. Dalyva
vimas bendrame džiaugsme 
ar pasisekime jau yra di
dysis atpildas, čia pagalvo
ju apie mūsų jaunimo orga
nizacijų vadovaujančius as
menis, kurie kasdieną ne
ša milžinišką nedėkingo 
darbo naštą, savo pasiauko
jime rasdami patį didžiau
sią pasitenkinimą. Tą jau
čia lituanistinių mokyklų 
mokytojai, parapijų komi
tetų nariai ir kiti, ant savo 
pečiii užsidėję negarsinamu 
vertingų darbų naštą, už 
kurią niekas neatlygina ir 
niekas nei viešai, nei slap
tai nedėkoja. Taigi nėra tik
slu taip aukštai iškelti ren
ginių pagelbinį personalą, 
vienkartiniai pr i s idėjusį 
prie bendro darbo. Mūsų 
spaudos orumas turi būti 
išlaikytas ne vien žurnalis
tinės etikos ribose, bet ir 
nuosaikume, skirstant į 
spausdintinus ir nespaus-, 
dintinus pranešimus. Re
daktoriai čia nekalti, nes ir 
jie turi nenoromis pasiduo
ti savo visuomenės narių 
spaudimui, bet kalti tie, ku
rie negali pajusti lygsvaros 
tarp įvykio svarbos ir nor
malaus pasiruošimo eigos, 
be kurios neapseina nei 
tarptautinė olimpijada, nei 
eilinė parapijos sekmadie
nio kavutė. Reikia sutikti 
su tuo, kad yra vadai ir va
dovaujamieji, rašytojai ir 
skaitytojai, muzikai ir klau
sytojai, pirmininkai ir eili
niai nariai. Visi yra vieno
dai reikalingi, nes tik ben
dromis jėgomis pasiekiama 
rezultatų. Ir didžiųjų sim
fonijų dirigentai pagarsėja 
visame pasaulyje, bet var
giai kas besidomi fleitisto, 
ar kito eilinio instrumenta
listo pavardėmis.

Aurelija Balašaitienė

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natior»wide on yov »»de

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

• OHIO AUTO BODY. 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St., Eastlake. 
Ohio 11094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobili atitempia j savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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A. A.

KĘSTUČIUI ŽYGUI
mirus, žmonai ONAI, mūsų draugams PAU

LIUI ir NIJOLEI ŽYGAMS, dukterims ir vi

siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Eugenijus ir Regina 
š i 1 g a ] i a i

A. A.

KĘSTUČIUI ŽYGUI

staiga mirus, liūdesy likusią žmoną ONĄ ir 

vaikus nuoširdžiai užjaučiamo

Bronė Jacikevičienė

Izabelė ir J. Stankaičiai

Mylimai motinai ir močiutei

A. A.

SOFIJAI ZAMALIENEI

mirus, jos dukrai ONAI ii' žentui POVILUI 

SKARDŽIAMS, anūkams JONUI ir INAI su 

šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą

Elena ir Povilas Mikšiai

A. A. Kęstutis Žygas kovo 23 d. buvo palaidotas Visų Sielų kapinėse. Prie karsto mal
das skaito kunigai Goldikovskis ir Bacevičius, šeimos nariai ir artimieji. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• KOVO 5 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 vaL 
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 vyrų choro 
dešimtmečio minėjimas-balius 
Lietuvių namuose.

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

• GEGUŽĖS 15 D.. 11-30 
vai. šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ir ta
rybos narių rinkimai.

• GEGUŽĖS 21 ir 22 D. D. 
LKVS "Ramovė” skyrių atsto- 
vų suvažiavimas Lietuvių na
muose.

Didžiam patriotui
A. A.

