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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Šventas Kalinauskas
Subtilus Popiežiaus politinis mostas

Vytautas Meškauskas

”Juk šventieji neskelbiami dangui, bet mums, žen
giantiems per gyvenimą. Dangus jau žino jų šventumą. 
Ten jie jau spindi šviesiom žvaigždėm, vistiek, ar mes 
juos skelbsime šventaisiais, ar užmirštame savo kasdie
nybės rūpesčiuose. Paskelbdama Bažnyčia tik parodo 
mums, kad štai šviesi žvaigždė, kurią mums tinka pasi
rinkti kelrodžiu visuose mūsų žingsnių vingiuose”.

Taip rašė kovo 28 d. Drau
ge Česlovas Masaitis, ragin
damas paskubinti ark. Matu
laičio beatifikacijos bylą. Lie
tuviai juk norėtų turėtų savo 
šventąjį. Kaip tyčia, sekantį - 
Velykų - sekmadienį, N.Y. 
Times - trumpa žinute iš Va
tikano - lyg paskelbė atsaky
mą į tą troškimą. Viešėdamas 
visą savaitę nuo birželio 16 d. 
savo gimtoje Lenkijoje, popie
žius Jonas Paulius II palaimin
tuoju paskelbs karmelitų brolį 
Jozef Kalinowski, kuris buvęs 
lenkų generalinio štabo virši
ninku ir vienus metus - karo 
ministeriu Did. Lenkijos ku
nigaikštijos. Caro rusų kariai 
jį paėmė nelaisvėn Lietuvoje, 
nuteisė mirtin, bet vėliau mir
ties bausmė jam buvo pakeis
ta katorga ...

Kaip paprastai, toje AP 
agentūros žinioje iš Romos yra 
daug netikslumų, už kuriuos 
tačiau sunku pykti, paban
džius ... pasitikrinti mūsų pa
čių šaltiniuose. Pvz. Šapokos 
redaguotoje istorijoje, kurią 
išeivijoje pakartojome kelio
mis laidomis, yra minimas Ka 
linauskas be vardo:

‘Vienas narsiausių sukilėlių 
vadų, Kalinauskas ... maty
damas, kad sukilimas vistiek 
pralaimėtas - ir nenorėdamas, 
kad dar daugiau būtų aukų - 
pats išleido atsišaukimą, ra
gindamas visus pasirašyti 
carui ištikimybės adresą.’

Tai duoda raktą suprasti 
kandidato į šventuosius pasi
rinkimą, nors tame vadovėly 
turimas galvoje kitas - Kostas 
Kalinauskas. Apie Juozą ne
rasime ir išeivijos enciklopedi
joje. Jis yra tačiau trumpai 
aptartas Maž. Tarybinėje En
ciklopedijoje. (Tarybiniai isto 
rikai 1863 m. sukilimui skiria 
didesnį dėmesį, vertindami jį 
socialiniu, bet ne tautiniu po
žiūriu.)

Pagal tarybinę enciklopedi
ją, naujas palaimintasis, ku
riuo turime dalytis su lenkais 
(ir ukrainiečiais), Juozas Kali
nauskas yra gimęs 1835 m., 
Vilniuje. Petrapilyje studija
vo karo inžineriją ir dalyvavo 
revuliuciniam sambūryje (Šie 
rakovskio būrelyje). 1863 m. 
gegužės 17 d. jis, paskirtas Lie
tuvos suk. komiteto karinio 
skyriaus viršininku, stengėsi 
centralizuoti sukilėlių jėgų va
dovavimą, aprūpinti juos gink 
lais ir maistu. Rusų suimtas 
sekančių metų kovo25 d., nu
teistas sušaudyti, bet mirties 

bausmė jam buvo pakeista 10 
metų katorga. Iš jos paleistas 
1868 m., buvo ištremtas į Ir
kutską, vėliau gyveno Permo- 
je bei Smolenske. 1874 m. at
vyko į Varšuvą, 1877 metais 
persikėlė į Galiciją ir įstojo į 
karmelitus. Parašė atsimini
mus apie 1863 metų sukilimą. 
Mirė 1907 metais.

Jei šventieji skelbiami - 
anot Masaičio - kad būtų kel
rodžiu, jau iš tų paskubomis 
surinktų žinių nuotrupų gali
ma spėti popiežiaus mintį, ku
rią, tiesą sakant, jau galėjome 
pastebėti iš jo laikysenos pas
kutiniuose Lenkijos įvykiuose.

Savo nepriklausomybės lai
kotarpyje, ja džiaugdamiesi, 
mūsų istoriją nuo Liublino uni
jos iki 1918 m. stengėmės kuo 
greičiau peršokti. Jos tačiau 
negalima išbraukti ir joje la
bai lengva įžiūrėti paraleles 
su mūsų laikais.

Ar 1863 metų sukilimas bu
vo reikalingas ir tikslingas? Ar 
nebuvo tuo laiku, kaip dabar, 
tikimasi pagalbos iš vakarų? 
Ar nebuvo laukiama tarp Lie
pojos ir Palangos atplaukiant 
anglų laivo Ward Jackson su 
ginklais? Simpatijų tada, 
kaip ir dabar, Vakaruose ne
trūko. Daug dėmesio susilau
kė A. Gerceno prašymas, at
spausdintas Kolokole (kuris da
vė pavyzdį Kudirkos Varpui) 
1863 m. sausio 20 d. į rusų ka
rius - pasirodyti geraširdinges- 
niems už rusų vyriausybę, 
(londoniškis Times 1863 m.: 
balandžio 3 d. pranešė apie 
dviejų rusų karininkų - brolių 
Rykovų - perėjimą į sukilėlių 
pusę.) Ne herojiškai, bet prak
tiškai tada pasielgė vyskupas 
Valančius 1863 m. birželio 13 
dieną prašydamas Muravjovo 
atleisti nuo baudžiamųjų mo
kesčių Kauno gubernijos kata
likų dvasininkus. Muravjovas 
prašymą patenkino, nes tie 
dvasininkai, jo žodžiais ta
riant, ‘savo atsidavimą teisė
tai vyriausybei parodė ne tik 
žodžiais, bet ir darbais’.

Popiežiaus taktika panaši į 
Valančiaus. Lenkijoje Solida
rumas krito, kaip romantinis 
balionas. Bažnyčia tačiau li
ko reikalinga ir buvusiems su
kilėliams, ir vyriausybei.

Kalinauskas savo gimimo 
vieta vienija lenkus su lietu
viais, o mirė jis dabartinėje 
Ukrainoje. Kur dar liko kata
likų sovietinėje imperijoje? 
Tiesa, Jono Pauliaus II pažiū
ros truputį panašios į Pilsud-

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų valdyba. Iš kairės: Aloyzas Pečiulis, Vincas Juodval
kis, pirm. Jonas Petronis, Raimundas Bužėnas ir Bronius Dūda.

los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai 
lietuvybės židinys Rūta Šakienė

Po vasariškai saulėtos 
žiemos pietinę Kaliforniją 
nusiautė audringas, šaltas 
ir kaip dar niekados — šla
pias pavasaris, kurio nema
lonus ir nuostolius nešąs są
myšis vistik neatrodo, kad 
būtų pristabdęs Los Ange
les lietuvių kolonijos veik
lą. Tuoj po Naujų Metų, 
kaip ir paprastai, prasidėjo 
minėjimai, baliai, koncertai 
ir žinoma, vienas po kito, o

skio, kuris skirtumą tarp Lie
tuvių ir lenkų iki mirties laikė 
vokiečių ir rusų intriga. Bet, 
to nepaisant, jo politinis mos
tas visiems Sovietų imperijos 
katalikams yra vienas: būkite 
ramūs ir kantrūs, paguodos 
ieškokite tik Danguje.

Nieko geresnio negali norėti 
ir Kremliaus seneliai. Iš Var
šuvos pranešama, kad Lenki
jos vyriausybė buvo painfor
muoto apie Kulikausko beati
fikaciją.

N.Y. Times balandžio 6 d. 
pranešė iš Romos, kad atvyki
mas keturių vyskupų ir dviejų 
pralotų iš Lietuvos, ten laiko
mas smarkiu santykių tarp Va 
tikano ir Sovietuos pagerėjimu 
Tai pirmas toks atsitikimas, 
kad buvo leista išvykti kartu 
visiems keturiems vyskupams, 
išskyrus tik ark. Steponavičių, 
kurį popiežius jau 1979 m. 
pakėlęs į kardinolus ‘in pecto- 
re’ ir kuris nuo 1961 m. yra 
ištremtas į Žagarę.

Santykiai pablogėjo tarp 
Vatikano ir Čekoslovakijos, 
kur nėra vyskupų 7-iose iš 
12-kos diocezijų ir kur pereitą 
savaitę suimti 5 vienuoliai - 
Pilkieji Broliai. 

kai kada dėl laiko stokos 
net keletas iš karto, — me
tiniai, rinkiminiai organi
zacijų ir klubų susirinki
mai.

Nežiūrint j lietų ir viesu
lus vėl atėjo tasai metų lai
kas, kai smarkiau suplaka 
kolonijos veiklos pulsas, 
pagyvėja diskusijos, sutirš
tėja gandai, skraido spėlio
jimai. šiuo metu svarbiau
sią pasikalbėjimų temą su
daro siūlymai, prikalbinėji
mai įeiti į kurios nors orga
nizacijos vadovybę, ir, ži
noma — atsikalbėjimai, 
dauugiau ar mažiau svarūs 
pasiteisinimai, kodėl ”kitą 
metą gal, bet Šiemet tai 
tikrai negaliu”. Su mažo
mis išimtimis, organizacinį 
darbą užsikrovę asmenys 
anksčiau ar vėliau pavargs
ta ir nori pasitraukti, ar
ba bent ”išeiti atostogų”. 
Jiems ir tenka tasai rūpes
tis — surasti naujų kandi
datų, kurie užimtų jų vie
tas.

Los Angeles Tautiniai 
Namai, kurie prieš dvejus 
metus atšventė savo dvide
šimtą gyvavimo sukaktį, tų 
vargų, atrodo, neturi. Tei
siniai susitvarkę kaipo ne- 
pelninė organizacija, vado
vaujama penkių asmenų, 
pagal įstatymus vadinamu 
”Board of Directors”, kurie 
rotaciniu būdu po du renka
mi dvejiems metams, Tau
tiniai Namai klesti^ bujoja 
ir, pagal š. m. kovo 20-tą 
dieną įvykusio metinio su
sirinkimo pranešimus, ne
turi jokių nei finansinių, 

nei vadovybinių sunkumų.
Jau prieš keletą metų 

specialioje šventėje buvo 
iškilmingai sudeginti apmo
kėti] paskolų lapai, o per 
paskutinius kelis metus 
Tautiniai Namai perėjo mil
žinišką ”atsi.jauninimo ope
raciją” — pagrindinį re
montą. Ne vien tik išvaizda 
Tautiniai Namai atjaunėjo. 
Pirmininkas Jonas Petro
nis savo pranešime pabrėžė, 
kad vietoje imti dideles 
nuomas už komercines pa
talpas pirmajame pastato 
aukšte, T. Namai perleidžia 
jas jaunimo reikalams. Jau 
kuris laikas Jaunimo Sąjun
gos Lh A. skyrius T. Na
muose turi savo būstinę — 
svetainę, o šiemet kita bu
vusi krautuvė buvo perleis
ta lietuviams .skautam ir 
kaip tik šiuo laiku yra re
montuojama. Iš šių dviejų 
jaunimo organizacijų T. 
Namai ima nuomą — po 
penkis dolerius mėnesiui. T. 
Namų iždininkas yra profe
sionalas, diplomuotas buhal
teris Vincas Juodvalkis ir 
jo atsakomybė yra T. Namų 
sąskaitybą vesti taip kad 
pagal nepelninės organiza
cijos įstatus nebūtų kliūčių 
ir nesusipratimų su valdžios 
atstovais — tikrintojais. 
Pagal V. Juodvalkio pa
tiektą metinę apyskaitą, 
pereitų metų T. Namų pa
jamos buvo $24,502, o iš
laidos $24,073. Taigi, orga
nizacija tikrai ”nepelninė”, 
nors jos nuopelnai Los An
geles lietuviškai visuome-

(Nukelta į 4 psl.)
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SPVfilTinĖ POLĮTIU^^
Amerikos vyskupai sušvelnino savo priešatomines pažiūras.

- Sovietai stiprina technologinį špionažą. - Derybų dėl 
__________ _ atominio nusiginklavimo stovis. --------------------

Trečia JAV vyskupų Gany
tojiško Laiško versija apie ato
mini ginklavimąsi yra švelnes
nė už dvi pirmąsias. Vysku
pai dė tos versijos balsuos ge
gužės 1-2 dienomis. Numato
mas laiškas sukėlė nemažai dė
mesio, nes sutapo su sąjūdžiu 
prieš atominius ginklus Vaka
rų Europoje ir pačioje Ameri
koje.

Kaip žinia, ligšiolinė JAV 
persvara atominiuose ginkluo
se 40 metų išsaugojo taiką 
tarp abejų super-valstybių. 
Tai persvarai einant į galą, 
priešatominis sąjūdis siekia 
JAV sulaikyti nuo tolimesnio 
ginklavimosi, naiviai tikėda
masis jog tuo paseks ir sovietai 
kurie kaip blynus kepa savo 
vid. distancijos SS-20 raketas. 
Prezidento Reagano pasiūly
mas, nesisekant susitarti dėl 
vid. distancijos raketų panai
kinimo, sumažinti bent jų skai
čių, buvo sovietų užs. reikalų 
ministerio - naujai paskirto ir 
min. pirmininko pavaduoto
ju - Gromyko buvo Did. Šeš
tadieni atmestas.

Savo naujam laiške, kuris 
jau pasiekė 150 psl., JAV kat. 
vyskupai pakartojo atominio 
karo pasmerkimą, ypač atomi
ni bombardavimą civilių, ta
čiau sutinka su ‘atgrąsinimu’ 
per atominius ginklus, jei tai 
patarnautų susitarti dėl nusi
ginklavimų. Jie taip pat pasi
sakė prieš pradėjimą vartoti 
atominius ginklus, tačiau lei

džia juos panaudoti,jei to bū
tinai reikalautų gynimasis.

Naujoje versijoje vyskupai 
jau pasisako ‘neturį iliuzijų 
apie sovietinės sistemos pries
paudą’ ir kaltina ‘sovietų kari
nę ekspansiją atominių gink
lų lenktynių pradėjimu’, ta
čiau čia pat pamini, kad ir 
‘mūsų sistema nėra be dėmių’ 
ir įspėja prieš ‘anti-sovietiz- 
mą’, kuris neleistų suprasti 
‘bendrą naudą’ abiem valsty
bėms nenaudojant atominių 
ginklų.

Laiškas paliečia ir karius- 
katalikus. Gerai,kad jie pri
sidedą prie taikos ir saugumo 
išlaikymo, tačiau joks krikščio
nis neturi teisės pildyti įsaky
mo ar politiką, sąmoningai 
nukreiptą civilių žudymui.

•••

Reagano noras sustiprinti 
mokslinį tyrinėjimą atskren- 
dančių raketų sulaikymui dar 
daugiau paskatino sovietus 
rinkti kiek galima daugiau 
techniškų žinių užsienyje, ne
siskaitant su priemonėmis. 
Toks nachališkas šnipinėjimas 
privedė prie 47 sovietų išsiun
timo iš Prancūzijos, pačiam 
prezidentui Mitterrandui įsa
kius. Iš pradžių galvota tai 
padaryti tyliau, bet pereitą 
pirmadienį pasirodžiusi žinia 
N.Y. Times William Safire 
kolumnoje - kad Prancūzijoje 
suimtas tūlas pramonės tar
nautojas, pardavinėjęs paslap-
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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 DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
I'O CHANGES.

tis sovietams - privedė veikti 
anksčiau ir be jokių ceremoni
jų. Tuo pačiu laiku, po kelis 
sovietų pareigūnus išmetė ir 
britai su ispanais. Rekordą iki 
šiol dar laiko britai, 1975 m. 
išmetę iš karto 107 sovietų pa
reigūnus. 1982 m. pradžio
je Prancūzijoje gyveno 2,406 
sovietų piliečiai, kurių apie 
700 turėjo dar sovietų pasus. 
Vienas trečdalis jų buvo sovie
tų žvalgybos agentai. Kai kas 
mano, kad dabartinis ištrėmi
mas gali būti susiejęs su Pran
cūzijos kontra-žvalgybos pulk, 
lt. Bernard nužudymu.

•••

JAV kolumnistų - svarstan
čių atominio nusiginklavimo 
problemą - tarpe, pastebima 
nauja tendencija. Kai kas, kar 
tu su buvusiais Carterio parei
gūnais mano, kad dabartiniai 
sunkumai kilo dėl buv. Vokie
tijos kanclerio Schmidto įdėjos 
Europoje laikyti vidutinės dis
tancijos atomines raketas. 
Tuo būdu išvengta galimybė, 
kad JAV kokiu nors atsitikimu 
paliktų Europą savo likimui. 
Iš tikro tačiau, į kiekvieną tai
kinį - į kurį bus nukreiptos 
naujos vid. distancijos rake
tos - jau dabar yra nutaikytos 
JAV tarpkontinentalinės ra
ketos. Sovietai labai bijo vid. 
distancijos raketų, nes jos So
vietuos taikinius gali pasiekti 
per 6-8 minutes, tuo tarpu 
tarpkontinentalinė - per 20 mi 
nučių, kas duoda daugiau lai
ko pasiruošti iššauti savo rake
tas. Dėl to raketos Europai 
nėra gyvybiniai svarbios JAV- 
bėms. Jei sovietams jų labai 
nesinori, jie turėtų išeiti su ko
kiu kontra-pasiūlymu, kuris 
sumažintų europiečių baimę 
ir leistų jiems pasitikėti Ame
rikoje išrikiuotom raketom. So
vietai į tai atsakys, kai pama
tys, kad jų pastangos išnaudo
ti antiatominius jausmus ne
duoda norimų rezultatų ir vid. 
distancijos raketos bus pradė
tos gabenti į Europą. Jie turė
tų paskubėti, nes ateinantieji 
metai yra rinkiminiai, kada 
visi pasitarimai bus apstabdy- 
ti.

■ Iš kitos pusės
Viskam turi būti tinkamas laikas ir vieta — pagal

vojau, vartydamas specialų leidinį MOTERIS IR KRIS
TUS, kuriame ATEITIES redaktorius kun. K. Trimakas 
teisinasi, kodėl ATEITIS 6 Nr. paskelbęs Gintos Remei- 
kytės eilėraštį ’E vangeli j a pagal Jonę’. Jame svarstomas 
klausimas, kas būtų, jei Kristus būtų moteris — Kristė. 
Poetė atsako, kad ji būtų išprievartauta ir 'pririšta iš
skėstomis kojomis tarp kedrų’. ..

MOTERS IR KRISTAUS leidinyje K. Trimakas sa
kosi gavęs tuo reikalu 24 laiškus: 14 už, 10 neigiamų. 
Nedaug, bet turint galvoje nedidelį ATEITIES skaity
tojų skaičių ir bendrą mūsų nepaslankumą rašyti redak
cijom laiškus, pakankamai. Dėl tos paskutinės priežas
ties reikia sveikinti poetę susilaukusią labai daug citatų 
kitoje spaudoje ir dabar net specialų leidinį. Pasirodytų 
tas eilėraštis kitur, būtų jis sutiktas tyla, gal tik Drauge 
ar Darbininke pasirodytų koks pasipiktinęs balsas dėl 
'Tikėjimo pajuokimo”, bet ir tuo atveju iš drovumo būtų 
susilaikyta nuo tiesioginių citatų.