JURGIUI KIAUNEI 
mirus, jo sūnų KĘSTUTĮ su šeima, brolį 
VLADĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ir drauge liūdi

Amalija Bortkevičienė

Jonas ir Arianė Bortkevičiai

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

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

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
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.
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Nepamirštama diena
J. BUDRIENĖ

Clevelando Neringos skau
čių tunto vėliavos dienos 
belaukiant patyrusios skau
tės Rima-Apanavičiūtė, Vi
lija Banionytė, Vida Kašu- 
baitė, Ingrida Nasvytytė 
ir Rūta Nasvytytė pasiry-. 
žo sustiprinti ištikimybę 
lietuviškai skautybei. Dieną 
prieš šventę, gamtos žalu
moj, -saulei tekant, pasiža
dėjo visą gyvenimą palai
kyti artimus ryšius su lie
tuvių skautų organizacija ir 
pasipuošė mėlynais Lietu
vos rugiagėlių spalvos kak
laryšiais. Jų ryžtu džiau
giasi Seserija, džiaugiamės 
ir mes.

Vasario 20 d. rytą Cleve
lando skautija rinkosi į Die
vo Motinos parapiją organi
zuotai eisenai į pamaldas. 
Ilguš Rietus Neringos skau
čių tuntui tarnavusi tauti
nė vėliava ėjo pirmoji, ją 
sekė viešnia iš Chicagos — 
Aušros Vartų skaučių tun
to žalia vėliava, Clevelando 
Pilėnų skautų tunto ir Aka
demikų skautų vėliavos, 
paskui jas žengė uniformuo
tas jaunimas ir vadovai. Vi
siems į šventovę suėjus, 
skautė Daina Mataitė su 
palydovėm įnešė naują Ne
ringos skaučių tuntui, skau
tininkų Nelly ir Gerardo 
Juškėnų padovanotą žalią 
skautybės vėliavą, aprištą 
tautinių raštų juosta, ku
rioje įausta visų buvusių 
Neringos tunto tuntininkių 
vardai'. Vėliavą prie alto
riaus lydėjo skautė Vilija 
Vedegytė su puošnia gelto
nų narcizų puokšte. Vėlia
vos krikšto motina dr. s.
Juškėnienė atrišo juostą ir tą vėliavą. Vėliavos aktą ir 
perdavė tuntininkei. Naują gautus sveikinimus raštu 
tunto vėliavą pašventino, 
šv. mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė dvasios va
das, klebonas ps. Gedimi
nas Kijauskas. Mišių mal
das skaitė ps. Julija Taorie- 
nė. Pamaldų metu giedojo 
buvusi . Neringietė vyr. 
skautė Danutė Petronienė 
iš Detroito. Skaučių kakla
ryšius Dievo garbei nešė: 
paukštytė Rita Penkau skai
tė, skautė Vilija Vedegytė, 
prityrusi skautė Vija Bub- 
lytė, vyr. skautė Dalia Miš
kinytė ir ps. Danutė Bel- 
zinskienė. Trišakę miško 
žvakidę su trim degančiom 
žvakėm nešė ps. Virginija

Skautininkės. vadovės, svečiai ir vėliavos dalyvavę iškilmingoje sueigoje. J. Garlos nuotr.

Juodišiūtė, kaip simbolį tar
nybos Dievui, Tėvynei, Ar
timui, šviesos skleidimą ap
linkoje ir vadovės pareigą 
vesti jaunas seses į švieses
nį rytojų. Liturgines aukas 
nešė viešnia — Chicagos 
Aušros Vartų tunto tunti
ninkė ps. Adelė Izokaitienė, 
Rajono vadeivė ps. Aldona 
Miškinienė, tėvų komiteto 
pirmininkė ps. Birutė Ve- 
degienė, Clevelando skauti- 
ninkių draugovės pirm. v. s>. 
Jadvyga Budrienė.

Po pamaldų, salėje, įvy
ko iškilminga sueiga į kurią 
atsilankė nemažas skaičius 
svečių. Skautams įžygiavus 
į salę, tunto adjutantė ps. 
Virginija Juodišiūtė pri
ėmė vienetų reportus ir da
lyvių skaičių raportavo tun- 
tininkei v. s. Stefai Gedgau
dienei. Tuntininkė raportą 
perdavė Rajono vadeivei ps. 
Aldonai Miškinienei. Vėlia
voms įėjus sugiedas Lietu
vos himnas. Vyr. skautė R. 
Motiejūnaitė perskaitė pa
saulio skaučių susimasty
mo dienai skirtas mintis. 
Tuntininkė pasveikino vi
sus dalyvius, pristatė vėlia
vos krikšto tėvus, dvasios 
vadą, viešnias ir svečius, 
atvykusius iš kitų miestų, 
visas sueigoje dalyvaujan
čias Seserijos pareigūnes ir 
Brolijos pareigūnus. Visą 
eilę tunto pareigūnių pri
statė tuntininkės pavaduo
toja ps. Vilija Nasvytytė. 
Po pristatymų skautės: 
Daina Mataitė. Kristina 
Kampe ir Audrė Apanavi- 
čiūtė įnešė naują pašventin- 

perskaitė ps. Vilija Nasvy
tytė. Krikšto motina s. dr.
N. Juškėnienė įteikdama 
tuntininkei skautišką vėlia
vą ragino skautes ištikimai 
vėliavai tarnauti ir ją gar
bingai nešti. Tuntininkė v. 
s. Stefa Gedgaudienė pri
klaupusi vėliavą pabučiavo, 
užrišo istorinę juostą ir 
perdavė tunto vėliavininkei 
Dainai Urbaitytei. Nauja 
vėliava pasisveikino su ki
tomis vėliavomis praėjo pro 
visus išsirikiavusius viene
tus ii’ skaučių šūkiais pa
sveikinta atsistojo vėliavų 
rate.

Tunto skau tęs ir j ų vado-

Neringos tunto tuntininkė v. s. S. Gedgaudienė, naująją tunto vėliava įteikia vėliavininkei 
D. Urbaitytei, šalia kurios stovi A. Butkutė ir V. Žiedonytė. J- Garlos nuotr.

ves sveikino dvasios vadas, 
klebonas ps. Gediminas Ki- 
jauskas. Rajono vadeivė ps. 
Aldona Miškinienė, Rajono 
vadas v. s. Vytautas Jokū
baitis, Chicagos atstovė 
Aušros Vartų skaučių tun
to tuntininkė ps. Adelė Izo
kaitienė, Detroito atstovas 
v. s. V. Vaitiekaitis ir Cle
velando Pilėnų skautų tun
to tuntininkas ps. Remigi
jus Belzinskas. Iškilmėse 
taip pat dalyvavo iš Chica
gos atvykusi Kernavės tun
to atstovė v. s. Vanda Alek
nienė. Tuntininkė padėkojo 
už sveikinimus .pakvietė 
sudaryti ratą ir vėliavos 
garbei pravedė dainą "Lau
žai liepnoja Vakaruos". Su
eigą baigta daina "Dievui, 
Tau Tėvynei ir žmonijai”.

Tuntininkė kvietė visus į 
mažesnę salę pasivaišinti, 
kur svečių laukė kava, ska
nūs skautininkių kepti py
ragai ir skaučių tėvų komi
teto iškilmingas tortas.

Vėliavos diena praėjo gra
žiai ir daugeliui ji liks 
pamirštamai

ne-

STALO TENISO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių stalo teniso 
programoje numatoma vyk
dyti vienetų, dvejetų ir ko
mandines varžybas per 2 
dienas — birželio 29 ir 30.

Preliminarinė dalyvių re
gistracija atliekama iki š. 
m. kovo 15 d., pas II PLSž 
stalo teniso sekcijos vadovą 
J. Kavaliauską, šiuo adre
su: Mr. Jonas Kavaliaus
kas, 4133 So. Harlem Avė., 
Stickney, III. 60402. Telef. 
(312) 749-7810.