Faktas, kad Trimakas turėjo teisintis atskiram lei
dinyje, o ne savo redaguojamam laikraštyje, kalba už 
tai, kad dabar jis pats, o greičiausiai leidėjai, yra nuomo
nės, kad eilėraščiui neturėjo būti ATEITYJE vietos. Iš 
žurnalistinio taško — suprantu redaktoriaus norą nuste
binti savo skaitytojus ir priversti juos pagalvoti. (Įdomu, 
kad ATEITIES bendradarbių tarpe moterys vyrauja 
penki ar keturi prieš vieną santykiu). Iš kitos pusės žiū
rint, tačiau verta laikytis taisyklių, rašytų ir nerašytų, 
kurios kai kuriais atvejais jaunimui atrodo kvailos, bet 
iš tikro sudaro mūsų civilizacijos dalį ir gyvenimą pa
lengvina. Toli pavyzdžio nejieškant: Ateities jubilieji
niame 8-9 Nr. Vilius Dundzila, rašydamas Katalikų VAI
ŠINGUMO (?-vm) tema, 25 punkte nurodo:

"Visi ministeriai (ir kunigas, ir diakonas) tu
ri ESTETIŠKAI (autoriaus pabrėžta) rengtis ir 
elgtis.”

Atseit, paplūdimiuose įsipilietinęs 'bikini’, į bažny
čias neįsileistinas. Tuo tarpu mūsų minėtas eilėraštis 
skaitytojui Kęstučiui Kebliui sukėlė štai kokias mintis: 

"Remeikytės spekuliacijos ... mane neįtikino.
Man atrodo, kad būtų buvę kitaip... Kristę kar
tu su Jone Mate, Luke ir Morka žydai pagavo, 
atraitojo sijonus, įkirto erškėčių rykštėm per 
NEMINIMAS VIETAS, po to pamarkdino sūria
me Mirties Jūros vandenyje (kad daugiau perš
tėtų) ir paleido į užmirštį.. .”

Kalbant apie 'neminimas vietas’. . . K. Trimakas at
sakydamas į klausimą, kaip dailininkai turėtų atvaizduoti 
Kristės kančias, rašo:

”Jei aš sugebėčiau atvaizduoti Kristės kančią, 
man viskas būtų sukaupta josios veide, ypač aky
se ...”

Jei taip, kam' tiek daug kalbama ir rašoma apie 'ne
minimas vietas’? (vm)

t

PABALTIEČIŲ LAIŠKAS
EUROPOS UŽSIENIO 

REIKALŲ 
MINISTERIAMS

Ryšium su š. m. balan-. 
džio 12 d. Įvykstančia Eu
ropos Parlamento užsienio 
reikalų ministerių sesija, 
dr. K. Bobelis kovo 25 d. 
Pabaltiečių Pasaulinės San
talkos vardu pasiuntė už
sienio reikalų ministeriams 
raštą apie Pabaltijo kraštų 
padėtį, šį raštą gavo Belgi- 
gijos, Danijos, Airijos, Ita
lijos, Prancūzijos V. Vokie
tijos, Liuksemburgo, Olan
dijos ir Anglijos ministe
riai, kurie prašomi remti 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybės at-

statymą. Priedu pasiųsta 
daug medžiagos: 1979 m. 
rugpjūčio 23-ios dienos 45 
pabaltiečių atsišaukimas, 
Europos Parlamentui įteik
ti memorandumai ir kita 
svarbi dokumentacija.

HABSBURGO LAIŠKAS 
VLIKO PIRMININKUI
Dr. Otton von Habsburg, 

pranešėjas Pabaltijo klau
simu Europos Parlamente, 
kovo 22 d. laišku painfor
mavo VLIKo pirmininką dr. 
K. Bobelį, jog jis forma
liai paprašė Europos užsie
nio reikalų ministerius, kad 
jie balandžio mėnesį įvyks
tančios sesijos metu pra
neštų, kokių žingsnių jie 
ėmėsi Pabaltijo rezoliucijos 
reikalu ir ką jie numato da
ryti netolimoje ateityje. 
Habšburgas pridūrė, kad jo 
veikla Pabaltijo rezoliucijos 
reikalus jam suteikė didelio 
pasitenkinimo ir kad jam 
buvo ypač malonu susitikti 
su VLIKo pirmininku iar 
kitais "bičiuliais pabaltie- 
čiais". Savo laišką jis už-

baigė šiais žodžaiis: "Jūs 
galite pasitikėti, kad mes 
neleisim, kad šio reikalo ei
ga sustotų”.

KITATAUČIAI Už 
KUN. ALFONSĄ 

SVARINSKĄ
Lietuvių Katalikų Religi

nei šalpai prašant, Norwi- 
cho diecezijos Teisingumo 
ir Taikos komisija įsijungė 
į kun. Alfonso Svarinsko 
gelbėjimo akciją.

Komisijos pirmininkas 
Brolis Martin O’Brien pa
siuntė protesto laiškus š. 
m. kovo 28 Lietuvos TSR 
Religinių Reikalų Įgalioti
niui Petrui Anilioniui į Vil
nių, Sovietų Sąjungos Reli
ginių Reikalų Įgaliotiniui 
Kuroyedovui į Maskvą ir 
Sovietų ambasadoriui Do- 
bryninui į Washingtoną, 
kuriuose jis reikalavo kun. 
A. Svarinską tuoj paleisti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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LAUKIAMA NE SKALDYMOSI 
DEKLARACIJŲ, BET DARNOS 

UKIMINĖIE KOVOJE
Vytauto Kamanto viešas 

paskelbimas jo užmojo, iš
vesti j gyvenimą bendruo
menę, kaip naują išeivijos1 
lietuvių vieną monopolinę 
partiją, (Pasaulio lietuvis 
1983 m. 2 nr.) aitriai nu
skambėjo daugeliui lietu
vių. Autorius miglotai ap
taria, bet aiškiai siūlo šiais 
metais šaukiamam PLB 
seimui nurašyti, užmiršti 
visas mūsų organizacijas, 
pradėjusias veiklą, prieši
nantis prieš Lietuvos oku
pantus, nuo pat okupacijos 
pradžios ir tą darbą varan
čias iki šiandie. Autorius 
skelbia: ”PLB seimas yra 
vienintelė pasaulio lietuvių 
aukščiausia institucija, at
stovaujanti visiems lietu
viams”. . .

Šis Vytauto- Kamanto,. 
dabartinio Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirmininko siekis, palyginti 
gražiai ir su humoru kelių 
šio savaitraščio bendradar
bių jau buvo atsakytas 
"Dirvos” 11 ir 12 nr. nr. 
Esmėje tai nėra humoro 
pokštas, o daugiau griaudus 
žvilgsnis į Vytautą Kaman- 
tą, nesusigaudanti kas yra 
kas, o. tematant j tik vieną 
bendruomenę, tik vieną in
stituciją, tik vieną lietuvių 
organizaciją besirūpinančią 
Lietuvos laisvės byla. Tokių 
"vienų” vyresniosios kartos 
lietuviai yra matę Italijoje, 
Vokietijoje. .. kaip ir nū- 
.dien mato Sovietų Sąjungo
je ... Todėl Vytauto Ka
manto užmojis išeivijos lie
tuvi ją įjungti į ”tik vieną” 
monopolinę partiją, mano 
supratimu, geros valios lie
tuviams nepriimtinas.

Vytautas Kamantas de
klaruoja: "Seimas, tik vie
nas reiškia lietuvių tautos 
ryžtą būti laisvai bei nepri
klausomai ir rūpinasi išei
vijos aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvės darbe.” Tik; 
vienas? Pasimetęs galvose
noje PLB pirmininkas . pa
miršta, kad okupaciją ne
šanti lietuvių tauta, jos na

riai eidami į kalėjimus ir 
pakeldami sunkias kančias, 
tikrai reiškia ryžtą būti 
laisvais, o išeivija tegali ir 
pritaria be seimų nurody
mų jų siekiui. Todėl išeivi
jos lietuvių uždavinys tą 
vergtųjų ryžtą išnešti Į pa
saulį ir bent tuo būti ”su 
kovojančia tauta”. ..

Įdomus Vytauto Kaman
to teikiamas šio PLB seimo 
uždavinių aptarimas: "VI 
PLB seimas turės aiškiai 
pasisakyti, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šei
ma yra vienintelė jungtis, 
kuri ne tik rūpinasi, bet ir 
derina pasaulio lietuvių 
švietimo, tautinės kultūros, 
socialinę, šalpinę, ekonomi
nę ir politipę veiklą”. Turės 
aiškiai pasisakyti. O toliau 
jau truputį nukalba, tarda
mas: "lietuviškos organi
zacijos bei veiksniai yra 
PLB šeimos dalis, nes jų 
nariai per savo kraštų Ben
druomenes yra Lietuvių 
bendruomenės nariai . . .” 
Gal yra, bet daugis jau ne
bėra nariai, bent nuo to me
to, kai LB vadovai nukrei
pė bendruomenę į monopoli
nę partiją. Veiksniai, tarki
me, jų nariai turėtų būti 
bendruomenės nariai, bet 
veiksniai, kaip institucijos, 
pradėjusios savo darbuotę 
tuo metu, kai LB pačios idė
jos dar nebuvo pasaulyje... 
todėl reikia jų buvimą, dar
bą ir PLB pirmininkui pa
boti, su jais susiprasti ir 
darniai dirbti, o ne juos pa
neigti.

žvilgsnis į praeitį. Bend
ruomenės vadovai ne nuo 
šiandien veda akciją, kitas 
organizacijas (Altą, Vliką, 
Balfą ...) išstumti iš gy
venimo, šūkiu — šios orga
nizacijos, vadovaujamos se
nių greit mirs, o ir dabar 
jos nedarbingos ... Gyveni
mas to šūkio nepatvirtino. 
ALT darniai dirba iki šian
dien, nors tik ką minėtą 
šūkį pirmą kartą girdėjau 
1969 m. JAV LB valdybai, 
Veržiantis į politinį darbą... 

Tačiau šio ir panašių šūkių 
pasėkoj, vyresnioji, seno
sios mūsų išeivijos karta ir 
jos atžalos, suorganizavusi 
ir rėmusi Altą visiškai nu
sisuko nuo bendruomenės ir 
likosi su Altą. Jų organiza
cijos (Lietuvos Vyčiai, Su
sivienijimai ir kt.) pasigė
rėtinai sustiprino akciją 
Lietuvos laisvei ginti. Iš ki
tos pusės, jaunesnioji dipu
kų karta išaugo mintimi, 
esą Altą ir Vliku neverta 
domėtis — jie greit mirs... 
Šia prasme Chicagos lietu
viai girdėjo amžiumi jau
nesniųjų kandidatų į JAV 
LB tarybos narius pareiški
mus, tos tarybos rinkimi
niais (1978, 1982) . metais, 
ir berods, nei vienas vyres
niųjų kandidatų tokius pa
reiškimus neatmetė .. .

Todėl atmestinas bend
ruomenės vadovų skelbia
mas iki nuobodumo siekis 
"tik vieniems” valdyti pa
saulio lietu vi ją. Grynai mo
raliniu pagrindu atmestinas 
skelbiamas neigimas vyres
niems amžiumi lietuviams 
būti organizacjių vadovybė
se. Miršta visokio amžiaus' 
žmonės tik išlieka gyvos 
idėjos.

Siektinas darnumas, vi
sų kartų lietuvių susipra
timas, ir bendromis pastan
gomis veikla Lietuvos lais
vės byloje. Tie metai ir tie 
įvykiai, kada buvo pasiek
tas lietuvių vieningumas ir 
visa energija nukreipta 
Lietuvai yra mums pavyz
džiai. Yra atsakymas tiems, 
kurie aimanuoja, kad LB 
dedanti daug pastangų šia 
lnikme, tik tie nevidonai 
Altos/Vliko žmonės nenori 
tų pastangų suprasti ir pri
imti . .. Taip visuomenė 
mato Jūsų pastangas, bet 
jose matomas ir Jūsų sieki
mas, nustumti į šalį kitus 
ir atsistoti į jų vietą pa
tiems. Imkime pavyzdžius. 
JAV lietuviai žymiai dau
giau, negu pastaraisiais me
tais, buvo susiskirstę į gru
pes, o vistik 1940 m. pajė
gė pilnai apsijungti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Pa
našiai buvo ir pavergtoje 
Lietuvoje, 1943 m. organi
zuojant Vyriausi jį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Ko
mitetas veikia ir jau turi 
gražią istoriją, senesnius 
ar naujesnius ryšius, san
tykiavimą su daugelio vals
tybių vyriausybėmis. Ko
mitetas pereitais metais 
pajėgė įeiti į Europos Vals
tybių Parlamentą, kurio 
plenume buvo padarytas 
sprendimas, smerkiąs Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių okupaciją ... Sunku 
suprasti, kaip galima lietu
viui to nematyti ir garsinti 
"tik mes vieni”, "tik sei
mas ...”

Pasaulio Lietuvių Seimo 
išvakarėse geros, valios lie
tuviai laukia iš jo, seimo, 
ne skaldymosi - deklaracijų, 
ne principo "tik mes” toles
nio garsinimo, o visų lietu
vių darnos, susipratimo

Gertrūda ir Povilas Dargiai

DARGIŲ RADIJO VALANDĖLEI
50 METIĮ

Pittsburghe veikiąs Povi
lo ir Gertrūdos Dargių va
dovaujamas lietuviškasis 
radijas, atlieka daug dides
nį ir svarbesnį darbą, negu 
vien skelbti saulės patekė
jimą. Tą darbą P. Dargis 
pradėjo 1933 metais ir tę
sia be jokios mažiausios 
pertraukos jau 50 metų.

Kuo grįstas toks daugelio 
metų darbas?

Atrodo, ne kuo kitu, o 
kantrybe ir ištverme. Ir tai 
yra labai brangus žmogaus 
ypatingumai, kai kantrybę 
lydi gyvenimiška išmintis, 
o ištvermė yra akivaizdžiu 
rodyklių žmogiško valingu
mo, be kurio, kaip žinoma, 
nėra nė džiuginančių laimė
jimų.

Kai jau1 kalbam apie 
kantrybę ir ištvermę, tai 
nebeatjungiamai siejame P. 
Dargį su jo žemaitiškąja 
kilme. Gimęs Mažeikių aps
krityje, ten pat mokęsis 
progimnazijoje, vėliau bai
gė Šiaulių valstybinę gim
naziją, o po to įstojo į Lie
tuvos Universitetą, teisių 
fakultetą Kaune. Gimnazi
joje ir universitete buvo 
veiklus v i s uomenininkas. 
Gimnazijoje linko į litera
tūrą ir žurnalistiką.. Pats 
rašė ir kūrė savam gimna
zijos pasauliui, tačiau tai 
jau buvo ženklas, kad gim
nazistas Povilas Dargis nė
ra vien vadovėlių mokinys. 
Ir universitete, teišbuvęs 
vienerius metus, jau dairė
si tolyn ...

Netilpęs gimtuose Viekš
niuose, vėliau Šiauliuose ir 
Kaune, jis leidžiasi per At
lantą ir 1926 metais pasie
kia Pittsburghą, didumu 
3-čią Amerikos pramoninį- 
prekybinį-fiannsinį miestą. 
Atrodo, kad Dargis pajuto 
jog šio miesto dydis lyg ati
tiktų jam, nes nuo atva
žiavimo iki šių dienų Dar
gis su Pittsburghu nesisky
rė. Nesiskyrė ir su lietuviš
kąja visuomene, nė su atsi- 

principų paskelbimo likimi- 
nėje lietuvių tautos kovoje.

Mečys Valiukėnas 

vežtąja su savim Lietuva. ..
Įstojęs į Duquesne uni

versitetą Pittsburghe, čia 
gavo teisinį pasiruošimą. 
Studijuodamas teisę, neuž
miršo jaunųjų lidtuviukų. 
Jiems suorganizavo mo
kyklėlę, kurioje ir pats bu
vo mokytoju. Nuo pat at
važiavimo radęs Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje 
tampa jo nariu. Anaiptol 
ne eiliniu, ne kaip dauguma. 
Čia jis įkuria naują kuopą, 
kuriai yra skiriamas nume
ris 353. Jis pats tampa jos 
pirmininku, retu pirminin
ku, nes nuo 1930 metų tuo 
pirmininku tuoj kuopoj te
bėra ir šiandien. Nuo 1930 
metų jis tampa nuolatiniu 
atstovu SLA Seimuose, ne
apleisdamas nė vieno tų 
seimų. O 1932 metais jis 
tampa Komisijos pirminin
ku ruošti Seimą, kuris turi 
įvykti'tame pačiame Pitts
burghe. Šio Seimo pramo
ginėje dalyje buvo vienas 
dalykas toks, kokio nebuvo 
ankstesniuose Seimuose, ne
pasikartojo ir vėliau — tai 
pastatymas operos Fausto. 
Nuo 1944 metų Dargis ren
kamas Seimuose Susivieni
jimo viceprezidentu; o nuo 
1956 metų išrenkamas pre
zidentu, ir tas pareigas ei
na ir šiandien. Ar reikia 
dar didesnio ryškumo šio 
žmogaus įsipareigojimų pa
stovumui nustatyti, ar tą 
pastovumą matyti?

To viso P. Dargiui neuž
teko, netilpo jis ir viename 
Susivienijime. Jis yra Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
vicepirmininkas ir LT San
daros Centro pirmininkas.

Ne viskas būtų suminė
ta, jei nebūtų pridėta tai 
kas yra visų svarbiausia, 
kam yra palenkti visi kiti 
darbai, t. y. tiesioginiai 
darbai LIETUVAI, laisvės 
siekimo darbai. Ir šiuose 
darbuose P. Dargis turi 
ryškų pėdsaką. Jis yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
daugiametis Centro vicepir
mininkas, jis yra dalyvavęs 
delegacijose pas preziden
tus: Trumaną, Kennedy, 

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 15 — 4 DIRVA 1983 m. balandžio 14 d.

Šiapus ir anapus LOS ANGELES LIETUVIU TAUTINIAI NAMAI...

Pireneju
(21)
Nuo Madridejos kelias pasu 

ko šiek tiek į kairę ir vedė tie
siai i Toledo. Rūsčios uolos ki
lo vis aukščiau ir su jomis mū
sų kelias, kurio vienoje pusėje 
nusileido statūs skardžiai tie
siai i mėlyną Tacho upės van
denį.

Netrukus virš rausvų uolų, 
kaip miražas, iškilo auksiniai 
toledo bokštai. Privažiavus ar, 
čiau, autobusas sustojo nedi
delėj kalno aikštelėj, iš kurios 
prieš akis atsivėrė pasakiška, 
popietės saulėje skendėjanti 
Toledo panorama. Iš šios pa
čios aukštumos ir EI Greco nu
tapė savo garsųjį peizažą ‘Tole 
do audroje’. Tik tada Ispanija

DARGIU RADIJO...
(Atkelta iš 3 psl.) 

Fordą, jis buvo Amerikoje 
Nacionalinis Lietuvių De
mokratų pirmininkas, jis 
gyvu žodžiu yra daug kar
tų kalbėjęs j savo tautiečius 
Lietuvoje per visam pasau
liui skirtą radiją, yra rašęs 
Sandaroje, Dirvoje, Kelei
vyje, Naujienose ir Tėvy
nėje — visada rodęs viešą 
nerimą dėl savo tėvynės 
Lietuvos laisvės.

Povilo Dargio vidinė 
jungtis su Lietuva, jo rū
pestis Lietuvos likimu — 
tai pirminis šaltinis jo no
rams ir nepaliaujamam ryž
tui viešpatauti ir ore. Įžen
gęs radijo stotin 1933 me
tais, dar vienu būdu įrodė 
savo tvirtą žemaitišką bū
dą. Be pertraukos nuo anų 
metų P. Dargis kiekvieną 
sekmadienį nuo 12:30 iki 
1:00 vai. vidudienyje lietu
viškuoju žodžiu, daina ir 
muzika gaivina tūkstančius 
lietuvių širdžių. Tame 50 
metų atliekamame darbe 
pagrindinė jėga yra — jis 
pats — Povilas Dargis. Jis 
pagrindinė jėga, bet ne vie
nintelė. Reikia paminėti su 
pagarba ir jo žmoną. Ger
trūdą, Povilo gyvenimo 
draugę, gabią smuikininkę 
ir šaunią bendrininkę jo vi
same visuomeniniame dar
be. Ji pavaduoja savo vyrą 
ir radijo stotyje, kai jos 
vyrui reikia būtinai išvyk
ti iš Pittsburgho radijo 
programos dienoj, žinoma, 
Gertrūdos pagalba Povilui 
lengvina jo dienas. Tačiau 
atsakomybė guli ant jo vie
no pečių ir pasikartojantis 
impulsas ėjo iš jo — Povilo 
Dargio — žemaitiškos krū
tinės.

Povilas Dargis pats sako, 
kad per Pittsburgho radiją 
jis sujungia tūkstančius 
lietuvių su Lietuva ...

Telaimina Povilą ir Ger
trūdą lietuviškasis PRA
AMŽIUS su gera sveikata 
ir su viską tveriančia dva
sia, kad lietuvybė būtų gy
va, tvirta ir skambi.

. A. Antėjus

Henrikas Stasas

pergyveno savo istorines aud
ras ir Toledo buvo centre šių 
konvulsijų. Šiandien Toledo 
dengė skaidrus dangusir mies
tas buvo nušviestas gelsva me
daus spalva iš kurios išsiskyrė 
tik rusvos uolos ir miestą juo
siantis tamsiai mėlynas Tacho 
upės kaspinas. Žvelgiant iš 
čia į senus, gelsvų smiltainių 
pastatus ir raizgytas Toledo 
gatveles, galima tiesiog išskai
tyti visą šio miesto istoriją, 
kuri čia pasideda vestgotų ka
raliaus Vambos statyta siena 
ir baigiasi garsiuoju Alkazaru.

Čia viešpatavo romėnai ir 
vestgotai, o VIII amžiuje mau 
rai Toledo įjungė į Cordobos 
Emiratą. Vėliau Leono kara
lius Alfonsas miestą išvadavo 
ir jį pavertė savo imperijos sos
tine. Salia pasaulinės valdžios 
Toledo tapo ir katalikybės 
centru. Ilgą laiką čia taikoje 
gyveno krikščionys, maurai ir 
žydai. Tai buvo viena gra
žiausių šio viduramžių miesto 
ypatybių, kurią istorikas Ame 
riko Castro pavadino trimis 
tautų sugyvenimo kolonomis. 
Tačiau 1492 metais išstūmus 
maurus iš paskutinės jų tvirto
vės Ispanijoje -1.y. Granados- 
maurams ir žydams buvo įsa
kyta apsikrikštyti arba palikti 
kraštą. Taip šis miestas išgy
veno kiekvieną Ispanijos isto 
rijos fazę ir - kaip Miguel Ser- 
vantes vienur išsireiškia - To
ledo yra šio krašto garbė ir jos 
miestų šviesa. Manau, kad 
kiekvienas pamatęs Toledo 
pasakytų, jog tai yra viena 
nuostabiausia ir didingiausia 
Europos vieta. Todėl Ispanija 
ir paskelbė jį muziejiniu mies
tu ir uždraudė čia statyti nau
jus ir modernius pastatus.

Pasigrožėję Toledo panora
ma, iš aukštumos autobusu 
nusileidome į pakalnę ir per 
seną, maurų statytą Alkanta- 
ro tiltą bei to paties vardo var
tus įvažiavome į istorinį mies
tą. Tačiau, važiuojant auto
busu, pajusti šio miesto istori
nę atmosferą būtų neįmano
ma. Todėl jo vingiuotom, 
siaurom ir tamsiuos šešėliuos 
paskendusiom gatvelėm ėjo
me pėsti, stebėdami ir klausy
dami jo pilkų granitinių sienų 
legendas ir čia gyvavusių kul
tūrų istoriją.

Visas miestas čia lyg senas 
gobelenas, kuriame išbalu- 
siom spahom įausti padavi
mai ir legendos. Gatvės, ma
tyt, čia dar planuotos maurų, 
pagal charakteringą rytietišką 
būdą - su daugybe vingių, štai 
gių užsukimu ir akligatvių. 
Taip staiga prieš akis iškilo 
melsvam dangaus fone pilkas 
katedros bokštas. Tik arčiau 
priėjus atsiskleidė šio milžiniš
ko koloso dydis ir architektū
rinis grožis. Katedros dydį gal 
geriausiai nusako 750 langų, 
kurių spalvoti vitražai pilkai 
granito masei suteikia gyvu
mo ir iškelia renesanso epo
chos meno didybę. Pati ka
tedra pagrinde buvo planuota 
prancūzų gotikos stiliuje, ta
čiau daug kartų buvo modifi
kuota ir perstatinėta, taip, 
kad galiausiai gavosi tikras 
įvairių stilių konglomeratas.

Ji buvo pradėta statyti 1227

(Atkelta iš 1 psl.) 
nei yra neabejotinai vertin
gi-

Po pranešimų ir protoko
lo skaitymo sekė rinkimai. 
Šiemet baigėsi terminai 
dviejų direktorių pirminin
ko Jono Petronio ir iždinin
ko Vinco Juodvalkio. Jie 
abu sutiko sekančiai kaden
cijai kandidatuoti ir, jiems 
išėjus iš salės, rankų pakė
limu buvo perrinkti beveik 
vienbalsiai — vienas bal- 
suotojas susilaikė. Revizi
jos Komisija, susidedanti iš 
Antano Mažeikos, Jono

metais ir baigta 1497. Taigi 
beveik per visą jos statymo lai
ką Ispanijoj dar viešpatavo 
maurai. O maurų įtaka ispa
nų kultūroje tuo metu buvo 
nepaprastai didelė. Todėl ka
tedros statytojai stengėsi sukur 
ti ką nors monumentalaus, 
kad atsvertų maurų kultūros 
pranašumą.

Per didingą, smulkiai orna
mentuotą ir arabeskom išpuoš
tą portalą patekome į kated
ros vidų. Čia žmogus pasijun
ti tikrai menkas ir lyg miške 
pasimetęs. Per plačią jos erd
vę tęsiasi penkios navos, kurių 
keturios šoninės susijungia už 
didžiojo altoriaus, karališkoj 
koplyčioj. O jų skliautus re
mia milžiniškos kolonos, ku
rios sujungtos po 6 grupėje. 
Pagrindinį altorių sudaro pa
sakiškas medžio drožinys lieps
nojančio gotiko (Flamboyant) 
stiliaus, kurio visos figūros pa
dengtos auksu. Viduryje mil
žiniška, sidabrinė Marijos 
skulptūra. Dešinioji katedros 
siena iš 14 šimtm. smiltainio 
akmens, o kairioji vėliau buvo 
pakeista platereąue (sidabri
niu) marmuru. Choras taip 
pat medžio drožiniais orna
mentuotas ir sudaro vieną iš
tisinį kūrinį, vaizduojanti Gra 
nados pergalę. Šio choro 
skliautuose garsus Narciso To
me kūrinys ‘EI Transparente’. 
Tai spalvoto marmuro, stuko 
ir tapybos junginys, kurį poe
tai apdainavę pavadino net aš 
tuntuoju pasaulio stebuklu. 
Sis kūrinys savyje jungia visus 
gražiuosius menus ir teatrali
niai apšviestas iškelia tipišką 
baroko iliuziją. Sakau teatra
liniai apšviestas, tačiau apšvie 
timo efektai čia natūralūs, nes 
‘EI Transparente’ apšviečia 
saulės spinduliai per specialiai 
lubose padarytą angą.

Visa Toledo katedra laiko
ma muziejine. Be to, jos zak- 
rastijoj dar įrengtas atskiras 
religinio meno muziejus. Čia 
eilė EI Greco darbų, tarp ku
rių Kristaus portretas su apaš
talais, Kristus išvelkamas iš 
rūbų ir t.t. Toliau Ven Dyck- 
‘Sventoji šeima, Goya - Kris
taus suėmimas, Bellini - Kris
tus dedamas į karstą ir keli Ru 
benso paveikslai. Be įvairaus 
bažnytinio meno, čia daug ki
tokio neįkainuojamo meno ir 
turto. Didžiulė sidabrinė 
monstrancija gryno aukso pag 
rindu - sverianti 400 svarų, 
popiežiaus Jono XXIII Toledo 
primui dovanotas rubinų kry
žius ir Mussolini dovana - ma
žas medinis kryžius su Fra 
Angelico šviesiai mėlyna Nu
kryžiuotojo statulėle.

(Bus daugiau) 

Mockaus ir Vlado Gylio,, 
taip pat buvo perrinkti 
vienbalsiai — susilaikė tik 
patys Revizijos Komisijos 
nariai.

Einamuose reikaluose 
dar ilgokai buvo diskutoja- 
ma ir aiškinamasi keliais T. 
Namų įstatų, finansinio ir 
ūkinio tvarkymosi bei su
sirinkimo pravedimo for
mos reikalais. Po diskusijų 
sekė vaišės ir pabendravi
mas. Norintieji turėjo pro
gos apžiūrėti remontuoja
mas būsimos skautų būsti
nės patalpas ir neseniai už
baigtą remontuoti pirmojo 
aukšto saliukę, kur daug 
metų trūnijęs nejaukus už
kampis išradingumo, darbo 
ir išlaidų dėka pavirto į 
puošnią, šviesią valgyklos 
patalpą, su modernia ir pa
gal visus Sveikatos Depar
tamento reikalavimus įreng
ta virtuve. Maloni žinia, 
kad, ilgametei T. Namų 
valgyklos šeimininkei Ade
lei Skistimienei dėl sveika
tos pasitraukus į senai už
tarnautą poilsį, atsirado 
naujų, energingų ir suma
nių šeimininkių pora, kurios 
savo kulinarinį debiutą tu
rėjo Velykų dieną, paruoš- 
damos iš bažnyčios grįžtan
tiems Los Angeles lietu
viams tradicinį Velykų sta
lą. Girdėt, kad T. Namų 
valgykla Velykų sekmadie
nį, kaip tasai bičių avilys, 
dūzgė nuo ankstaus ryto iki 
sutemos. Sėkmės naujoms 
Tautinių Namų šeiminin
kėms Genei Plukienei ir 
Genei Kudirkienei naujoje> 
valgykloje. Reikia tikėtis, 
kad Los Angeles lietuviai 
įvertins savos užeigos jau
kumą ir Tautinių Namų 
valgykla taps vėl, kaip kad 
būdavo prieš eilę metų, sa- 
vatgalių susitikimo ir ma
lonių pabendravimų punk
tu.

Los Angeles Tautiniai 
Namai įsikūrė prieš dvide
šimt dvejus metus. Pirmą
ją valdybą sudarė ir pir
muosius įsikūrimo sunku
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mus nešė: Alfonsas Valavi
čius — pirm., Bronius Dū
da, Vytautas Aleksandrū- 
nas, Bronius Gediminas, 
Antanas Mažeika, Aleksas 
Kiršonis ir Alfa Latvėnas. 
Visa eilė energingų ir kar
tais iki pasišventimo darbš
čių idealistų tuoj įsijungė 
talkon ir visą eilę metų, pa
sikeisdami pareigomis, sun
kiose ir nedėkingose mažos 
kolonijos sąlygose, tyliai 
dirbo, nepasiduodami tuo
metinėms aplinkybėms, kad, 
nežiūrint sunkumų ir ne- 
dateklių Išlaikyti ir nepra
rasti vargingai įgytą ir taip 
labai reikalingą lietuvišką 
pastogę. Jiems yra neišdy
lanti garbė ir visų Tautinių 
Namų narių nesibaigianti 
padėka.

Laikai pasikeitė, sąlygos 
palengvėjo, finansiniai su
stiprėjo ir Los Angeles lie
tuviai, subrendo naujoji, čia 
išsimokslinusi ir geras pro
fesijas įsigijusi karta. Tas 
labai aiškiai atsiliepia ir į 
kolonijos lietuvišką gyveni
mą — gausų aukojimą or
ganizacijoms, lietuvių pa
rapijai, dosnų rėmimą šal- 
pinių veiksnių. Dalininkams 
įrodyta, kad ir T. Namai 
šiose patogiose aplinkybė
se, nusikratę visų nedatek- 
lių, pagaliau atsigavo ir ta
po, kaip buvo pirmūnų stei
gėjų numatyta ir išsvajota, 
tikrai pasigėrėjimo vertu 
lietuvybės židiniu Los An
geles mieste. Bet tik vien 
palengvėjusios gyvenimo 
sąlygos nebūtų net ir Tau
tinių Namų pastačiusios 
ant kojų, jei jų drąsi ir 
energinga vadovybė nebūtų 
per paskutinius keletą metų 
įdėjusi tiek sumanumo ir 
darbo. Todėl tebūna man 
leista, drauge su tais kitais 
devyniasdešimt balsuotojų, 
dar kartą pasakyti ačiū už 
jų užsikrautus įsipareigoji
mus, nuveiktus darbus ir 
tokius ne užginei j imai gra
žius rezultatus.

Rūta Šakienė
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Stasys Santvaras

IKURYBA IR MOKSLAS;

Praėjusių metų rudenį vie
nam žmogui viename laiške 
kun. Stasys Yla (g. 1908.1.5 - 
m. 1983.III.24) rašė: ‘Neva
dinu tai draugyste, arba ki
taip ją suprantu. Nežinau ar 
tiktų žodis bičiulystė. Gal kaž 
kas platoniška - suidealinta 
žmogaus vizija, kuri neatpa
laiduoja. Ir tokių turiu ne vie
ną, ir su jais mano ryšiai pa
našūs. Mažai rašau, retai su
sitinku ir bendrauju daugiau 
šviesiu prisiminimu, geru jaus
mu ir jaučiu, kad jie panašiai 
jaučia, nejučiom išsiduodami’

Taip staiga ir netikėtai išė
jusio į Anapus kun. Stasio Ylos 
žodžiai, apibūdinantys jo san
tykius su kitais žmonėm, yra 
nuostabiai taiklūs ir būdingi. 
Daugelis jį pažinom, nuošir
džiai mylėjom ir gerbėm, nes 
kun. St. Yla iš tikro buvo švie
si, kilni ir garbinga asmenybė

Tačiau nacių kacete jo san
tykiai su žmogum buvo sun
kiai pažeisti. Apie tai jis pa
sakoja kito kacetininko lūpo
mis: ‘Jie gyvena ne žmogaus 
gyvenimu. Perdaug jis tuščias 
ir tik paviršiumi nublizgin
tas... Tai kažkokios lėlės, nu- 
ziejaus manekenai. Gyveni
mas turėtų būti daug prasmin 
gesnis. Gal mes per daug iš
gyvenome? Gal daugiau ma
tėm ir iškentėm negu žmogus 
gali pakelti. Tai mus skirtin
gus padarė. Laisvėje gyvenę 
mūsų jau nebesupranta. Var
gu ar kada besupras, ar mes 
prie jų bepritapsim?.. Norė
čiau pabėgti iš tų žmonių pa
saulio, gyventi vienišas arba 
su keletu kaceto draugu. Toli 
nuo miesto. Gamtoje. Norė
čiau klausytis jos gyvo pulso, 
geros muzikos, skaityti pačias 
gerąsias knygas, (Žmonės ir 
žvėrys, 518-519 psl.).' Tokią 
vietą velionis kun. Stasys buvo 
radęs — Putname, Ct., pas 
Nekalto Prasidėjimo Seseles. 
Ten jis rašė ir savo studijas ren 
gė spaudai, ten statė karaliaus 
Mindaugo pilį, ten ir vėl su 
žmonėmis bei jų rūpesčiais su
tapo.

Prieš keletą savaičių, kai į 
Bostoną su paskaita atvyko 
Sv. Rašto žinovas ir puikus ra
šytojas kun. prof. Antanas 
Rubšys, savo bičiulio pasitikti 
ir paklausyti iš Putnamo, Ct., 
atvyko ir kun. St. Yla. Po kun. tarpe itin aktyvus buvo ir ve- 
Rubšio paskaitos, turbūt tos 
‘suidealintos žmogaus vizijos’ 
skatinami, susitikom, tvirtai 
spaudėm rankas, pasikalbė
jom. Tarp kitų dalykų įsipynė 
ir toks dialogas, kurį pradėjo 
velionis kun. Stasys: ‘Kai at
vykstu į Bostoną, vis noriu jus 
aplankyti, bet visada įvairūs 
reikalai mane nukreipia kiton 
pusėn’. Pažvelgęs į jo veidą, 
tarsi galingesnių jėgų pakurs
tytas, atsiliepiau: ‘Laikas, 
pats laikas mus aplankyti, 
kun. Stasy’. Dabar jis ilgėliau 
pažiūrėjo į mane ir tarė: ‘Zi
nai, jei nesusitiksim čia, tai 
susitiksim ten, Anapus’. Atsa
kydamas: ‘Na, Ten, kun. Sta
sy, tai mudu nesusitiksim:

pats eisi į dangų, o aš į praga
rą’. Jis, neigdamas mano po
sakį,skėstelėjo rankas, nusijuo. 
kė, mane apkabino. Taip at
sisveikinom ir išsiskyrėm.

Jo tarti žodžiai dvasinio ra
mumo neįkvėpė. Ne vieną 
kartą grįžo tas pats klausi
mas; kodėl kun. Stasys prabi
lo apie susitikimą Anapus? Ar 
jis blogai jaučiasi, ar su jo svei
kata yra kas nors negera, ar 
tai žmogiškos nuojautos ženk
lai? Prisiminiau jo taurų vei
dą, kuris buvo gan pilkas, tar
si be kraujo laše. Bet minėta
me susitikime kun. St. Yla, 
kaip visada, buvo greitas, jud
rus, su ne vienu Bostono lietu
viu gyvai pasikalbėjo, jokių 
sveikatos negalių neparodė. 
Netrukus teko išgirsti, kad jis 
iškeliavo Chicagon, į buv. po
litinių kalinių suvažiavimą. 
Čia prisiminė jo veikalas .‘Žmo
nės ir žvėrys’, jo išgyvenimai 
vokiečių nacių Stutthofo kace
te. Žvėrių dėka kun. St. Yla 
gal devynis kartus pažvelgė 
tiesiai į mirties akis, tai ko jam 
dabar bijoti? Ir išvada savai
me atkilo: tas vyras savęs ne
paiso, jokios savo pareigos jis 
neišduoda.

Velionis Stasys Yla buvo ku
nigas iš pašaukimo. Žodžių 
prasmės neperdedant - moder 
nių laikų kunigas, tų laikų, 
kada žmogaus sužvėrėjimas 
ne vienu atveju liejosi (ir tebe
silieja) per krantus. Kunigas 
su gausa įvairių sumanymų, 
su blaivia tolerancija kitokių 
pažiūrų žmogui, su didele ir ra 1904-1914 m. (išsp. 1935 
gyva dvasine liepsna žmogiš- m.), Pasiryžėliai ir laimėtojai 
kąjį gyvenimą išvesti iš klaikių (1932), Priešmokyklinis auklė- 
laiko sutemų, tą gyvenimą pa
remti Kristaus atnešta ir į mū
sų sąmonę įskiepyta artimo 
meile. Per visą savo gyveni
mą, kurio dienom jam teko 
susidurti ir su žmogum-žvė- 
rim, kun. St. Yla neiškrypo iš 
sunkaus, kartais užgaulių ir

. kančių kupino pašaukimo ke
lio.

Hitlerinės okupacijos metu 
(1941-1943 m.) Kaune į atski
rą būrelį susibūrė keliolika vy
rų, susidarė lyg ir savotiškas 
kultūros klubas savom lietu
viškom problemom nagrinėti, 
naujam kūrybiniam darbui 
aptarti. Keliolikos būry reiš
kėsi filosofai, rašytojai, daili
ninkai ir teatro žmonės. Jų

lionis kun. Stasys Yla. Aišku, 
Hitlerio komisarai, kurie Lie
tuvą valdė, netgi tokio kultū
rinio veikimo nebūtų paglos- 
tę. Mes, tai žinodami, kiekvie
ną mėnesį rinkdavomės vis ki
tame bute, kartais į susirinki
mus atsinešdami ir nelauktą 
staigmeną. Vieną kartą kun. 
Stasys mus supažindino su ne
žinomo poeto kūryba. Paklau
sėm to nežinomojo kūrinių su 
atsidėjimu, po to gan karštai 
apie tuos darbus pakalbėjom, 
tikrai nežinodami, kad auto
rius sėdi mūsų tarpe, klausosi 
mūsų kalbų ir šypsosi. Ilgai
niui ‘nežinomasis’ atidengė sa
vo veidą - tai buvo dr. Anta
nas Maceina - Jasmantas.