Kryžiažodis Nr. 7

Gulsčiai: 1 — Gauja; 5 — 
Azijos upė; 7 — Naudingas 
augalas; 11 — Mūsų liau
dies dainose apdainuotas 
augalas; 13 — Senovės ger
manų dievas; 14 — Vokiš
kas akc. b-vės sutrumpini
mas ; 15 — Italijos miestas; 
18 — Arabo vardas; 19 — 
Miręs; 20 — Lietuvos žy
mus didikas; 22 — Ramiau; 
23 — Derva; 25 — Šen. 
graikų ir romėnų mitologi
nė būtybė; 28 — Avilio an
ga; 29 — Paaugliui auga 
trumpi (tad nededam brūk
šnio.) ; 31 Ruso vardas; 32
— Prancūzų klasikas; 33 —
Olimpo valdovė; 34 — Ro
mėnų "mylinčių širdžių” 
dievas; 38 — Senasis Euro
pos gyventojas; 39 — Indi
jos herojus; 41 — Vaiko 
prašymas; 42 — Viena
graikų mūzų; 44 — Taut. 
sąjūdžio studentų org. ini
cialai; 46 — Vilio Telio le
gendoje minimas kantonas;
48 — Dar, galbūt? (žemai
tiškai) ; 49 — Europos upė; 
50 — Kilmingas indas; 51
— Graikų mit. dievas, kišęs 
į maišą vėjus, arba juos vėl 
paleisdavęs siausti; 53 — 
Šen. pinigas; 54 — Prie
linksnis; 55 — Drėgmė.

Stačiai: 1 — Rusė; 2 
Liet. taut. vyro vardas; 3
— Buv. Europoje žinių
agentūra; 4 —< Europos 
upė; 6 — Gražus Adrijos 
uostas.; 7 — Vokiškai
"taip”; 8 — Nuskustas kai
lis; 9 — Rusijos kurortas; 
10 — Vyro vardas; 12 —

. žinomas Europos užs. rei
kalų ministeris; 13 — Kab
lys kepurei ar drabužiams; 
16 — Romos senovėje garsi 
pasivaikščiojimų alėja; 17 
— Prašom pasirinkti patie
kalų; 20 — Mergina pasi
puošusi ... (įnag. links
nis) ; 21 — Karinga seno
vės moteris ; 24 — Havajie- 
čio sveikinimas; 26 — S. 
Europos pavojinga įlanka 
(be liet, galūnės); 30 — 
Įvardžio naudininkas; 34 — 
Tautosakos žanras; 35 — 
Pabaltietės vardas; 36 — 
Indijos miestas; 37 — Mū
sų dainose minimas medis 
(angį.); 38 — Lietuvis fil- 
mų aktorius; 40 — Šen. 
Amerikos žemyno gyvento
jas; 41 — Istorinis miestas, 
kažkada vadintas ir ”Euro- 
pus” vardu: 45 — Aušroje 
rašiusios rašytojos slapy- 
vardė; 45 —• Azijos mies
tas; 47 — Diena romėno 
kalendoriuje; 49 — Landa; 
52 — Toks liko dėl ”oro 
taršos"... b. agn—

KRYŽIAŽODŽIO NR. 6 
SPRENDIMAS
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DABAR YRA PATS
LAIKAS PAGALVOTI

APIE NAMŲ
PAPUOŠIMĄ VELYKOM!

Peoples and Cultures ren
gia verbų ir margučių pa
mokas savo patalpose, 1400 
West 10, Clevelande. Verbų 
pynimo pamokos įvyks šeš
tadienį, kovo 5 d., nuo 2 iki 
5 valandos po pietų. Kaina 
$15 (Peoples and Cultures 
nariams — $13). Visa me
džiaga bus parūpinta.

Margučių marginimo pa
mokos bus, šeštadienį, kovo 
19 d. nuo 9 iki 12 valandos 
ryto. Kaina yra $12 (na
riams $10). Kiaušiniai, da
žai, ir kita medžiaga bus pa
rūpinta.

Pamokos bus pravedamos 
anglų kalba, bet mokytojos 
bus lietuviškai kalbančios. 

Mirga Bankaitytė ir Aldona Stempužienė su akompaniatore
Barbara Klonowski apdovanotos gėlėmis po Dievo Motinos pa
rapijos rengto vasario 27 d. koncerto. J. Garlos nuotr. dingai dėkoja visiems šau-

Į dalyvauto jų klausimus 
bus galima atsakyti ir lie
tuviškai ir angliškai.

Prašom užsiregistruoti iš 
anksto, čekius galima siųsti 
šiuo adresu: Peoples and 
Cultures, 1400 West Tenth 
Street, Cleveland, Ohio 
44113. Daugiau informacijų 
norintys gali kreiptis pas 
Martha Tsiatas, projekto 
koordinatorę, tel. 621-3749.

Šiai programai parama 
buvo suteikta per Ohio Arts 
Council / Ohio Humanities 
Council Joint Program in 
Folk Art and Culture.