Minimame ‘klube’ velionis 
Stasys Yla daugiau reiškėsi 
kaip kunigas. Jis bandė sukur
ti kazimierinį sąjūdį, aiškiau 
sakant - jis ryžosi išjudinti ra
šytojus ir dailininkus, kad tie 
pradėtų rašyti ir tapyti šv. Ka
zimiero temom. Kun. Ylos 
pastangos nebuvo bergždžios. 
Ne vienas dailininkas ir ne vie
nas rašytojas bandė atsigrįžti į 
šv. Kazimierą ir į jo gyvenimą. 
Karo ir okupacijų sąmyšy ne
mažai tų darbų žuvo, bet, 
kiek turiu žinių, kai kas ir išli
ko, kai kas pateks ir į šv. Kazi
mierui skirtą poezijos antolo
giją, kurią šiuo metu redaguo
ja rašytojas A. Tyruolis. Kaip 
skaudu,-kaip liūdna, kad kun, 
Stasys nesulaukė šv. Kazimie
ro sukakties, nesulaukė ir mū
sų Šventajam skirtų leidinių!..

Kun. St. Yla buvo ir rašto 
žmogus. Dabar, kai mūsų tar
pe jo jau nebėr, mes tariame, 
kad jis buvo teologas, visuome
nininkas, spaudos ir kultūros 
veikėjas, Kauno Kunigų semi
narijos ir Vytauto D. univ. 
profesorius. Bet, kaip man 
vaidenasi, giliausi kun. Ylos 
pėdsakai liks lietuviškojo rašto 
istorijoj. Čia jo sparnai tokie 
galingi ir užmojai tokie pla
tūs, jog net sunku patikėti, 
kad vienas žmogus galėjo to
kią medžiagą aprėpti ir įveik
ti. Prie dar neatvėsusio kapo 
tebūna paminėti nors stambes
nieji Velionio rašto darbai: 
Lietuvių apologetinė literatū- 

jimas ir vaikų darželiai (1933) 
Mergaičių pasaulis (1933, 
1935), Laisvam anybė Lietu
voje (1936), Pastoralinės teolo
gijos kursas (1937), Komuniz
mas lietuvoje (1938), kaimas 
ir miestas šių dienų pastoraci
joje (1938), Siauroji ir pilnuti
nė katalikybė (1939), Dvasinė 
kaimo krizė ir kunigas (1940), 
Dabarties žmogus (1940), Ne
rami dabartis ir ateities per
spektyvos (1940 bolševikų su
naikintas leidinys), 
naujas kunigas (1942), Meilė 
(1947, 1949), kacetinių eilė
raščių rinkinys Sutryptame 
kelyje (1947), Dvylika pasikal
bėjimų su mažaisiais (1948), 
Lietuva brangi (1950), Žmo
nės ir žvėrys (1951), Ateitinin
kų vadovas (1960), Moderni 
mergaitė (1964, 1967), Dievas 
sutemose (1964), Šiluva žemai 
čių istorijoje - 2 tomai (1964), 
Marija prabilo Lietuvai 
(1964), Vainikuotoji Siluvė 
(1967), Vardai ir veidai mūsų 
kultūros istorijoje (1073), Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis 
(monografija; naujausias kun, 
Ylos darbas M.K. Čiurlionis - 
kūrėjas ir žmogus, šiuo metu 
yra spaustuvėje, autorius jo 
pasirodymo nesulaukė.

Enciklopedinis kun. St. Ylos 
biografas dr. J. Girnius apie 
velionio raštus taip kalba: 
...‘visiems Y± raštams yra bū
dingas ne tik teologo, bet drau
ge pedagogo ir psichologo žvil-

A. A. kun. prof. Stasys . Yla

gis, padedąs liečiamąsias prob
lemas iškelti kaip gyvus laiko 
rūpesčius.’

Gilūs kun. Stasio Ylos pėd
sakai liks ir mūsų maldakny
gių istorijoj. Jis ne tik stilizavo 
ir taisė senųjų maldųkalbą, ne 
tik iš naujo sueiliavo senąsias 
giesmes, kuriose buvo apstu 
blogai kirčiuojamų žodžių, 
bet ir pats kūrė gražias, stilin
gas ir giliaprasmes maldas. 
Štai jo paruoštos bei redaguo
tos maldų knygos, kurių viena 
susilaukė ir pakartotinio leidi
mo: Išeivių maldos (1941), 
Lietuvių maldos ir giesmės 
(1943, 1946), Apsaugok Aukš
čiausias (1945), Vardan Die
vo (1951), Sveika Marija 
(1953), Tikiu Dievą (1964, 
maldynas, 702 psl.). Kun. St. 
Yla savo maldaknyges taikė 

; naujiem laikam ir tų laikų 
j žmogui, daugiau išprususiam, 
1 daugiau reikalaujančiam.
Tuo požiūriu kun. Ylos darbai 
bus atskiras ir svarus indėlis į 
mūsų maldaknygių kūrimo 
raidą.

Kai Lietuva atsisakė suda
ryti SS legioną, kai naciai įšė
lo ir į Stutthofo kacetą ištrėmė 
46 lietuvius intelektualus, kai 
septynių savaičių laikotarpy 
Stutthofe mirė devyni lietu
viai, dar jauni vyrai, kai pats 
kun. Stasys susidūrė su žmo- 

Ateina nėmis - žvėrimis, kurių tarpe 
buvo ne tik essesininkai, bet ir 
būrys pačių kalinių, jis sukūrė 
tokią maldą: ... ‘Darbo sun
kumus pakelsim su auka ir ryž
tumu, mielai ir su gera nuo
taika. Su Tavim, Viešpatie, 
nebus sunki jokia auka, nepa- . 
keliamas joks bandymas. Bū
sim ramūs, kaip rami mūsų 
tautos dvasia, ir giedrūs, kaip 
mūsų tautos dangus’ ...

Velionokun. Stasio Ylos raš
to darbai, religinė, kultūrinė 
ir visuomeninė veikla, dau
giausia pasireiškusi skautuose, 
ateitininkuose ir LB, yra atski 
rų studijų ir atskiros monogra
fijos plotai. Čia buvo tarti tik 
blankūs atsisveikinimo žodžiai. 
Tačiau ir ta proga nesunku 
buvo įsijausti į kun. Stasio iš
mintį, į jo gilų tikėjimą ir į to
kį pat gilų patriotizmą. Štai, 
jau kelinti metai mes klimpsta 
me į tarpusavį susidraskymą, 
į apkalbų ir tarpusaviu šmeiž-
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tų liūną, į nuogas ir net kvai
las aistras, kurias - be jokių 
abejonių - gudriai režisuoja 
mūsų tautos priešai. Kaž ką 
panašų Stutthofe išgyveno ir 
kun. St. Yla. Kai Himmlerio 
įstaigos Berlyne krūptelėjo dėl 
per greito lietuvių žuvimo ka
cete, kai lietuviam įkaitam 
buvo suteiktos gerėlesnės sąly
gos (leista rašyti ir gauti laiš
kus bei maisto siuntinėlius), 
prasidėjo nesusipratimai ir 
rietenos savo tarpe. Tada jis 
vėl sukūrė giliaprasmę maldą! 
Nuoširdžiai linkiu, kad toji 
malda liktų širdy kiekvieno 
skaitytojo, kuris iki galo pa
skaitys šį nekrologą:

‘Dieve, mūsų Tėve, taręs 
nuo amžių didįjį Žodį ir jį be
galine meile pamilęs, duok 
mums tarti savąjį žodį - kurs 
gilia meile dvelktų ir amžiams 
brolių širdyje skambėtų.’

‘Dieve, Sūnau, amžinasis 
Žodi, iš Tėvo išėjęs ir mums 
amžina meile ir tiesa apsireiš
kęs! Duok, kad mūsų žodyje, 
atsispindėtų tavoji tiesa ir 
meilė.’

Dieviškasis Žodi, tapęs kū
nu ir gyvenąs tarpe mūsų, 
leisk, kad mūsų žodžiai nebū
tų tuščios frazės, bet brandūs, 
kaip laukų varpo? - kad virstų 
kūnu kūrybinėj mūsų veikloj 
ir gyventų mūsų tarpe, kaip 
Tavo tiesos žiburiai.’

Dieve, Šventoji Dvasia, pra
turtinusi dieviškąjį Žodį nauja 
išminties šviesa, duok naujos 
šviesos mūsų žodžiui, taip daž
nai blankių šešėlių supamam. 
Amen ...’

KULTŪROS TARYBOS 
PREMIJA PROF. V. 

VARDŽIUI
1982 metų Lituanistikos 

anglų kalba premijų JAV 
LB kultūros taryba pasky
rė prof. Vytautui Vardžiui, 
įvertindama jo svarų įna
šų į lietuvių išeivijos aka
deminio lygio informacinę 
literatūra svetimomis kal
bomis Lietuvos ir lietu
vių tautos temomis. Pre
mija laureatui bus įteikta 
Premijų šventėje New Yor- 
ke gegužės 14 dienų. Pre
mijos mecenatas — Lietu
vių Fondas.
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Lietuviai Venezuelos televizijoje
Jūratė Statkutė de Rosates

Pernai Venezuelos TV 
survey metu paaiškėjo, kad 
daugelis žiūrovų žiūri val
diškame TV kanale trans
liuojamas sekmadieni nes 
mišias, kurias lydi puikaus 
m o d e rotoriaus, vienuolio 
kapucino, pravedamos 15- 
kos minučių mikro-panel 
programos. Kiek pastebė
jau, tėvo kapucino vedami 
mikro-panel, liečiantieji ne
retai poleminius klausimus 
asmeniškų liudijimų keliu, 
šiuo metu pavirsta į sa
votišką katalikų ”60 mi
nutes”, kurį seka visas 
kraštas.

Komerciniai kanalai, su
žinoję koks yra sekmadie
ninių mišių ’Tating”, tuo-, 
jau puolė Įvesti savas, jau
nimui skirtas modemiškas 
mišias, bet nuo tėvo kapu
cino publikos neatitraukė ir 
Valdiškojo TV kanalo mi
šias šiandieną jau duoda 
sostinėje kiekvieną sekma
dienį 5-tas kanalas, pusiau 
komercinis 8-tas kanalas, o, 
provincijoje jį transliuoja 
galingas valdiškųjų kana
lų tinklas. Apskaičiuojama, 
kad kas sekmadienį mišias 
mato keli milijonai gyven
tojų.

Venezuelos LB pirminin
kas Vytautas Dambrava už
mezgė ryšius su valdiškojo 
kanalo mišių tvarkytojais 
ir sutarė, kad vasario mė
nesio vidury visam kraštui 
transliuojamos mišios bus 
skirtos Lietuvai.

Buvo numatyta, kad 
įprastų ispaniškų mišių 
metu būsią įpintos lietuviš
kos giesmės ir, kad po mi
šių duodamas mikro-panel 
bus išimtinai skirtas Lietu
vai. Programa buvo įrašyta 
studijoje vasario 18 dieną 
ir transliuota per šešis ka
nalus vasario 20 dieną, sek
madienį, įvairiomis valan
domis.

Pats leidimas nebuvo 
gautas lengvai. Reikalą 
tvarkęs salezietis kunigas, 
arkivyskupijos ”social com- 
munications” direktorius, 
man nusiskundė, jog jis 
vargo dėl to gana ilgai ”nes 
jūs lietuviai esate labai po
litiškai nusiteikusi koloni
ja”.

žinodami, kad mišios yra 
religijos, ne politikos daly
kas, mes šį kartą buvome 
kupini gerų norų ir pasiry
žę elgtis ”ne politiškai, o 
tik katalikiškai”, tačiau dvi 
dienas prieš mišių ir panel 
įrašymą mus pasiekė žinia 
apie kun. Svarinsko bylą ir 
kun. Černiausko areštą Lie
tuvoje. Ta žinia visus mū
sų gerus norus išblaškė.

Keisti yra likimo keliai: 
tie, kurie Lietuvoje suėmė 
Černiauską ir apkaltino 
Svarinską tikrai negalvojo, 
kad jie su tuo išgaus mili
jonams Pietų Amerikos žiū
rovų skirtą, didelį moralinį 
autoritetą turinčią, prieš 

sovietų metodus Lietuvoje 
nukreiptą, vienos valandos 
TV programą. Mano many
mu, tokios plačiai žiūrimos 
programos vertė yra neįkai
nuojama, nes ji stipriai vei
kia milijonus žmonių.

TV mišios

Televizijos pamaldose da
lyvavo trys kunigai: mišias 
laikė selezietis kun. Merino, 
Episkopalinės konferencijos 
socialinių ryšių direktorius; 
evangeliją skaitė specialiai 
lietuvių kviestas Mons. Leo
nas Lotoski, ukrainiečių 
bažnyčios Venezueloje vyr. 
administratorius; programą 
pristatė ir vėliau pasikal
bėjimą pravedė nuolatinis 
TV moderatorius kapucinas 
kun.Manuel Diaz.

Filmuojami dalyviai visi 
buvo lietuviai. Jaunimas 
atėjo apsirėdęs tautiniais 
rūbais. Mišios buvo laiko
mos ispaniškai, dalyviai 
giedojo lietuviškai Pulkim 
ant kelių, Alyvų daržely, 
Jėzau pas mane ateiki, ir 
kitas mums gerai žinomas 
giesmes. Ant galo giedojo 
”štai jau užbaigėme ...”

Mišių metu kamera daug 
operavo individualių veidų 
rodymais. Susirinkusių lie
tuvių rimti ir susikaupę 
veidai TV ekrane darė labai 
teigiamą įspūdį. Tuo būdu 
buvo paruoštas žiūrovui ke
lias su -simpatija priimti to
limesnę programos dalį: pa
sikalbėjimą apie Lietuvą.

Mikro-panel dalyviai

Pasikalbėjimą pravedė 
moderatorius kun. Manuel 
Diaz. Į klausimus atsakinė
jome Algis Dugnas, buvęs 
Venezuelos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkas 
bei jos steigėjas, ir aš. La
bai gailėjausi kad progra
mą organizavęs asmuo, pir
mininkas Vytautas Dam
brava, kuris būtų galėjęs 
geriau už mus į klausi
mus atsakinėti, pasikalbė
jime nedalyvavo, bet tokia 
buvo jo valia.

SUGLAUSTAS 
PASIKALBĖJIMO 

VERTIMAS

Mod. Manual Diaz: 1938 
metais suėjo Hitleris ir Sta
linas, du didžiausi Europos 
teroro ir priespaudos atsto
vai tam, kad sutarti dėl 
Baltijos valstybių sunaiki
nimo. 1940 metų birželio 
mėnesį sovietų kariuomenė 
užėmė Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, ir 1941 birželį, vie
nais metais vėliau, prasidė
jo masiniai išvežimai į Si
birą. Apskaičiuojama, kad 
tarp 1941 ir 1952 apie pusė 
milijono žmonių buvo iš
vežta. Jų daugumas ir ypač 
daug vaikų ir senų žmonių 
žuvo žinomame ”gulago sa
lyne”. Išvežimų pravedimui 

naudotas technikas mums 
aprašė tie, kurie išvežimus 
matė ir pergyveno. Prieš 
pusantrų metų, viename 
aukščiausio tiražo dienraš
čių mūsų sostinėje, lietuvių 
kolonija atspausdino išveži
mus aprašantį atsišaukimą. 
Jame buvo 1941 m. birželio 
mėnesio aplinkraštis No. 
24, kuriame duodami nuro
dymai : (seka skaitymas 
svarbiausių a p 1 i nkraščio 
punktų, kuriuose nurodoma 
NKVD pareigūnams, kaip 
nakties metu įsiveržti į su
imamųjų namus, sušaukti 
šeimą, ieškoti ginklų, per 
kiek laiko duoti susikrauti 
ir t.t.). Kova dėl šių kraštų 
išlaisvinimo tęsiasi. Visi 
Latvijos, Estijos, ar Lietu
vos piliečiai užsienyje, tie, 
kurie turėjo ne savo valia 
apleisti savo tėvynes ir ku
riems pavyko ištrukti iš to 
teroro, stengiasi visomis jė
gomis duoti laisvam pasau
liui žinias apie tai, kas vyk
sta jų kraštuose. Jie tikisi 
greito, ir, mūsų manymu 
vispusiškai teisėto, išlaisvi
nimo.

Šiandieną čia randasi su 
mumis Jūratę Rosales ir 
Algis Dugnas. Noriu visu 
pirma paklausti ponios Jū
ratės, kaip ji ir jos mama 
išvengė išvežimo, kas atsi
tiko su jos tėvu.

(Seka mano pasakoji
mas, apie tai, kaip tėvas 
tuojau po sovietų įžengimo 
buvo suimtas, kaip mūsų 
šeima buvo įtraukta į išve- 
žiamųjų sąrašus ir kokiu 
beveik stebuklingu būdu bu
vo išsigelbėta nuo išveži
mo).

Sekantis klausimas buvo 
duotas Algiui Dugnui: ko
kiu būdu jo šeima iš Lietu
vos išbėgo? Algis pasakojo 
tai, ką jam tėvas sakęs, nes 
tuomet jis buvęs kūdikis 
motinos rankose. Pasakojo, 
kaip jo tėvai, jauna pora, 
kūdikiu nešini, bėgo pėsti 
iš Lietuvos drauge su dau
gybe kitų lietuvių.

Mod. M. Diaz: Du asme
niški liudijimai. Išvadas pa
tys galite padaryti. (Atsi
gręžia į mane). Sakėte, kad 
pradžioje sovietų taktika 
rėmėsi išvežimais. Atrodo, 
kad ta taktika dabar pasi
keitė. Ką apie tai žinote, 
ponia Jūrate?

J. R.: — Gal negalima 
pasikeitimą vadinti pagerė
jimu. .šiuo metu priespauda 
remiasi gąsdinimu: yra sie
kiama, kad kiekvienas jaus
tų, jog jis yra kontroliuoja
mas ir jam gresia baudos. 
Informatorių verbavi m a s 
vyksta visuose gyventojų 
sluoksniuose. Lietuvoje gal 
nepajėgė sovietai turėti 
tiek šnipų, kiek jie surenka 
kitur, bet vistiek kiekvie
nam žmogui reikia pasirink
ti: jei informuosiu apie ki
tus, galėsiu nekliudomas 
baigti aukštąjį mokslą, pa

lyginti gal ramiau gyventi, 
bet jei atsisakysiu, galimy
bių eiti aukštąją mokslą 
nebeturėsiu; jei mane pa
matys vaikščiojant į bažny
čią, gal visai mokslo ne
baigsiu.

Mod. M. Diaz: Juk tai yra 
žmogaus autentiškumo, jo 
tikros esybės, jo vidinio gy
venimo sunaikinimas!

J. R.: Sunku čia viską 
smulkiai išaiškinti, bet ben
dras vaizdas, kuris mus pa
siekia, išrodo lyg orveliško 
pasaulio. Spaudimas yra 
daromas nuolat gyvos grės
mės būdu. Tačiau nemany
kite, kad nebėra išvežimų: 
yra suimtų ir net yra nau
jas suimtųjų spaudimo bū
das: psichiatrinė instituci
ja. Antai praeitą savaitę 
gavau sąrašą suimtų, kurių 
tarpe yra 12 kalinių pasiųs
tų į psichiatrines ligonines, 
kur jiems yra duodami vais
tai naikinantieji jų protinį 
pajėgumą. Suimtasis- visą 
laiką žino ir supranta, kad 
pamažu yra naikinamas jo 
protas.

Mod. M. Diaz: Ar tas yra 
taikoma pajėgiausiems disi
dentams, intelektualams, 
gabiausiems žmonėms?

J. R.: Tas metodas palie
čia labai įvairius žmones. 
Kalinių sąraše yra pvz. vie
nas žemdirbys, suimtas to
dėl, kad platino nelegalią li
teratūrą.

Mod. M. Diaz; Pastebėjo
te, kol mes kalbėjome, ek
rane rodytus įvairius lietu
vių religinius simbolius: 
kryžius statomus prie na
mų, kurie liudija, kad kal
bame apie giliai tikinčią 
tautą, šiuo metu jums ro
dau nuotrauką vyskupo, da
rytą jam išėjus iš koncen
tracijos stovyklos: regime 
fiziniai sunaikintą žmogų, 
bet jo veide matosi nepa
laužta ypatinga stiprybė 
(ekranas iš arti rodo vys
kupo Matulionio nualintą 
veidą kalinio rūbuose). Vy

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką.