• Dailininkės Nijolės Pa- 
lubinskienės grafikos darbų 
paroda įvyks kovo 20, 27 
dienomis Lietuvių Namuo
se. Dailininkė-pereitais me
tais laimėjo Ohio Lietuvių 
Gydytojų kbiturinę premi

Nijolė Palubinskienė savo studijoje ruošiasi parodai, kuri 
įvyks Lietuvių Namuose kovo 26-27 d. Rengia Korp! Giedra.

ją. Parodoje planuoja iš
statyti virš 50 paveikslų. 
Parodą rengia Korp! Giesd- 
ra.

• Praeitą sekmadienį į 
Clevelandą buvo atskridę iš 
New Yorko solistai Regina 
žymantaitė-Peters ir Mario 
Sereni, Metropolitan operos 
baritonas, repeticijai su1 
simfoniniu orkestru. Jų 
koncertas įvyks šį sekma
dienį, kovo 6 d. Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje 
18022 Neff Rd.

• Klaidas daro ir ne lie
tuviški laikraščiai, bet turį 
didelius štabus korekorių, 
amerikiečių didieji laikraš
čiai. štai praeito sekmadie
nio The Plain Dealer laido
ja įdėtame Dirvai paremti 
rengiamo koncerto skelbime 
palikta daug klaidų ir iš
kreiptas Dievo Motinos pa
rapijos auditorijos adresas.

* Po Dirvos koncerto pa
rapijos apatinėje svetainėje 
veiks baras ir bus serviruo
jama kava. Norintieji daly
vauti vakarienėje su solis
tais, prašomi užsiregistruo
ti iki š. m. kovo 4 d., penk
tadienio, skambinant p. J. 
Budrienei 238-4337 arba p. 
L. Jucaitienei 221-1607. šil
ta vakarienė ir gėrimai as
meniui 7 dol.

• Kar. A. Juozpavičiaus 
šaulių kuopos valdyba šir- 

liams ir šaulėms: K. Bruo- 
žiui, parengimo vadovui Z. 
Gausienei, J. Lutkienei, E. 
Jocięnei, A. Balui, V. Ceciui 
ir visiems kitiems kurie pri
sidėjo prie šio mūs didelio 
darbo. Už skaniai paruoštus 
pietus dėl Vasario šešiolik
tos minėjimo proga.

Valdyba

• A. A. Della A. Jaku
bauskienė, laidotuvių įstai
gos direktorė Clevelande, 
mirė kovo 21 d. sulaukusi 
81 m .amžiaus.

Ji buvo gimusi Lietuvoje 
ir jauna atvyko į Ameriką. 
Paskutiniais metais laido
tuvių įstaigos reikalus tvar
kė sūnus IVilliam ir dukrai
tė Barbara Schmidt licenzi- 
juoti laidotuvių direktoriai.

Velionė priklausė laidotu
vių direktorių sąjungai ir 
Lietuvių R. Katalikių mo
terų draugijai.

Po gedulingų pamaldų 
Dievo Motinos parapijoje, 
velionė buvo palaidota kovo 
26 d.

VASAROS TARNYBA 
STUDENTAMS

Jungtinis Amerikos Bal
tiečių komitetas Washing- 
tone praneša, jog priimami 
kandidatai į 1983 m. prak- 
tikantų vasaros tarnybą 
Centro būstinėje prie Wa- 
shingtono.

Bus išrinktas vienas stu- 
dentas-tė iš kiekvienos bal
tiečių tautybės. Alga kiek

vienam $1,500 už dešimties 
savaičių kadenciją. Taipogi 
apmokomos oficialių kelio
nių išlaidos.

Pereitų metų tarnautojai 
turėjo progos susipažinti su 
visų kongreso įstaigų šta
bais ir su daugeliu egzeku- 
tyvinių žinybų. Programa 
suteikia galimybes studen
tam įsigyti patyrimo Wa- 
shingtono įvairių interesų 
grupių ’lobbying’ veikloje ir 
nuodugniai susipažinti su 
baltiečius liečiančiais reika
lais.