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

Tel. krovtevės (312) 263-5826; eonę (312) 677-8489.

tautas Dambrava, koloni
jos pirmininkas, man pasa
kojo, kad šis vyskupas bu
vo tikras šventasis, didelis 
kankinys (kreipiasi į Algį 
Dugną). Kaip yra išgyve
namas ir jaučiamas tikėji
mas Lietuvoje?

Algis Dugnas: Lietuva 
yra ne tiktai giliai tikintis 
kraštas, bet ir plačiai tikin
tis kraštas, nes didžioji 
dauguma gyventojų yra ka
talikai ir katalikybė jiems 
padeda išlaikyti drauge sa
vo tautybę. (Parodomas 
ekrane pirmas puslapis is
panų kalba Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos). 
Tiksliausiai mums paaiški
na, ką lietuvių tautai reiš
kia tikyba, ta knyga, kurią 
Jus šiuo metu rodote.

(Seka dialogas tarp Algio 
Dugno ir moderatoriaus: 
aiškinama kas yra Katali
kų Bažnyčios kronika, nuo 
kada ji išeina, į kokias kal
bas ra išversta, kiek jos 
jau yra išversta į ispanų 
kalbą ir t.t.).

Mod. M. Diaz: Atrodo, 
kad lietuviai veikiau sutin
ka mirti, negu išduoti savo 
įsitikinimus. Toks dalykas 
sudaro jiems (sovietams) 
padėtį be išeities.

A. Dugnas: Su lietuviais 
taip buvo ir taip visada bus. 
(Ekranas parodo keletą 
bažnyčių Lietuvoje). Daug 
bažnyčių buvo uždaryta. 
Kai kurios buvo paverstos į 
ūkio pastatus, kitos pavers
tos muziejais.

Moderatorius parodo Klai
pėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią tuojau po jos pa
statymo ir sugretina su ki
ta nuotrauka — ta pati baž
nyčia, be bokšto, po to kai 
buvo paversta į koncertų 
salę. Prašo manęs smulkiau 
paaiškinti. Kalbu apie baž
nyčios pastatymą, jos atė
mimą ir maždaug 150,000 
parašų peticiją, kad bažny
čia būtų grąžinta).

(Nukelta į 7 psl.)
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VENEZUELA...
(Atkelta iš 6 psl.)
A. Dugnas: Mūsų sosti

nės, Vilniaus, katedra buvo 
paversta į muziejų.

Seka ekrane viršelis kny
gelės apie šv. Kazimierą. 
Moderatorius p a a i skina, 
kad šią knyga ispanų kalba 
parašė kolonijos pirminin
kas Vytautas Dambrava. 
Šv. Kazimieras esąs Lietu
vos patronas. Matosi ispa
niškas užrašas ant knygos 
viršelio. Tuo būdu yra pri
einama prie programos pa
skutinių minučių.

Mod. M. DDiab: Lietuva, 
Latvija, Estija yra dalis 
kraštų, kurie gyvena už ge
ležinės uždangos. Pats žo
dis pasako, kaip aklinai už
daryti yra tie kraštai ir ko-, 
kiose heroiškose aplinkybė
se jų žmonės gyvena, žvel
giant iš tikybos taško, šie 
kraštai yra tylos bažnyčios 
žemės, ten galima išpažinti 
tikėjimą tiktai privęrstinos 
tylos sąlygose. Mums tie 
kraštai yra nepaprastas pa
vyzdys. Mes, kurie gyvena-, 
name turėdami visas leng
vatas ir galime atvirai ti
kėti, matome juose, mūsų 
broliuose katalikuose, valią 
ir nusistatymą atgauti tei
ses, kurios jiems priklauso. 
Mes esame pilnai solidarūs 
su jais kovoje dėl jų teisių.

Atsiliepimai

Sekantį vakarą, Algis 
Dugnas man sakė: ”Mano 
telefonas nesustoja. Skam
bina net tokie žmonės, ku
rie porą metų manęs ne
matė.”

Mano padėtis buvo pana
ši. Skambinimai — ne iš 
lietuvių, bet iš vietinių — 
ėjo ne vien iš sostinės, o iš 
žmonių, gyvenančių kituo
se miestuose. Visi sakėsi 
matę programą.

Pagaliau ir aš neišken
čiau, paskambinau Vytau

Venezueloj išleisto leidinėlio viršelis, vaizduojąs sovietinę 
mešką, kuri iš savo glėbio neišleidžia užgrobtų kraštų ir dar 
kėsinasi i naujus. - .

tui Dambravai, žmogui, ku
ris programą išrūpino.

— Vytautai, aš negalvo
jau, kad tiek žmonių šią 
programą seka. Jis mane 
pertraukė:

— Čia jau viskas praei
tyje. Dabar galvokime apie 
ateitį ir apie tai, ką toliau 
darysime.

”0h boyl”, pagalvojau ir 
skubiai padėjau telefono 
ragelį.

GAIRĖS

Gairės yra LB Venezue
los Krašto valdybos perijo- 
dinis leidinys, redaguoja
mas Juozo Kukanauzos. šis 
numeris, datuotas 1983 m. 
vasario 16 d., skirtas Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo 65 metų sukakčiai 
paminėti.

Šiame GAIRIŲ numeryje 
redaktorius J. Kukanauza 
dalinasi mintim apie Vasa
rio 16 reikšmę, dr. V. A. 
Dambrava apgaili mokyto
jo Petro Kriščiūno, akty
vaus ir veiklaus lietuvių 
bendruomenės nario pasi
traukimą iš gyvųjų tarpo, 
dr. M. Gorodeckaitė infor
muoja apie kunigystės ju
biliejus, kuriame dalyvavo 
iš Chicagos nuvykęs ir 
vysk. V. Brizgys. Duodama 
informacija apie LB Vene
zuelos krašto valdybos ir 
Jaunimo sąjungos veiklą, 
sportą bei Chicagoje ruošia
mas II PL Dienas, čia taip 
pat informuoja apie lietu
vių veiką ne tik Venezuelo
je, bet ir plačiajame pasau
lyje. Aprašomi žmonės ir 
įvykiai.

Gairės yra 12 puslapių, 
didelio formato švariai iš
leistas leidinys. Palieka ma
lonų įspūdį.

Venezuelos LB Krašto 
valdyba, pirmininkaujama 
dr. Vytauto A. Dambravos, 
gyvai veikia ir visus lietu
vius stengiasi įjungti į dar
bą, nors yra buvę ir aštres-

Iš Lietuvos pogrindžio spaudos

Korupcija ok. Lietuvoje
ir Sovietų Sąjungoje

Matydama vis1 didėjančią 
ekonominę krizę, tarybinė 
valdžia pagaliau "atrado” 
jos priežastį. Tai — ky
šininkavimas, s p e kuliaci- 
ja, apgavystės, prirašinėji
mai ...

Baudos smūgį ypač paju
to Lietuvos partiniai veikė
jai. Viskas prasidėjo nuo 
nekalto dalyko — nuo ko
lektyvinių sodų. Lietuvos 
kompartija P. Griškevičiaus 
asmenyje apkaltino vado
vaujančius partijos ir Ta
rybų valdžios veikėjus, kad 
jie įsigijo ir įsirengė ko
lektyvinius sodus neteisė
tai, nesuderinę su valdžia ir 
t.t. Pirmiausia kolektyvi
niai sodai buvo atimti iš 
Kauno Lenino raj. milicijos 
viršininko Petrausko ir 
Kauno autoinspekcijos vir
šininko Indrašiaus, Buvo 
kalbama kad tai aukštes
niųjų instancijų (partijos 
ir saugumo) kerštas. Ta
čiau netrukus užgriuvo dar 
griežtesni nurodymai: ra
jonų partijos sekretoriai 
buvo verčiami atiduoti ko
lektyvinius sodus su vilo
mis arba atsisakyti savo 
postų. Atimti sodai iš Vil
niaus vykdomųjų ir parti
jos komitetų kai kurių 
aukštų darbuotojų, iš Ope
ros ir baleto teatro parti
jos sekretoriaus V. Norei
kos, Kauno partinių vado
vų Mikučiausko ir Staškū- 

nių nesutarimų, kurie bai
giami išlyginti.

Lietuvių, latvių ir estų 
(pabaltiečių) bendru suta
rimu, buvo išleistas ispanų 
kalba laukstinukas — trum
pa informacija apie rusiško 
komunizmo grabuoniškumą. 
Šios sąlankos pirmame pus
lapyje sėdi rusiška meška 
su raudona žvaigžde kakto
je.

Antrame puslapyje pa
skelbtos visos naujosios 
valstybės, išsilaisvinusios iš 
kolonistų priespaudos (do
minuoja Didž. Britanija ir 
Prancūzija). Paskelbta dau
giau 70 naujų valstybių, 
apimančių daugiau bilijono 
gyventojų ir telpančių 32 
milijonų kvadr. kilometrų 
plote.

Trečiame puslapyje iš
vardina valstybes ar jų da
lis, užgrobtos Sovietinės 
Rusijos, jų tarpe ir Pabal
tijį. Taip pat sumini ir vi
sas satelitines valstybes, 
esančias Sovietinės Rusijos 
kontrolėje.

Informacija baigiama di
deliu klaustuko ženkle, ar 
ir centrinės Amerikos vals
tybėms neateina eilė: EI 
Salvador, Hondūras, Guate- 
mala, Colombia ir Venezue
la.

no, ir kitų rajonų sekreto
rių, vykdomųjų komitetų 
pirmininkų, kontrolės ko
mitetų viršininkų. Visi jie 
d a ž niausiai "atiduodavo” 
savo kolektyvinius sodus 
"pionieriams", bet neatsi
sakydavo savo šiltos vietos. 
Tačiau netrukus jie pradė
jo įrodinėti: jei valdžia ati
ma kolektyvinius sodus iš 
mūsų, vadinasi, — mes va
gys, sėdintys aukštose vie
tose. Argi tat suderinama 
su Tarybų valdžios princi
pais? Ir čia baudžiantieji 
organai susigriebė: tikrai, 
jei juos paliekame savo 
postuose, tai argi galime 
atiminėti kolektyvinius so
dus? Tuomet gausis, kad 
valdžioje — vagys! Todėl 
buvo duotas ženklas kolek
tyvinių sodų konfiskavimo 
kampaniją sulaikyti. Sodų 
atiminėti nereikia, tegul 
mūsų partiniai veikėjai su
moka po nedidelę piniginę 
"kompensaciją", sakykim, 
po 70-80 rb.

Atrodė, kad viskas baig
sis keliomis aukomis. Ta
čiau taip tik atrodė. Netru
kus buvo suimta nemaža 
asmenų Kaune ir Vilniuje 
su Kauno Lenino raj. vyk
domojo komiteto pirminin
ku Baltrušiu ir Kauno tarp- 
teritorinės statybos valdy
bos viršininku Bytautu 
priešakyje. Jie buvo kalti
nami kyšių už garažų sta
tybą ėmimu. Baltru ši s, kaip 

LTSR Ministrų Tarybos no
menklatūrinis asmuo, buvo 
iškviestas į Ministrų Tary
bą, ir ten jam uždėti ant
rankiai. Padarius kratą jo 
seife, rasta daug brangak
menių ir juvelyrinių dirbi
nių. Bytautas buvo sura
kintas savo kabinete ir iš
vestas, matant saviems 
darbuotojams. Ryšium; su 
Baltrušio ir Bytauto byla 
suimti dar 8 žmonės, o kiek 
apklausinėta, tardyta, liu
dyta !...

Lietuvoje iškelta ir dau
giau bylų. Kai kurių siūlai 
susipynė net Maskvoje. Vi
sos jos liečia aukštus par
tinius ir valdžios asmenis. 
Vilniuje ir Kaune įtemptai 
dirba Maskvos saugumie
čiai. Spėjama, kad Lietuvo
je jau suimta pusantro 
šimto žmonių. Už kyšių 
ėmimą namų areštan pa
kliuvo žinomas kardiologas 
akademikas Brėdikis (jis 
keliems žmonėms vietoje 
užsienietiškų stimuliatorių, 
už kuriuos žmonės sumokė
davo kelis tūkstančius rub
lių, įdėdavo tarybinius, su 
kuriais pacientai greitai 
mirdavo).

Atrodė, kad paskelbtas 
didžiausias valymas Lietu
vos valdžios organuose. Ta
čiau netrukus gautas įsa

kymas iš Maskvos: nu
traukti partinių veikėjų su- 
iminėjimus, nubausti tik 
jau areštuotus. »

Tačiau ar tik Lietuvoje 
taip išplito kyšininkavimas, 
spekuliacija ir suviešėjo ki
tos partijos šulų ydos? Ar
gi taip nėra Rusijoje ir ki
tose Tarybų Sąjungos res
publikose? Deja, faktai ro
do, kad ten tokių reiškinių 
dar daugiau, ir jie kur kas 
didesni. Ne paslaptis, kad 
spekuliacija, ’ kyšininkavi
mas, akių dūmimas yra pa
plitę visose tarybinio gyve
nimo sferose.

Didžiulio pogrindinio sin
dikato centras demaskuo
tas Samarkande. Sindikatas 
užsiiminėjo miško medžia
gos perpardavinėjimu ir ki
tais stambiais dalykais. Į 
jį įėjo daug aukštų pareigū
nų iš įvairių stambių T. Są
jungos organizacijų: Sojuz- 
glavles’o viršininko pava
duotojas, TSRS valstybinio 
tiekimo Tiumenės vyriau
sios teritorinės valdybos 
viršininko pavaduotojas, su- 
sivienij i m o "Sreduralles- 
snab” viršininkas, sąjungi
nės kontoros "Sojuzkoopels- 
strojtorg" direktoriaus pa
vaduotojas, Rytų Sibiro ge
ležinkelio krovinių tarnybos 
viršininkas ir nemaža kitų. 
Viso geležinkelio krovinių 
tarnybos viršininkas ir ne
maža kitų. Viso atsakomy
bėn patraukta daugiau nei 
70 žmonių. Vien miško by
la aėmėmė 27 tomus. Nusi- 
kaltusiems 7-14 metų atim
ta laisvė.

Daugiau nei 30 tomų su
daryta byla Armėnijoje. Ji 
sudaryta tokiems aukš
tiems pareigūnams kaip 
ATSR prokuroro vyr. padė
jėjui, Jerevano prokurorui, 
ATSR kriminalinės paieš
kos viršninkui ir kt. Jie 
šantažavo savo aukas, rei
kalaudavo jų vardu atida
ryti "sąskaitas” taupomo
siose kasose. Pasirinktas 
aukas jie sekdavo, neteisė
tai pasiklausydavo ir užra
šydavo jų telefono pokal
bius sudarydavo kartote
kas, tariamai "įrodančias" 
aukų blogus darbus. Karto
tekos sudarytos šimtams 
žmonių — jose galima 
rasti "kompromituojančios" 
medžiagos vos ne visai Ar
mėnijos inteligentijai.

Tokie asmenys, pasukę 
apgaulės, prievartos, kyši
ninkavimo keliu, susikrovė 
pasakiškus turtus, štai, pa
vyzdžiui, pas Azerbaidžano 
socialinio aprūpinimo mi
nisterijos aukštą pareigū
ną, už kyšius pardavinėju
si automašinas "žigulius" 
ir "Zaporožiečius”, skirtus

(Nukelta į 8 psl.)
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Korupcija ok. Lietuvoje...
(Atkelta iš 7 psl.) 

invalidams, rasta 34 kg. 
aukso. Dar daugiau turto 
buvo „sukaupęs” Urgenčo 
pedagoginio instituto pro
rektorius : trys „Volgos”, 
23 servizai, 74 kostiumai, 
149 poros batų, 19 magne- 
tefonų, 40 kilimų, 420 m. 
audinių, šimtas aukščiau
sios kokybės karakulinių 
kailiukų. Svetimoje vištidė
je jis dar laikė 735,000 
rub., obligacijų už 18,300 
rub., 450 aukso monetų, 39 
auksinius laikrodžius su 
apyrankėmis, 16 auksinių 
apyrankių su briliantais, 
41 žiedą, 12 porų auskarų. 
Kitur buvo paslėpęs 19 bri
liantų, auksinių apyrankių, 
žiedų, laikrodžių, auksinių 
monetų. Dar kitur laikė 
kostiumus, paltus, kailius, 
26 kilimus. Iš viso pas ši 
„prorektorių” rasta vien 
vien brangių daiktų už 
1,200,000 rub.!

Maskvos juvelyrinės par
duotuvės „Beriozka” par
davėjas pasakoja, kaip atė
jęs paprastas iš pažiūros 
žmogus, net nežiūrėjęs ir 
netikrinęs, nusipirko žiedą 
už 35,000 rub. Už kitą 
brangakmenį, k a i n avusį 
18,000 rub., susipešę du 
pirkėjai išmušė vitriną.

Tokie žmonės dažniausiai 
sėdi aukštuose partiniuose 
valdžios postuose. Neretai 
piktnaudžiauja ir mokslinių 
įstaigų vadovai, štai, pa
vyzdžiui, Valstybinio lakų 
dažymo pramonės mokslo- 
tiriamojo ir projektavimo 
instituto direktorius Bere- 
zinas vien taupomosiose 
knygelėse turėjo 70,000 rb., 
taip pat nemaža įvairių ju
velyrinių dirbinių. Į šį auk-

GALVOSDKIS NR. 13

ZYBA KŪGAS

ANIS JUSAITIS

MAIKAS DALGODAS

VITAS Z. DIDRAGA

LYNAS ANASTAS

Čia duotos asmenų vizi
tinės kortelės. Atspėkite jų 
tikrąsias pavardes ir jų 
profesijas. Jie yra žymūs 
lietuviai-kultūrininkai. Kai
taliodami žodžio raides, su
rasite ir jų tikrus vardus ir 
pavardes. Netingėkite pa
sukti galvą! — b. agn—

GALVOSŪKIO NR. 12. 
SPRENDIMAS

Į žvaigždžių langelius įra
šę raides, gauname: 1 — 
Saidokas; 2 — Parabolė; 3 
— Sodietis; 4 — Gaidelis. 
Susidariusiame 5-tame aš- 
tuonkampyje s k a itydami 
laikrodžio rodyklės krypti
mi, gauname istorinį Ispa
nijos miestą — Saragosa. 

štą postą jam padėjo ateiti 
įvairūs neteisėtai įsigyti 
medaliai, kaip antai, meda
lis „Už Stalingrado gyny
bą”, Raudonosios žvaigždės 
ordinas, Tėvynės karo II 
laipsnio ordinas ir kiti.

Nuo raudonosios aukš
tuomenės neatsilieka ir ei
liniai, prieiną prie plataus 
vartojimo, deficitinių pre
kių, ypač maisto.

štai vieno Rusijos resto
rano virėja buvo tiek „už
sidirbusi” pinigų, kad net
gi turėjo savo asmeninį se
kretorių, dvi namų šeimi
ninkes, veterinorių (savo 
šuniui). Iš jos atimta juve
lyrinių dirbinių iš aukso ir 
brangakmenių (daugiau ne
gu 1 kg.), kailių, importinių 
radijo aparatų, antikvari
nių leidinių, pinigų ir obli
gacijų — iš viso už 700,000 
rub.

Gruzijoje maisto parduo
tuvės direktorius Pchkadzė 
savo „sutaupytus” pinigus 
panaudojo didžiuliam na- 
mui-rūmams su baltomis 
kolonomis statyti, šiuos 
rūmus prokuratūra vėliau 
įkainavo 350,000 rub. Jie 
turėjo 245 kvadr. metrus 
gyvenamojo ploto. Direkto
rius buvo nusipelnęs ir iš
garsėjęs darbuotojas: visa
da įvykdydavęs valstybi
nius planus, už tai gavęs 33 
padėkas, žymenį „Tarybi
nės prekybos pirmūnas”, 4 
garbės raštus. Jis buvo 
toks galingas, kad galėda
vo papirkinėti ne tik mili
cijos, bet ir OBCHSS’o 
darbuotojus. Kai jam grėsė 
areštas, jis staiga dingo. 
Matyt, buvo perspėtas mili
cijos ar kitų aukštų parei
gūnų. Dabar jis ieškomas 
visoje T. Sąjungoje.