Kandidatai privalo laisvai 
kalbėti savo tautybės kalba 
(ir angliškai), būti nema
žiau 18 metų amžiaus, Ame
rikos piliečiai, ir turėti au
tomobilį savo dispozicijoje. 
Pirminybė duodama studen- 
tams-ėms studijuojantiems 
politinius mokslus, žurna
listiką, baltiečių ar sovietų 
studijas, istoriją, arba so- 
cialogiją.

Kandidatai prašomi pa
siųsti laišką ir asmens bio
grafiją iki kovo mėn.. 15 
dienos. Lietuviams adresas 
yra: Lithuanian American 
Council, 2606 West 63 St., 
Chicago, III. 60629.

Platesnių informacijų ga
lima gauti parašius į Joint 
Baltic American National 
Council, P. O. Box 432, 
Rockville, Md. 20850, arba 
telefonu (201) 340-1954.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

Clevelando Skyrius

• 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.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Lake Shore & East Park 
Dr. Very quiet, clean apart- 
men 1 bed room, aar, ap- 
pliances, garage. $200.00. 
Call: 241-0080 or after six 
481-4258.

SU PIRMAISIAIS PAVASARIO ŽIEDAIS 

KVIEČIAME JUS VISUS I

KAZIUKO MUGĘ
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE

SEKMADIENĮ, KOVO 13 D.

Atidarymas 11 vaL, tuoj po pamaldų. Programa 3 vai. p.p. 

Tautodailės darbai. Karšti pietūs — saldumynų stalas.

CLEVELANDO SKAUTIJA

JAKUBS AND SON 
Laidojimo įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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Po koncerto parapijos svetainėje veiks baras ir bus kavutė. Norintieji dalyvauti 
vakarienėje su koncerto atlikėjais, registruojasi iki penktadienio, kovo 4, 

pas p. L. Jucaitienę, tel. 221-1607.



DIRVA
NAUJA BALFO 

VALDYBA

Los Angeles Balfo sky
riaus 1983-čių metų kaden
cijos naujoji valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas — Vladas Pa
žiūra — 1284 E. Live Oak 
Dr., Anaheim, Cal. 92805, 
pavaduotojas — Mykolas 
Naujokaitis, vicepirm. — 
A. Nelsienė, L. Mažeikienė, 
A. Pažiūrienė, S. Kvečas, J. 
Dženkaitis, L. Vaitaitis, V. 
Velža. Sekretorė — Janina 
Rukšėnienė, iždininkas —

Albinas Mitkevičius ir in- 
formacijos-spauda — Mari
ja Butkienė.

Pirmininkas V. Pažiūra 
primena visiems, jog aukas 
Balfui, galima siųsti bet 
kuriuo metų laiku. Tie, ku
rie nebuvo prašyti ar nega
lėjo aukoti vajaus metu, 
gali tai padaryti artimiau
sioje ateityje, šių metų ka
dencijoje, valdyba numato 
surengti savo tradicinį va
karų, kuris bus labai įdo
mus ir pilnas netikėtumų.

M. B.

• ALT S-gos Daytona ir 
apylinkių skyriaus valdybos 
pasitarime nutarta padidin
ti skyriaus įnašą Vilties 
draugijoje 50 dol. ir tuo 
tampant Vilties draugijos 
šimtininkais.

Skyriaus ižd. Pr. Damijo
naitis atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Hartfordo tautinių šo
kių grupė Berželis, per L. 
Kapecką atsiuntė Dirvai 
paremti 20 dol. Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Bossinas, Chesterland 10.00

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, jo žmonai EMILIJAI ir dukterims

ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis bei

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI ČEKIENEI 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pirminin
kei ir buv. Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkei, dukroms ALDONAI ir 
DANGUOLEI su šeimomis reiškiame nuošir 
džią užuojautą

E. Gorodeckienė,
Worcester .................... 3.00

J. Jurkus, Rochester .... 2.00
D. Nasvytis, Conneaut .. 1.00
St. Santvaras, Boston .... 3.00
X. Y., Cleveland............. 8.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 8.00 
Kun. Ed. Statkus,