Tarybų šalyje įsigalėjo 
tvarka, kad tokie žmonės 
ligoninėse turi savo „liuks” 
palatas, kur jiems pristato-, 
mi netgi gėrimai ir mote
rys, jie užsisako viešbučių 
numerius su keliais kamba
riais, su tarnais, moterimis, 
perka užsieninius baldų 
komplektus „Versalis” už 
5-10,000 rub., importines 
melsvas kriaukles, važinė
ja taksi, turguje perka 
brangius daiktus. Jie atro
do apsirengę gal ne kiek ge
riau už paprastą darbinin
ką, bet jie turtingi, todėl 
sunkiai sugaunami. Beje, 
Susisiekimo kelių ministe
rijos centrinės ligoninės 
Maskvoje darbuotojų įžūlų 
ilgametį kyši ninkavimą 
kontrolieriui pasisekė de
maskuoti per kelias valan
das. Vadinasi, tik deramos 
kontrolės stoka galima pa
aiškinti įvairių kyšininkų, 
sukčių, savanaudžių klestė
jimą T. Sąjungoje.

Apgavystėmis, kyšinin
kavimu ir netgi kontraban
da užsiiminėja dar aukštes
nės organizacijos ir jų va
dovai. Ilgą laiką žuvies pra
monei (TSRS) vadovavo 
ministro pavaduotojas Ry- 

tovas. Savo postą jis panau
dojo didžiuliams milijoni
niams turtams įsigyti. Su 
savo sėbrais jis sukūrė ypa
tingą sistemą žuvims (tuo 
pačių raudoniems ir juo
diems ikrams) išvežti į už
sienį. Ryšium su šia byla 
suimta apie 200 žmonių. Po 
kelerius metus trukusio tar
dymo, Rytovas neseniai nu
teistas sušaudyti.

Kyšininkavimu buvo pa- 
dvokusi Gruzijos finansų 
ministerija su jos kontro- 
lės-revizijos valdyba prie
šakyje. Jos viršininkas, taip 
pat finansų ministras — 
suimti.

Kyšininkavimas atskleis
tas net TSRS užsienio rei
kalų ministerijoje. Jos dar
buotojai už kyšius leisdavo 
aukštiems veikėjams vykti 
ilgoms „stažuotėms” į už
sienį. Kyšininkavimu ir už
sienio valiutos spekuliacija 
apkaltinta netgi L. Brežne
vo duktė. Jos byla irgi bai
gėsi tragiškai — dėl to nu
sišovė TSRS saugumo ko
miteto viršininko pavaduo
tojas Cvigūnas. (Manoma, 
kad velionio LKP CK se
kretorius A. Sniečkaus mir
tis susijusi su jo bičiulio 
Socialistinio Darbo Didvy
rio Plioplio, žinomo speku
lianto, byla).

Vadinasi, ir aukšti tary
biniai žmonės nenori pasi
tenkinti tuščiomis, nuval
kiotomis ko m unistinėmis 
frazėmis, o siekia konkre
tesnių dalykų ...

Paskutiniu metu padaž
nėję išpuoliai prieš kyši
ninkus, spekuliantus, suk
čius, apgavikus, prirašinė
toj us ir kitus valstybinio 
turto grobstyto jus yra tei
singi. Tačiau spauda bijo 
viešai pavadinti tai korup
cija. O juk ji yra taip giliai 
įsismelkusi net į aukščiau
sius valdžios organus, štai 
„Pravdoje” (1982. IV. 27) 
TSRS Generalinis prokuro
ras Revunkovas nurodė, 
kad „ydinga praktika ga
mybos sąskaita nurašinėti 
žalą, iššauktą neorganizuo- 
tumo, nerūpestingumo, ap
sileidimo ir netgi piktnau
džiavimų, gadinančiai vei
kia piliečius, gimdo abejin
gumą, o kartais ir panieki
nantį atsinešimą į visuome
ninį turtą. Būtent toks po
žiūris, mūsų nuomone, dau
giausia apsprendžia priva
čia savininkiškos psicholo
gijos pasireiškimų gajumą, 
tarnauja maitinančia tarpe 
parazitiniams siekiams ir 
kėslams į liaudies turtą”. 
Tai teisingi žodžiai, bet iš 
tikrųjų korupcijos valdan
čiuose sluoksnuose priežas
tys yra gilesnės: tai dėsnin
ga išdava tos politikos, ku
rią vykdo dešimtmečiais 
TSRS. Toji politika remia
si ideologiniu sustabarėji
mu, visluomeninio judėjimo 
stagnacija, laisvos minties 
užgniaužimu. TSRS vado
vai, norėdami atitaisyti pa
dėtį, turėtų suprasti liau
dies išmintį, bylojančią: 
„Jeigu tavo planai apskai

čiuoti metams — sėk ru
gius; jeigu tavo planai ap
skaičiuoti dešimtmečiams 
— sodink medžius; jeigu 
tavo planai šimtmečiams — 
auklėk vaikus”. Tuščių, nu
valkiotų komunistinių fra
zių kartojimas tik gadina 
tarybinę kartą. Vietoj nu
baustųjų ateis nauji... 
Jeigu TSRS vadovai nori iš 
esmės pataisyti esamą pa
dėtį, turi iš esmės keisti 
savo politiką.

A. Raudenis 
(Aušra Nr. 33)

LEDO RITULIO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių ledo ritulio 
varžybos įvyks 1983 m. ge
gužės 14-15 d. d., Centen- 

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

Write to:
SISTER SUPERIOR
IMMACULATE CONCEPTION CONVENT
PUTNAM, CT 06260

Serve Good as a
CARMELITE SISTER 

in community living a traditional order

Write:
The Carmelite Sisters 
1840 Gum Tree Lane 
Fallbrook, Ca. 92028

• Praying
• Day Care
• Care of the Elderly
• Teaching

A>.Daughter of St. Paul, biendmg

NOVICE

contemplation with the active apostolate, 
you can attain personai belines* and 
relieve the urgent spiritual needs of man- 
kind. Give Jesus Master, the Way, Truth 
and Life through tbemedia of communi- 
cation: press, movies, radio and TV. 
Reach the people of today with the means 
of today! Agelimit 14-26

Write: Daughters of St. Paul 
172 N. Michigan Avė. 

Chicago, IL 60601 
or call 312-3464228 

name_____________________________

street_____________________________

city__________ statė_____ zip_______

age______ grade-occupation___________

nial Arena, Etobicoke, Ont. 
(Toronto priemiestis).

Pagal preliminarinės re
gistracijos duomenis, var
žybose numato dalyvauti 
net 8 komandos iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio, Bos
tono, Detroito ir Chicagos.

Galutinė dalyvių regis
tracija atliekama iki š. m. 
balandžio mėn. 20 d., pas 
varžybų vadovą Rimą Ku- 
liavą, šiuo adresu: Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy, To
ronto, Ont.

OPPORTUNITY FOR 
REG1STERED NURSES 

to work & iive in a small congenial 
community 4c 122 bed accu’e care 
nursing facihty. NEEDED: 2 RN’s 
with 1CU/ER experience, 1 RN with 
skilled nursing experience & 1 RN
with med/surg. esperience. Apply to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER,

Rural Route 1, Box 30, 
Douglas. Arizona 8S607 

602-364-7931. EOE. (13-22)
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CHICAGOS LIETUVIAI
PERSPAUSDINTOS 

AUŠROS SUTIKTUVĖS

Lietuvių istorikų draugi
ja, Chicagoje, reikalų ve
dėjos ir kasininkės Alicijos 
Rūgytės rūpesčiu ir pastan
gomis, išleido pirmąją dalį 
„AUSZROS”, kurios šimto 
metų sukakti šiais metais 
minime.

Aušros pirmosios kny
gos sutiktuvės bus balan
džio 17 d. (sekmadienj), 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro 
apatinėje salėje.

Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė kviečiama 
į AUŠROS sutiktuves atsi
lankyti ir susipažinti su 
pirmuoju lietuvių kalba 
leistu laikraščiu, skirtu; pla
čiajai visuomenei.

PR. DOMŠAIČIO DAILĖS 
DARBŲ PARODA

Lietuvių Fondo meno 
puoselėjimo komisijos rū
pesčiu, yra įsigyti dailinin
ko Prano Domšaičio dailės 
darbai. Meno puoselėjimo 
komisija šiuo metu persior
ganizavo į Lietuvių dailiojo 
meno institutą, angliškai — 
The Lithuanian Institute of 
Fine Arts, Ine., ir pradėjo 
veiklą. Iš turimų 700 dailės 
darbų, komisija atrinko 70 
kūrinių ir išstatė Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijo
je parodai.

Parodos atidarymas įvy
ko balandžio 8 d., bet paro
da bus atidaryta ir balan
džio 16 bei 17 dienomis.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti, p a s i džiaugti 
Mažosios Lietuvos sūnaus 
Prano Domšaičio kūryba ir

• Anatolijus Kairys. KE
LIONĖ Į VILNIŲ. Draugo 
premijuotas romanas. 248 
psl. Išleido Lietuviškos kny
gose klubas. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoje. Vir
šelis ir aplankas A. Sutku
vienės. Kaina 10 dol.

• Gintaras Tautvytis. GY
VENIMAS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE. K o m unistų 
propaganda ir tikrovė. Iš
leido Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas Chicagoje. Spaudė 
Vlado Vijeikio spaustuvė 
Chicagoje. 230 psl. kietais 
viršeliais.

Šios knygos rankraštis 
buvo gautas iš Lietuvos 
prieš keletą metų. Autorius 
yra baigęs aukštąjį mokslą, 
gerai susipažinęs su Sovie
tų Sąjungos komunistų par
tijos programa, kelis sykius 
buvo kalintas ir kentėjęs 
Sibire.

Gintaras Tautvytis (sla
pyvardis), knygą rašė slap
tai, rizikuodamas vėl patek
ti į kalėjimą ar Sibirą.

Antanas Juodvalkis

įsigytais darbais praturtin
ti savo meno kolekciją.

SUBATVAKARĖ
VD šaulių rinktinės lie

tuvių tautinių šokių grupė 
VYTIS, š. m. balandžio 16 
d. (šeštadienį), 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre, Chicagoje 
ruošia dainų ir šokių vaka
rą, palydint Lietuvių tauti
nių instrumentų ansamb
liui.

Rezervacijas priima Rū
ta Galinaitė, tel. 476-3069.

Kviečiame atsilankyti.

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

POBŪVIS

Illinois Lietuvių Res— 
publikonų Lyga jau dvylik
ti metai iš eilė rengia tra
dicinį atžymėjimų banketą, 
kurio metu' lietuvių visuo
menei pristatomi du asme
nys, kurių darbai ir nuopel
nai tiek visuomeninėj tiek 
politinėje veikloje yra ge
rai žinomi.

Šių metų bankete kuris 
įvyks gegužės 7 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakare Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje, „Spirit of Free- 
dom” — „Laisvės žyme
niu” bus pagerbtas senato
rius Charles H. Percy — 
Senato Užsienio Reikalų 
komisijos pirmininkas, nuo
širdus lietuvių draugas

Kitas žymuo yra skiria
mas lietuvių kilmės asme
niui ir bus įteiktas Auš
rai M. Zerr iš Philadelphi- 
jose — buvusiai Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė Vi
suomeninių Reikalų Tary
bos pirmininkei ir ilgame
tei Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkei, Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos vicepirmininkei.

Illinois Lietuviai Respub
likonai nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti šiame ban
kete ir savo dalyvavimu 
prisidėti prie pagerbimo šių 
asmenų.

Vietas prašome rezervuo
ti pas Lygos pirmininką 
Praną Jurkų tel. 834-2906, 
ar pas Lygos parengimų 
pirmininkę Reginą Andri
jauskienę tel. 776-6592.

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO RĖMĖJAI
Chicagoje veikia Lietu

vių Tautinis Akademinis 
Sambūris. Anksčiau jis sa
vo sukeltais ištekliais rėmė 
kolegas Sibiro tremtyje ar
ba tėvynėje gyvenančius. 
Pastarąjį dešimtmetį jis 
pastoviai remia Chicagos 
Pedagoginį Lituanisti k o s 
Institutą, kuriam kasmet 
įmoka nemažiau $1,000. Tuo 
būdu sambūris yra parėmęs 
institutą $15,000 ir ryžtin
gai tą paramą tęsia.

Kovo 25 d. vakare Liet, 
taut. namuose įvyko sam-

Chicago miesto burmistriniai rinkimai buvo sukėlę daug triukšmo, suskaldė demokratus ir 
atkreipė daug dėmesio visame krašte. Lietuvių Respublikonų pakviestas Bernard Eptonas Mar- 
ųuette Parko gyventojų buvo entuziastingai sutiktas. Prie vaišių stalo "Dainos” restorane Anatoli
jus Milūnas, Audrey ir Bernard Eptonai, Pranas Jurkus, Jonas Talandis. Stovi Regina Andrijaus
kienė, Juozas Šulaitis ir Algis A. Regis. V. Jasinevičiaus nuotr.

būrio metinė sueiga, kurią 
pradėjo ir vedė pirmininkas 
Antanas Kalvaitis. Sueiga 
išklausė valdybos apyskai
tą, pareiškė jai padėką ir 
pritarė jos užmojui toliau 
likti ir plėsti Ped. Lituanis
tikos Instituto paramą.

Atsistojimu ir susikau
pimu pagerbtas Stasys Vid
mantas, 1982 m. iškeliavęs 
į amžinybę, ilgametis sam
būrio valdybos narys, rū
pestingas aukų lit. institu-; 
tui teikėjas.

Naujai kadencijai išrink
ta, perrinkta buvusios val
dybos nariai: Antanas Kal
vaitis, Alfonsas Pimpė, Ig
nas Andrašiūnas, Stasys 
Virpša, o penktuoju naujai 
išrinktas Juozas žemaitis, 
kuris čia pat, norėdamas 
būti lygus su kitais valdy
bos nariais, įmokėjo šimti
nę instituto paramai.

(mv)

GIESMIŲ VAKARAS
Chicagos lietuvių evange

likų „Tėviškės” parapija 
jau daugelį metų, Verbų 
sekmadienio vakarais ren
gia parapijiečiams ir muzi
kos mylėtojams giesmių 
vakarus, religinius koncer
tus.

Toks koncertas įvyko ir 
šįmet, lietingą kovo 27 d. 

LIETUVIU linini FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATBIS

KASOS VALANDOS: 
Marųuette Parke: 
2422 W. Marųuette Rd.
Chicago, III. 60629
Telef. 737-2110

CICERO:
1445 So. 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 
Telef. 656-2201

Burr Ridge (prie Lemonto):
475 Frontage Road 
Burr Ridge, III. 60521 
Telef. 887-0757

vakarą. Vakaras skirtas, 
kaip programoje sakoma, 
pagerbti „Aušros” ir Mar
tyno Liuterio metams.

Vakaro programą atliko 
šios parapijos mišrus cho
ras, vedamas jauno, vis 
daugiau garsėjančio, muzi
ko Arūno Kaminsko, porą 
duetų atliko choristai: Al
dona Buntinaitė, Bronė Va- 
riakojienė, Albertas Pauli- 
kaitis. Programą praturti
no svečiai iš V. Vokietijos, 
kurie dr. Ramintos Lamp- 
satytės-KoIlars vadovauja
mi, šiuo metu gastroliavo. 
JAV. šio vakaro programo
je dalyvavo: Vilija Mozū- 
raitytė, altas, Nicola Tig- 
geler, mezzo sopranas, 
Christiane Helimann, flei
ta, Michael Kollars, smui
kas ir dr. Raminta Lamp- 
satytė. Beje Raminta yra 
šioje parapijoje užaugusi 
ir talkinusi tėvui Jurgiui 
Lampsačiui, ilgamečiu! šios 
parapijos chorvedžiui, todėl 
ir toliau likusi rūpestinga 
talkininkė „Tėviškės” para
pijai.

Vakaro globėjas — Šen j. 
kun. Ansas Trakis keletą 
kartų gyvu žodžiu paryški
no programą, supažindino 
su atlikėjais jiems padėko
jo, o programą baigus, vi
sus dalyvius, Parapijos Mo

Treč. 12:00— 6:00
šeši. 10:00—12:00

Ketv. 3:00— 6:00
šešt 10:00—12:00 

Ketv. 1:00—6:00

terų draugijos vardu, pa
kvietė į parapijos salę ben
drai vakarienei.

Giesmėmis gėrėjosi pil
nutėlė bažnyčia žmonių, ku
rių dalis buvo pasodinta į 
pristatomas kėdes. Įėjimas 
laisvas. Giesmių pertrau
kos metu buvo rinkliava — 
laisva auka muzikos reika
lams.

Giesmių vakaro progra
mą gavo kiekvienas atei
nantis. Programos viršely
je Martyno Liuterio gies
mė lietuvių kalba su gaida 
iš pirmosios lietuvių kny
gos — Martyno Mažvydo 
Katekizmo, išleisto Kara
liaučiuje, 1547 m... (mv)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NEEDED AT ONCE
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Participats in the expansion of our 
home health agency. We need full 
time and part tinie PHYSICAL 
THERAPISTS to take cate of patienls 
in their honies.
Competitive salary, benefits, travel' 
reimbursanient & escellent vvorking 
conditions.

Call 512-647-3041
OR

Apply: Welden Square 
HOME HEALTH 

AGENCY 
5034 N£W FOREST DRIVE 

SAN ANTONIO, TEXAS 
(16-22)

MOKA:
Aukščiausias palūkanas tau- 
pomyjŲ sąskaitų — 8%, Ban
kai ir Savings & Loans moka 
5’4 iki 5’/2%.

SKOLINA:
Tik savo nariams, žymiai ge- 
resniom sąlygom negu bankai 
ir kitos finansinės institucijos.

^KIEKVIENA SĄSKAITA
APDRAUSTA IKI $100,000.
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DETROITO LIETUVIAI
MIRĖ ONA ŠEPUTIENĖ

Po ilgos ir sunkios ligos, 
balandžio 4 d. Providence 
ligoninėje mirė Ona šepu- 
tienė.

Balandžio 5 d. kun. V. 
Kriščiūnevičius ir atsilan- 
kusieji į R. G. laidotuvių 
namus, sukalbėjo rožini. Su 
velione atsisveikino ir liku
siai šeimai užuojautą pa
reiškė : Lietuvių Bendruo
menės vardu J. Urbonas, 
Lietuvių Fondo — V. Kut
kus, Dievo Apvaizdos pa
rapijos — V. Petrulis, Ga
bijos ir Baltijos skautų tun
tų — J. Orentas.

Balandžio 6 d. velionės 
kūnas buvo atvežtas j Die
vo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią. Gedulingas mi-. 
šias už jos sielą koncele- 
bravo: kun. V. Kriščiūne
vičius, kun. A. Babonas ir 
kun. K. Simaitis. Vargo
nais grojo ir giedojo V. Ne- 
verauskas.

Po mišių amžinam poil
siui buvo nulydėta į šv. Ka
po kapines, kur laidojimo 
apeigas atliko kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius, daly
vaujant kun. Alfonsui Ba- 
bonui ir kun. Kazimierui 
Simaičiui. Visi palydėjusie- 
ji velionę į kapus buvo pa
kviesti pietų i Dievo Ap
vaizdos parapijos kavinę.

Ona šeputienė buvo gi
musi 1906 m. gegužės 15 
d. Zadžiūnų kaime, Kairių 
parapijoje, Šiaulių valse, ir 
apskrityje. Lietuvoje bai
gė Šiaulių gimnaziją ir vai
kų darželio mokytojams 
kursus.

Laike karo pasitraukė į 
Vakarus ir gyveno Muen-

Antanas Grinius

chene. 1949 m. su šeima 
atvyko i Ameriką ir apsi
gyveno Detroite. Detroite 
gyvendama išaugino ir iš
mokino vienturtę dukrelę 
Danguolę, kuri įsigjjo net 
dvi profesijas: farmacistės 
ir dailininkės. Jai apsive- 
dus auklėjo ir mokino vai
kaičius Astą ir Paulių.

Gyvendama Detroite dir
bo General Motors bendro
vėj ir priklausė Lietuvių 
Bendruomnei, Gyvojo roži
nio draugijai ir Baltui.

Nuliūdime liko: vyras 
Jonas, dukra Danguolė su 
vyrui Jurgučiai vaikaičiai 
Asta, Paulius ir kiti gimi
nės.

MIRĖ P. šLEKIENĖ

Kovo 28 d. Anapolio ligo
ninėje mirė Petronė šlekie- 
nė sulaukusi 82 metus am
žiaus. Kovo 29 d. Yolandos 
Zaparackienės laidotuvių 
namuose kun. Alfonsas Ba
bonas sukalbėjo rožini. Ko
vo 30 d. šv. Antano bažny
čioje už jos sielą kun. Al
fonsas Babonas ir kun. Ka
zimieras Simaitis koncele- 
bravo šv. mišias. Po mišių 
amžinam poilsiui buvo nu
lydėta į šv. Kryžiaus kapi
nes. Nuliūdime liko: duktė 
Izabelė ir žentas Pusdešriai, 
vaikaičiai Romas, Laima ir 
kiti giminės. Pietūs laidotu
vių dalyviams buvo paruoš
ti šv. Antano parapijos ka
vinėje.

DLOC SUSIRINKIMAS
Detroito Lietuvių Organi

zacijų atstovų susirinkimas 
įvyks gegužės 7 d. 2 vai.

šv. Antano parapijos patal
pose. Programoje: valdy
bos narių pranešimai, dis
kusijos, veiklos gairių ap
tarimas ir valdybos rinki
mai. Visų esančių Detroite 
organizacijų atstovai yra 
kviečiami susirinkime da
lyvauti.

PIKNIKAS PO STOGU
Balandžio 17 d. po 10:30 

vai. atlaikytų mišių šv. An
tano parapijos patalpose 
Jūros šaulių švyturio kuo* 
pa rengia pikniką. Kuopos 
piknikai pasižymi skaniu 
lietuvišku maistu, dovano
mis ir draugišku patarna
vimu. Visi yra kviečiami ir 
laukiami.

VLIKO SEIMAS
Vliko seimas šiais metais 

įvyks lapkričio 11, 12 ir 13 
d. d. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre, Southfield, 
Michigan. Vliko seimą ren
gia Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjunga, kuriai pirmi
ninkauja Albertas Misiū
nas.

OMAHA

A. A.

ANTANUI PETRAUSKUI,

mirus, velionies žmoną ADĄ sūnų VIKTORĄ 

su šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

Detroito Tautininkai

A. A.

ANTANUI PETRAUSKUI,

Laisvės Kovotojui mirus, žmoną ADĄ, sūnų 

VIKTORĄ su šeima ir artimuosius jautriai 

užjaučiame

Detroito Ramovėnai.

METINIS TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 13 d. Agur- 
kių namuose įvyko ALT 
S-gos Omahos skyriaus me
tinis susirinkimas, kurį ati
darė skyriaus pirm. V. Ar- 
nauskas. Susirinkimui pir
mininkauti pakviestas Jo-, 
nas Smailys Jr. sekretoriau
ti Stasys Pangonis, kuris 
perskaitė praeito susirinki
mo protokolą. Revizijos ak
tą skaitė J. Smailys. Valdy
bos pranešimą atliko V. Ar- 
nauskas. Po to buvo prieita 
prie valdybos rinkimų. 
Dviem senos valdybos na
riams sutikus būti dar vie
nerius metus — būtent: 
Stasys Pangonis ir Stasys 
Petrulis Jr., bet buvęs sky
riaus pirm. V. Arnauskas 
atsisakė iš valdybos, todėl 
jo vieton buvo darinktas 
Jonas Smailys Jr. Valdyba 
pasiskirstė pareigom sekan
čiai: Jonas Smailys Jr. — 
pirmininkas, Stasys Pango
nis — sekretorius, Stasys 
Petrulis Jr. — iždininkas. 
Revizijos komisija ta pati 
sutiko dar vienerius metus 
pasilikti. Einamuose reika
luose buvo pageidavimų, 
kad su esamais skyriaus 
kasoje pinigais, būtų labai 
taupiai elgiamasi ir tik bū
tinam reikalui esant nau
dojama. Į skyrių įstojo nau
jas narys Vaclovas Džigas, 
kuris valdybai pristačius — 
susirinkimo vienbalsiai pa
tvirtintas jo priėmimas. 
Valdybos sudėtis yra gana 
stipri nes visi trys yra vi
durinės kartos.

Geros sėkmės linkėtina 
naujai valdybai. (JS.)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

V. Biliūnas, Alė Kalvaitytė-Velbasienė ir Simas Velbasis 
vieno susitikimo metu Floridoje. J- Garlos nuotr.

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

BALTIC
TOURS

1983 M.
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - 28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 $1,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 • 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 
Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190
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Ir gyvenimas — tik sauja pelenų

Prisiminimai apie Kazimierą Bridžių
Vladas Civinskas

Praėjusių metų pabaigo
je Toronte mirė Kazimie
ras Bridžius, vyresnės kar
tos laikraštininkas, vienas 
žymesniųjų Lietuvos pro
vincijos spaudos pionierių 
ir ugdytojų, emigracijoje 
— vienišas, nuo visų pasi
traukęs ir bemaž visų už
mirštas žmogus. Velionis 
sunkiai sirgo daugelį metų, 
bet mirtis atėjo netikėtai 
ir nelauktai. Vincas Paulio- 
nis bene ištikimausias iš 
visų jo likusių draugų To
ronte, gruodžio 3 d. ryte, 
išvykdamas atostogų į sa
las, užsukęs aplankyti ir 
atsisveikinti, rado jį labai 
blogai besijaučiantį ir klau
sė, ar nebūtų geriau tuojau 
važiuoti į ligoninę. Bridžius 
atsakė į ligoninę nevažiuo
siąs, prie tokių savijautų 
jis seniai pripratęs, visa 
greit praeisią, o jei jis, Pau- 
lionis, dar ilgiau čia užtruk
siąs, tikriausia pavėluosiąs 
išskristi. Jo nuotaika buvo 
kritusi, atrodė labai susier
zinęs, galbūt, dideliuose 
skausmuose, bet draugiš
kas, atsisveikino rankos pa
davimu ir stumte išstūmė 
išvažiuojantį draugą pro 
duris. O kai gruodžio 5 d. 
iškviesta policija atidarė iš 
vidaus užsirakintas duris, 
jį rado mirusį prieš dvi 
dienas. Mirties priežastis — 
vėžys, kamavęs jį paskuti
nius dvejus metus ar ilgiau, 
bet galėjo prisidėti ir kuri 
kita sunki liga, kurių jam 
netrūko. Pagal testamentą 
jo kūnas buvo sudegintas 
krematoriume ir pelenai pa
laidoti Toronto lietuvių ka
pinėse.

Kazimieras Bridžius Lie
tuvoj ir vėliau Vokietijoje 
žurnalistikai buvo atidavęs 
virš dvidešimt geriausių 
savo gyvenimo metų. Iš pat 
jaunystės jis buvo įdomus, 
draugiškas ir nuoširdūs 
žmogus, nors kartais atro

iae AMBER STUDIOS, m..
505 East 185 Street,

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

dydavo keistas ir perdaug 
užsidaręs savyje, šie pasta
rieji būdo bruožai senatvėje 
tik dar labiau paryškėjo ir 
paaštrėjo. Jis vengdavo 
blogai atsiliepti apie drau
gus, pažįstamus ar šiaip ki
tus žmones, retai ką smerk
davo, bet dar rečiau ką nors 
kalbėdavo apie save, ne
svarbu — gerai ar blogai, 
ir tai net ir artimiausių 
draugų ratelyje. Toks jo el
gesys nieko nestebino, bu
vo tartum normalus, už tai 
tada, kai Tėviškės žibu
riams reikėjo pranešti apie 
jo mirtį, net daugelį metų 
su juo draugavę ar artimus 
ryšius palaikę žmonės apsi
žiūrėjo, kad žino tik jo var
dą, pavardę, apytikrų am
žių, buvusią Lietuvoje pro
fesiją ir apytikrę gimimo 
vietą.

Aišku, net ir kai kuriems. 
T. ž. redaktoriams tai buvo 
keista, bet dėl to stebėtis 
neverta. Kazimierą Bridžių 
atsimenu nuo 1930 metų 
rudens, kai jis Marijampo
lėje perėmė redaguoti Su
valkietį. Per šiuos penkis 
dešimtmečius mudu esame 
kartu dirbę, vėliau bendra
darbiavę. Mudu rišo tai la
bai gili, tai vėsoka, tai vėl 
glaudi draugystė Lietuvoje 
ir Vokietijoje, savo laiš
kuose jis pabrėžtinai yra 
rašęs, kad ne tik niekas jį 
nepažįsta seniau už mane, 
bet ir niekas tiek daug ne
žino nei ”koks aš buvau, 
koks galėjau būti ir kodėl 
toks pasidariau, koks dabar 
esu”, tačiau kai pradėjau 
apie jį rašyti, nustebau, jog 
kai kuriuos esminius jo gy
venimo momentus tegaliu 
būti tik apytikslus.

Pavyzdžiui, aš negalėčiau 
tvirtinti, kad 1908.1.15 yra 
jo gimimo diena, nors ji 
įrašyta ir į jo mirties met
riką. Jis buvo gabus ir ge
ras mokinys, bet sunku pa

tikėti, kad Marijampolės 
Realinę Gimnaziją jis būtų 
sugebėjęs baigti tik 17 me
tų ir 5 mėnesių. Tada buvo 
pokario laikai, ir 25-rių ar 
daugiau metų abiturientai 
nebuvo jokia naujiena, ta
čiau apie labai jaunus abi
turientus neteko girdėti. 
Jis gimęs Marijampolės 
apskrityje, bet ar pačiame 
mieste, ar jo priemiestyje, 
pagaliau ar kuriame toli
mesniame apskrities pa
kraštyj, niekas nežino, ži
nau kad turėjo brolių ir se
serų, bet kiek, niekad nėra 
prasitaręs. Vienas jų, brolis 
Juozas, mirę prieš kelerius 
metus, sesuo Marytė, reu
matizmo kamuojama ir pa
senusi, tebedirba kažkuria
me kolchoze prie Marijam
polės. Dar geriau: 1929 m. 
Šaltinio redaktorius kun. V. 
Mažonas padavė kažkokį 
sunkiai sukreivazotą raštą 
apie vienos moters mirtį ir 
laidotuves ir paprašė iš jo 
padaryti padoresnę žinutę. 
Velionės pavardė buvo Bri- 
džienė, tuo metu — Bridžiu- 
vienė. Tik 1974 m. iš vieno 
gana sentimentalaus K. Bri- 
džiaus laiško patyriau, kad 
ta moteris buvo jo motina.

Literatūra susidomėjo dar 
gimnazijoje. Rašė visai ne
blogus eilėraščius, vertė 
noveles, skelbdamas Šešu
pės Bangose ir kituose laik
raščiuose įvairiais pseudo
nimais, dažniausia Alfredo 
Bangos. Labiausia jį žavėjo1 
rusų poetas Sergijus Jese
ninas, kurio įtaka veikė ne 
tik jo lyriką, bet žalojo ir 
gyvenimą. Sergijus Jeseni
nas buvo stiprus gėrėjas, 
gėrė ir Bridžius, nors ir li
monadą. Jeseninas trukš- 
maudavo išgėręs, trukš- 
maudavo ir Bridžius. Jese
ninui, atsiskyrus su Izidora 
Duncan, patiko vienuma ir 
užsidarymas savyje, neat
siliko ir Bridžius, nors pra

džioje tai buvo tik naivi 
vaidyba. Jeseninas nusižu
dė, sulaukęs 30 metų am
žiaus, šito Bridžiui, aišku, 
jau buvo per daug. Bet ki
tus Jesenino gyvenimo po
mėgius jis mėgdžiojo ir po 
poeto mirties, ir kas kart 
vis aiškiau ir ryškiau, kol 
nepajuto, kai jie virto įpro
čiais, lydėjusiais jį iki pat 
mirties.

Laikraštininkystės jis 
pramoko K. Stikliaus reda
guotose Šešupės Bangose
l. 925-27 m., bet atrodo, kad 
į laikraščius yra rašinėjęs 
ir anksčiau. Kai Šešupės 
Bangos buvo uždarytos, jis 
persikėlė į Šiaulius ir apie 
metus dirbo Šiauliečio ar 
Momento redakcijose. 1930
m. rudenį, atsitarnavęs ka
rinę prievolę, sugrįžo į Ma
rijampolę, kur tuojau pat 
buvo pakviestas redaguoti 
savaitraštį Suvalkietį, pra
dėjusį eiti tik tų pačių me
tų balandžio mėnesį.

žiūrint iš tolo, anuome
tinė Marijampolė, kaip 
reikšmingas švietimo ir vie
tinės administracijos cent
ras, ir savo geografine pa
dėtim ir inteligentijos susi
telkimu turėjo visas reika
lingas judriam kultūriniam 
gyvenimui sąlygas. Gaila, 
bet tikrovė buvo kuklesnė, 
ir jei savas laikraštis yra 
kultūrinio judrumo rodiklis, 
be abejo, Marijampolės 
reikšmė buvo perdėta.

Jau pirmąjį Nepriklauso
mybės dešimtmetį čia laik
raščiai gimė ir mirė, kar
tais išsilaikydami iki metų, 
o kartais pasitenkindami 
tik keliomis savaitėmis. Iš
imtys buvo tik laikraščiai 
su stipriu užnugariu, kaip 
marijonų leidžiamas šalti
nis, ar pasiturinčių advoka
tų (A. Bulotas, J. Liudžiaus 
ir kt.) globojamos Šešupės 
Bapgos. Kai 1927 m. apskri
ties karo komendantas už
darė Šešupės Bangas, kaip 
”kraštutinių kairiųjų” laik
raštį, porą metų Marijam
polėje neatsirado žmonių, 
norėjusių išbandyti laimę 
šiame nedėkingame versle.

Iš tikrųjų marijampolie
čiai nebuvo abejingi laik
raščiui, tik dalies jų simpa
tijos buvo pasukę ne ta 
kryptimi. Rygoje leidžiamo 
rusų dienraščio Segodnia ir 
iš kažkur atsiunčiamo sa- 
vaitra š č i o Iliustrovnaja 
Rossia ilgai Marijampolėje 
buvo pareikalaujama dau
giau, negu Lietuvos Aido, 
Lietuvos žinių. Ryto ir ki
tų Kauno laikraščių kartu. 
Ir Segodnia, ir Iliustrovna- 
ja Rossia buvo vienodai lau
kiami ne tik žydų, bet ir 
mūsų vyresniosios kartos 
inteligentų namuose. Ir dar 
daugiau: kai vakarais laik
raščių pardavėjai gatvėse 
prarėkdavo gerkles besiūly
dami praeiviams savus laik
raščius, rusiškieji buvo re
guliariai pristatomi skaity
tojams į namus ir už jų pri
statymą atskirai atlygina
ma.

Ne tik žydams, bet ir vy- 
resniesės kartos mūsų in
teligentams rusų kalba gal 
ir buvo suprantamesnė už 
savąją, bet atrodo, kad ru
siškųjų laikraščių pasiseki
mo priežasčių reikėtų ieško
ti kitur. Segodnia buvo 
stambus, gerai redaguoja
mas, įdomus ir geriau1 in
formuotas dienraštis už 
mūsiškius. Latvijoje spau
da buvo žymiai laisvesnė, 
negu Lietuvoje, o jei jau 
Segodnia išsirūpino teisę 
skverbtis į Lietuvą, ji tuo 
pačiu1 tapo laisva nuo mūsų 
karo cenzūros. Toks dvigu
bas standartas lietuviškai 
ir rusiškai spaudai nei tada, 
nei dabar nesuprantamas, 
nors jis per daug aiškiai 
kenkė savisiems laikraš
čiams.

Jei gerai prisimenu, apie 
1930 m. ši nenormali padė
tis jau buvo pasikeitusi, ir 
savi laikraščiai užsienio 
konkurencijos nejuto. Vy
riausybė, nenorėdama pro
vinciją palikti be spaudos, 
kai kuriems laikraščiams 
ėmė teikti paramą, bent kol 
jie patys pajėgs susitvar
kyti.

Marijampolėje toks val
džios remiamas laikraštis 
buvo Suvalkietis, pirmuoju 
numeriu pasirodęs 1930 m. 
balandžio mėnesį. Leidėju 
ir vyriausiu redaktorium 
pasirašinėjo Petras Mažu- 
naitis, ir Marijampolėje, ir 
tarp ano meto laikraštinin
kų visai nežinomas žmogus. 
Kaune jis turėjo gerą tar
nybą ir, galbūt, neblogus 
ryšius su provincijos spau
da besirūpinančiomis įstai
gomis. Kokio dydžio para
ma buvo skirta Suvalkie
čiui, niekas nežinojom. Bet 
ta. parama turėjo būti ne
maža, nes pagrindinės sąs
kaitos visada būdavo išmo
kamos laiku, nors laikraš
čio pajamų neužteko nei 
redakcijos - administracijos 
patalpų nuomai. Mažunai- 
tis redaktorium pasikvietė 
Antanaitį (vardo neatsime
nu), taip pat čia visai ne
žinomą žmogų, kuriam bu
vo pavesti ir pagrindiniai 
administracijos darbai. Ar 
jis turėjo patyrimo laikraš
tiniame darbe, buvau per 
jaunas spręsti, bet pastan
gų negailėjo. Antanaičio pa
sitraukimas iš Suvalkiečio 
sutapo su Bridžaus atsira
dimu, bet ar jis pats atsi
sakė iš tarnybos, ar buvo 
atleistas, apie tai neteko 
girdėti.

(Bus daugiau)

OPPORTŪNITY FOR 
PHYSICAL THERAPISTS 

TO WORK IN A SMALL CONGENIaL 
COMMUN1TY. NEW GRADS & EX 
PERIENCED PTS LOOKING FOR A 
CHANGE? W-OF .MAD1SON WE VE 
IMMEDIATE OPEN1NGS FOR THE- 
RAP1STS WITH INTEREST IN 
TEAM APPROACH FOR AREA W1TH 
CLOSED HEAD TRAUMA UNIT BE- 
1NG ESTABLISHF.D. CAR-POOLING 
AVA1LABLE. EXCELLENT BENE- 
FITS; SALARY BASED UPON EX- 
PERIENCE. FOR 1NFORMAT1ON 
CONTACT:

TOMAH REHABILITATION 
CENTER

1206 McLEAN AVENUE, 
P. O. BOX 308 

TOMAH. V'IS. 54660 
(608) 37.? 5828

(13-16)
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PHILADELPHIA
MIRĖ BANKININKĖ 
ANNE CHELEDEN- 

ČELEDENIENĖ

Kovo 18 d. 7 vai. ryto 
širdies smūgio ištikta 
Chestnut Hill ligoninėje, 
Philadelphijoje, mirė pla
čiai žinoma bankininkė An- 
ne M. Cheleden-čeledenie- 
nė-Pranckūnaitė, 79 m. am
žiaus. Ji buvo Liberty Fe- 
deral Savings & Ijoan As- 
sociation lietuvių bankinės 
Įstaigos — devynių skyrių 
vedėja.

Dalyvavo ir visuomeninėj 
veikloj. Tarp kitko, prisidė
jo prie išlaikymo St. Jo- 
seph’s senelių namų Hol- 
land, Pa. kuriais rūpinosi 
lietuvaitės vienuolės kazi- 
mierietės.

Palaidota kovo 22 d. Holy 
Sepulcher kapinėse po pa
maldų Holy Angels bažny
čioje, aptarnaujant Juozo 
Kavaliausko laidotuvių biut- 
rui.

Liko nuliūdę vyras (adv. 
Charles Cheleden), su ku
riuo išgyveno 49 metus, dvi 
dukterys — Ruth Kerber, 
Carol Alcorn, sūnus Char
les George Cheleden, 15 
anūkų ir velionės sesuo 
Pranckūnaitė-Martin. (jv)

Iš LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ 

SAMBŪRIO VEIKLOS

Lietuvių Demokratų Sam
būris Philadelphijoje turi 
tikslą žadinti lietuvių są
moningumą Jungtinių Ame
rikos Valstybių politiniam 
gyvenimui ir skatinti lietu
vių aktyvų dalyvavimą 
Amerikos demokratiniame 
procese, suderinant su lie
tuvių interesų gynimu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir su Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
aspiracijomis. Taip pat yra 
užsibrėžęs kelti mus lie
čiančias problemas, ieškant 
efektyvių kelių joms iš- 
išspręsti.