Grand Rapids ............. 33.00
A. Ignaitis, Woodhaven .. 6.00
R. Selenis, Livonia......... 3.00
A. Misiūnas, Chicago .... 3.00
P. Nikols, Boston ......... 3.00
S. Jokubauskas,
Palos Park.......................  5.00
J. Sniečkus, Cleveland .. 3.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 8.00
A. Penkauskienė,

Cleveland .................... 3.00

Dr. Juozas Bartkus

Eugenijus ir Danguolė Bartkai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, liūdesio ir skausmo prislėgtą žmoną

EMILIJĄ, dukteris DANGUOLĘ ir ALDO

NĄ su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame

ir kartu liūdime

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba M. J. Jason, Greenwich .. 13.00 

S. Petravičius,
Rancho Palos Verdes .. 8.00

B. Simonaitis, Chicago .. 3.00
A. Matuzas, La Grange .. 3.00

Albina ir Pranas Kašiubai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI CEKIENEI, buv. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmi

ninkei, dukterims ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus valdyba ir nariai

J. Virpša, Chicago......... 8.00
J. Vilutis, Chicago ..........13.00
J. Zubavičius,

Sunny Hills .................10.00
N. Reikalas, Kenosha .... 8.00 
Dr. A. Giedraitis, S. Elgin 20.00 
B. Briedis, Chicago......... 3.00
J. Kęsgailienė, Montreal 8.00 
H. Bitėnas. Elizabeth .... 23.00 
Čiurlionio Ansamblis

Clevelande.................... 50.00
A. Stukas, Elizabeth ....33.00 

V. Adomavičius,
Germantown................  3.00

Dr. J. Maurukas, Elyria 50.00 
V. Stanulis,

Downers Grove ......... 5.00

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI
mirus, jo žmonai EMILIJAI, dukroms AL

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI, Korp! Neo-Li
thuania filisterei, dukroms ALDONAI ir 
DANGUOLEI su šeimomis ir visiems arti

miesiems užuojutą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
■ Vyr. Valdyba

J. Roland, San Francisco 3.00
S. Mankus, Chicago .... 8.00
J. Kizlaitis, Long Beach 5.00
P. Vidūnas, Worcester .. 8.00
V. Janušauskįas, Montreal 3.00

LEI RATKIENE1 ir šeimai, ir broliui AND

RIUI ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Mavis čekienė

DONAI SKRYPIENEI ir šeimai, DANGUO

A. A.

A. A. -

DR. VACLOVUI ČEKUI 
staiga mirus, žmonai EMILIJAI, dukroms 

ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis bei 

kitiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime

Barbara ir Teodoras 
Blinstrubai

A. Undraitis, Rockford .. 5.00
E. Švažienė,

Dovvners Grove ..........13.00
J. Rimkevičius, Chicago 3.00 
Br. Thomas,

N. Miami Beach ......... 8.00
M. Sims, Detroit ............. 1.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00
A. Krinickas, Maspeth .. 5.00 
Kr. Švarcaitė,

Santa Monica ............. 3.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich....... .'.... 25.00
J. Liaukus, St. Petersburg 3.00 
V. Vaitužis,

Satellite Beach............. 3.00
J. Saladžius, Chicago .... 3.00
A. Garmus, Juno Beach 8.00
J. Žemaitis, Chicago .... 3.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............ 8.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes................20.00
R. Jurkūnas, Lomita .... 3.00 
Maironio Parkas,

Shrewsbury ................  3.00
J.Gabus, Cleveland......... 5.00

DR. VACLOVUI

mirus, jo žmonai EMILIJAI,

DONAI ir DANGUOLEI su

ČEKUI

dukroms AL-

šeimomis bei

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Dideliai

Kauliniai
Salomėja ir Petras
Jane ir Kazimieras

Irena ir Vytautas Matoniai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, žmoną EMILIJĄ, dukras ALDONĄ ir

DANGUOLĘ su šeimomis ir visus artimuo

sius giliai uižjaučiam ir drauge liūdime

V. Lukavičius, Cleveland 8.00
Dr. J. Masilionis, Dayton 5.00
A. Giedraitienė, Halifax 7.00
L. Garbačiauskas, Stayner 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

E. J. Sirusai
Gražina Saulius Sirusai

Virginija Vitalius Sirusai
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