Balandžio 17 d., sekma
dienį, 12 vai. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, Phi
ladelphijoje Lietuvių De
mokratų Sambūris rengia 
SIMPOZIUMĄ aktualiom 
politinėm temom.

Pranešėjai ir temos: prof. 
dr. Bronis Kasias — Lietu

vos laisvės perspektyvos 
Europos Politinėje mozai
koje.

Vladas Būtėnas — Ame
rikos Balsas ir jo dabar
tinis poveikis Lietuvai.

Algimantas Gečys — 
Laisvinimo veiksniai ir šių 
dienų aktualijos.

Rimas Česonis — Prezi
dentinių rinkimų užkulisiai 
ir lietuvių perspektyvos. 
Madrido Konferencijos še
šėliai. Moderatorius — prof. 
Romas Viesulas.

Po pranešimų seks pa
klausimai ir diskusijos. Bus 
kava ir pasižmonėjimas. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti Į įdomių ir aktu
alių temų nagrinėjimą.

★
• Rimui Česoniui persi

kėlus i General Electric Co. 
prie New Yorko, Lietuvių 
centrą prie New Yorko, Lie
tuvių Demokratų Sambūrio 
pirmi n i nku Philad elphi j o j e 
išrinktas Feliksas Andriū- 
nas, vicepirmininku Riman
tas Stirbys, spec. uždavi
niams prof. Romas Viesu
las. (fa)

JAUNIMO
STOVYKLA

V Jaunimo Kongreso sto
vykla vyks Oberlin Kolegi
joje, Ohio liepos 4-10 d. 
Stovykloje bus 22 užsiėmi
mų būreliai, kurie duos pro
gos susipažinti su tautiniais 
išraiškos pavyzdžiais ir kū
ryba. šiuose būreliuose ne 
tiktai išmoks dainuoti, šok
ti, vaidinti, austi ir t.t., bet 
stovy klaus tojams bus duo
ta spausdinta medžiaga. 
Stovyklautojai, pasinaudo
dami gauta medžiaga, grįžę 
į savo kraštus, i savo lie
tuviškas kolonijas, galės or
ganizuoti įvairias grupes — 
tautinių šokių, chorelius ir 
taip toliau.

Kiekvienas užsiėmimo 
būrelis stovyklos metu su
sirenka penkius kartus per 
savaitę po 45 minutes. Kiek
vienas užsiėmimo būrelis 
bus pravedamas bent du 
kartu į dieną. Kiekvienas 
stovyklautojas gali daly
vauti dviejuose būreliuose. 
Dažnai būrelių užsiėmimai

Viešėdami Chicagoje aplankykite D i 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ — * l

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU&AFHS kr 3. MAŽEIKA 

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Buvę ulevelandiečiai Šniolis, Modestavičiai, įsikūrę Floridoje, ir viešėję iš Clevelando Gu- 
dėnas, Puškorienė ir Gražulienė, klausosi akt. V. Žukausko. J. Garlos nuotr.

surišti su tos dienos tema ir 
vakarine ar kita programa. 
Stovykloje bus šie užsiėmi
mo būreliai:

Drožinėjimas. — Daly
viai išmoks drožinėti įvai
rius medžio kūrinius lietu
viškom temom.

Kūrybos. — Savo kūryba 
laikraštėliui ar plačiau. Pa
grindinės meninės kūrybos 
kryptis ir srovės. Galimy
bės kurti ir išleisti.

Spaudos. — Laiškų ra
šymas lietuviškomis temo
mis spaudai. Asmeniškų re
akcinių laiškų rašymas.

Šiaudinukai. — Dalyviai 
išmoks padaryti lietuviškas 
ornamentacijas iš šiaudų.

Liet, liaudies menas. —- 
Apibūdinimas (ir kai kurių 
daromas) įvairių liaudies 
meno sričių; margučiai, 
š i a udinukai, rankdarbiai, 
skulptūra, koplytėlės, dro
žyba, t.t.

Liet, tradicijos ir papro
čiai. — Kasdieninių lietuvių 
papročių paaiškinimas.

Vaistažolės. — Painfor
muoti apie įvairių augme- 
nius, kurie buvo naudojami 
Lietuvoje gydymo reika
lams.

Foto ir filmas. — Būrelio 
atsakomybė bus užregis
truoti stovyklos svarbes
nius įvykius. Ypatingi dar
bai bus išstatyti parodai 
stovyklos metu ir gal užda
ryme Montrealyje.

Choras. — Dalyviai bus 
supažindinti su choro su
darymo metodu. Bus pra
vestas stovyklos programai 
pritaikytas dainavimas ir 
prie progos bus pasirody
mai.

Orkestras. — Bus suves
ti į vienetą stovyklautojai, 
kurie groja įvairiais instru

mentais. Jų pasirodymais 
bus paįvairintos radijo pro
gramos ir vakaronės.

Tautiniai šokiai. — Bus 
pristatyta lietuvių tautinių 
šokių istorija ir teorija. Da
lyviai patys išmoks tautinių 
šokių ir bus duodami pata
rimai kaip suorganizuoti 
šokėjų grupes savo gyven
vietėse.

Drama. — Dalyviai bus 
supažindinti su išeivijos te
atro galimybėmis ir proble
momis. Susirinkę stovyklos 
aktoriai pastatys veikalą 
vakarinei programai. (Pvz. 
Lansbergio — „Vaikai gin
taro rūmuose”).

Radija. — Radijo pro
grama bus pravesta sto
vyklos metu. Radijo būrelio 
dalyviai išmoks sustatyti ir 
redaguoti programas trans
liuos stovyklines ir pasauli
nes žinias, II PL Dienų ap
žvalgą ir praves pramoginę 
dalį.

Laikraštėlis. — Dalyviai 
pažvelgs į dabartinę lietu
vių spaudą ir stovyklos me
tu suredaguos pavyzdinius 
jaunimo žiniaraščius.

Virimas. — švenčių sta
lo paruošimui, dalyviai iš
moks pagaminti tradicinių 
lietuviškų valgių ir gėrimų.

Audimas. .— Lietuviškų 
tautinių raštų išvystymas, 

JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės daiLus.
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

AI

atpažinimas spalvų derina
mas ir audimo metodai.

Lietuvių menininkų api
budinimas. — Dalyviams 
bus pristatyti žymiųjų lie
tuvių menininkų darbai 
Lietuvoje ir išeivijoje.

Lietuvių kalba. — Mo
kantiems ir nemokantiems, 
pagal klausytojų gabumus 
bus paruošti trumpi kursai 
kasdieninės lietuvių kalbos 
gramatikos ir sintaksės pa
grindu1.

Pogrindžio spauda. — 
Apibūdin imas okupuotos 
Lietuvos spaudos tikslų, 
kliūčių, ir atsiekimų.

Liaudies instrumentai. — 
Supažindinimas su lietuviš
kų liaudies instrumentu is
toriją ir techniką ir pasi
ruošimas pasirodymui sto
vyklos metu.

Politika. — Išeivijos lie
tuvių įtaka į gyvenamųjų 
kraštų politiką — atsieki- 
mai, galimybės ir praktiški 
patarimai.

Religinis būrelis. — Bus 
diskutuojama apie Dievo 
reikšmę dalyvių gyvenimuo
se ir gyvenamųjų kraštų 
lietuvių kolonijose. Būrelis 
pasidalins praktiškais pa
tarimais kaip jaunimą 
įtraukti į kolonijų religinį 
veikimą
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‘Antras Kaimas9 
gastroliuos Clevelande

JUOZAS PRUNSKIS

Teatro mėgėjai, didžiau
siam išeivijos lietuvių tel
kiny — Chicagoje, neturė
dami pastovaus dramos te
atro, džiaugiasi, kad turi 
pastovių savo operą ir pa
stovų humoro — satyros 
teatrą Antrą Kaimą. Jo 
vardas gal būt yra atsira
dęs ryšium su panašaus 
žanro amerikiečių teatru 
Chicagoje — Second City 
ir mūsiškiai savo iniciaty
va, savo sąmojimu ir vai
dybiniais sugebėjimais ryž
tingai nepasiduoda ameri
kiečiams, o daug kur ir 
pralenkia, ypač turint gal
voje mūsų publiką.

Antrojo Kaimo siela ir 
įkvėpimas yra didelio pasi
šventimo žmogus, gabus 
spaudos bendardarbis Al
girdas Titas Antanaitis. Pa
tyręs apie Antro Kaimo iš
vyką į Clevelandą, pažėriau 
jam keletą klausimų, į ku
riuos jo paruoštus atsaky
mus čia ir pateikiu.

— Clevelande jau senokai 
buvote, tai gal daugelis ten 
Antrą Kaimą jau bus ir ap- 
miršęs. Savo balandžio 16- 
tos dienos gastrolių proga 
bent vienu kitu žodžiu nu- 
švieskite savo istoriją ...

— Prieš 10 metų, ruošda
miesi savo dešimtmečio ju
biliejui nustatėme, kad 
Antras Kaimas gimė 1963 
metų rudenį. Todėl dar šiais 
metais planuojame dvide
šimtmečio sukaktuvinę pro
gramą, į kurią vėl kviesime 
visus buvusius antrakaimie- 
čius. Tai bus šešioliktoji 
(man dirbant — tryliktoji) 
reguliari, nauja, standarti
nio ilgumo Antro Kaimo 
programa. Clevelande jau 
esame buvę, berods, penke
tą kartų (su manim — tre
jetą). Paskutinis pasirody
mas ten buvo 1977 m., tai
gi — prieš šešetą metų. 
Esame kaimynai, o pasku
tinių kelerių metų progra
mos buvo, man rodos, gana 
neblogos, taigi malonu mie
lus clevelandiečius vėl ap
lankyti.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

— Kas naujo, kas kito
niško šioje Jūsų programo
je?

— Jos pagrindą sudaro 
pernykščių metų gale bent 
septynetą kartų Chicagoje 
statytoji, keliais ankstybes
niųjų ('Clevelande nematy
tų) programų gabaliukais 
pakeitus s i 1 p nesniuosius 
(mūsų manymu) Skitus. 
Didžioji naujenybė — išti
sinis, maždaug 40 minučių, 
vaizdelis „Lagaminas”, pa
rašytas geriausios šiandie
ninės gimtojo krašto humo- 
ristės Vytautės Žilinskai
tės. Mūsų įprastinių poros 
minučių škitų (visada besi
baigiančių netikėtom, stai
gų juoką sukeliančioms ato
mazgom) išlepintai publi
kai tas vaizdelis gali pasi
rodyti ir perilgas, ir per
daug statiškas. O mes į jį 
įdėjom daugiausia darbo ir 
labai pamėgom. Puikūs, na
tūralus, skambūs, žaismin
gi dialogai, visiems gerai 
pažįstamos, bet detalėse ne 
visada nuspėjamos, situaci
jos, labai gyvenimiški, gyvi 
ir charakteriais skirtingi 
personažai daro tą vaizdelį 
mielu ir įdomiu... Jį paįvai
rinome skaidrėmis, vaizduo
jančiomis veikėjų būdinges
nes mintis ... Beje, skaid
rių šį kartą bus ir daugiau. 
Jomis bus iliustruojama 
„Radijo — vidijo progra
ma” ir rodomas filmas „Le
ninas Lenkijoje”.

Clevelandui bus visai 
nauja ir mokyklai skirta 
programa, trunkanti nepil
ną valandą (įskaitant pa
aiškinimus apie pasaką, pa
sakėčią, satyrą) ir sudary-. 
ta iš jaunimo dvasiai arti
mesnių gabaliukų. Chicagos 
1 i t uanistinėse mokyklose 
mes jau tai vaidinom bent 
keletą kartų su dideliu pa
sisekimu. Užpernai rodėm 
ir Los Angeles lietuviu
kams. Bet Clevelande tai 
bus pirmas sykis. Tikiuosi, 
kad tą šeštadienį į Šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lą ir tėvai ateis mūsų pa-

"Antro kaimo" aktoriai su vadovu T. Antanaičiu.

siži urėti.
— Koks dabartinis Antro 

Kaimo sąstatas, kiek jis 
Clevelando publikai pažįs-< 
tarnas?

— Geriausiai clevelandiš- 
kiams pažįstamas, manau 
bus Romas Stakauskas, vie
nas iš Antro Kaimo įkūrė
jų. Prisimins, žinoma, ir 
Jūratę Jakštytę, ir Eugeni
jų Būtėną, ir Juozą Kapa- 
činską, kurie visi dalyvavo 
paskutiniame tenykščiame 
pasirodyme. Ne visiems gal 
bus pažįstama Vida Galvy- 
dienė, nors ir ji su mumis 
jau dirbo anksčiau, o dabar 
sugrįžo po kelerių metų per
traukos. Naujausi Antro 
Kaimo nariai — Indrė To- 
liušytė ir Arvydas Vaitkus. 
Indrę chicagiškiai pamatė 
praeitais metais, o Arvydas 
čia pasirodė tik šį pavasa
rį mokyklinėse programose. 
Garsus ir šviesas tvarkys 
senas šios srities darbuoto
jas Jonas Kaunas.

— Ar tai bus vieninte
lės Jūsų šio sezono išvykų 
gastrolės?

— Balandžio gale dar va
žiuosime į Racine, Wis. Pas
kui jau ruošimės Pasaulio 
lietuvių dienoms Chicagoje. 
Įsipareigojome pasirodyti 
bent ketvertą kartų sava
jame Playhouse. Duosime 
pilną, gerokai nuo dabarti
nės clevelandiškės skirtin
gą, programą Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese. 
Beje, jau pradėti pasiruoši
mai ir dvidešimtmečio ju
biliejui, kurį žadame at
švęsti irgi iškilmingai ir 
naujai. Susirašinėjimą su) 
senaisiais antrakaimiečiais 
Romas Stakauskas, berods, 
jau pradėjo ...

— Ką dar norėtumėte pa
sakyti Clevelando publikai?

— Ką gi dar? — Ji — iš
lepinta, turėdama tokius 
puikius scenos menininkus 

kaip Aldona Stempužienė- 
Švedienė, Andrius Kupre
vičius, Antanas Smetona, 
Vytautas Smetona, Vytau
tas Puškorius . .., tokius 
puikius ansamblius kaip 
Čiurlionio, kaip Grandinė
lė, Ryto Babicko kvartetą... 
Kas gi mes prieš juos? O 
vis tiek tikimės, kad ir mū
sų kuklios pajėgos ir dide
lės pastangos nors vietomis 
pataikys į jų skonį, pra
skaidrins jų nuotaikas. To 
nuoširdžiai ir tetrokštame, 
— baigė pokalbį Antro Kai
mo prievaizda — vadovas 
Algirdas T. Antanaitis.

Chicagoje teko matyti vi
sus Antro Kaimo pastaty
mus. Teko džiaugtis, kad 

Scena iš Antro kaimo vaidinimo, kuris įvyks balandžio 16 
d. 7:30 vai. vak. Dievos Motinos parapijos salėje.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

atsiranda tokių ryžtingų, 
talentingų scenos žmonių 
kolektyvas, daugiausia su 
aukštuoju išsilavinimu, pa
siekusių gražių laimėjimų 
lietuviškam humoro-satyros 
teatrui, kuris įžvalgus ir į 
mūsų gyvenimo kasdieny
bes, ir sudomina politinėmis 
bei kitokiomis aktualijomis.

OPPORTUNITY FOR 
REG1STERED NURSES 

To work and live in a sniall congenia! 
community. RN's- - Highly motivated 
— for expanding OB and ICU zervices 
in 50 beri JCAH acute care hospital. 
Ozark community of 5,000 close to 
metropolitan and recreational areas. 
Excellent henefits. Good starting sa
fary plūs shift differential. Letter or 
resume in confidence:

SALĖM MEMORIAL 
DISTRICT HOSPITAL 

Attn: FREO WADDELL, Dir. of 
HUMAN RESOURCES 

P. O. BOX 760.
SALĖM. MO. 65560 

314-729-6626, ext. 224. EOE.
(12-14)
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■ BOSTONO LIETUVIAI
REMKIME LIETUVĮ

Šiais metais Bostone ren
kamas miesto meras, mies
to tarybos nariai, mokyk
lų komitetas ir kiti parei
gūnai. Mokyklų komiteto 
nariai yra neapmokami. Į 
tą komitetą šiais metais 
metais kandidatuoja Joe 
Casper (Juozas Kasperas). 
Jis yra dar jaunas žmogus, 
bet gerai žinomas ir ameri
kiečiams iš savo turėtos 
radijo valandėlės „People 
First”. Jis taip pat priklau
so įvairiom amerikiečių or
ganizacijoms. Jis turi dide
lę galimybę būti išrinktu.

Bet rinkimams reikia pi
nigų. Joe Casper išrinkimui 
yra sudarytas rinkimų ko
mitetas. Gegužės 15 d., sek
madienį, nuo 2 iki 6 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje rengiamas 
specialus pobūvis su pro
grama lėšų telkimui. Visi 
lietuviai yra kviečiami ir 
raginami ateiti į šį paren
gimą. Tai bus kandidatui 
rinkiminė parama.

MOKSLO REIKALAMS 
SUMAŽINTO DIDUMO 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
NEMOKAMAI

Liet uvos žemė lapis 
1:1.000.000 mastelio, suda
rytas Algirdo Gustaičio, iš
leistas ' 1982 m. Chicagoje 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje ir Lietuvių Isto
rijos Draugijos, sumažinto 
didumo pasiunčia mas ne
mokamai jo pageidaujan
tiems mokslininkams, ra
šytojams, taip pat istori
jos, geografijos studen
tams. Sumažintas: 4%x 
4i/|. inčų arba 10*4.x81/2 
inčų.

Taip pat nemokamai su
mažintas G. Mercator’iaus 
1595 m. Lietuvos žemėla-
pis su lietuviškais aiškini
mais. Sumažinta 6%xll 
inčų.

Kreiptis į Alg. Gustaitį, 
7946 W. 4th St., Los Ange
les, Ca. 90048.

Pilno didumo tie Lietu
vos žemėlapiai, Lietuvos 
miestų herbai pardavinė
jami minėtų leidėjų, svar
besnių knygų platintojų. 
Užsakymus galima siųsti 
ir LŠST cv ižd.: p. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th 
Court, Cicero, III. 60650, 
U.S.A.

LIETUVOS MIESTŲ 
HERBAI

Meniškai dail. T. Valiaus 
sukurti Lietuvos miestų 
herbai. Didinga 14-kos her
bų serija. Kiekvienas kaip 
atskiras paveikslas.. Visa 
serija tiktai 3 doleriai.

Užsakant pažymėkite kiek 
serijų norite gauti. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th 
Court, Cicero, III. 60650, 
U. S. A.

Pirminiai rinkimai vyks 
rugsėjo 27 d. Neužmirški
me tos datos ir dalyvauki
me rinkimuose, o taip pat 
paraginkime vieni kitus kas 
kuo galime prisidėti, kad 
šis jaunas lietuvis kandida
tas būtų išrinkta. Ir to mes 
tikrai nesigaiil'ėsime.

MINKŲ RADIJO JAU 
VEIKIA

Dėl radijo stoties stato
mo naujo bokšto, kelias sa
vaites negirdėjome Minkų 
vedamos radijo valandėlės. 
Bokštas jau pastatytas ir 
Minkų radijo valandėlė nuo 
balandžio 3 d. vėl girdima 
iš tos pačios ateities ir tuo 
pačiu laiku.

PARENGIMAI
• Balandžio 17 d. šv. Pet

ro lietuvių parapijos So. 
Bostone sueiga - reunion 
Lantana restorane Ran- 
dolph, Mass. Pradžia 5 vai. 
P- P-

• Balandžio 24 d. „Auš
ros” 100 metų sukakties 
minėjimas South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Pradžia 2 vai. p. p.

• Gegužės 1 d. a. a. komp. 
Juliaus Gaidelio minėjimas 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje.

• Gegužės 15 d. Joe Cas
per išrinkimui renginys So. 
Bostono Lietuvą Piliečių 
Draugijos salėje. Pradžia 2 
vai. p. p.

• Gegužės 22 d. 3 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos metinis kon- 
certas-balius.

• Rugpiūčio 14 d. Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apygardos diena Maironio 
Parke, Worcesteryje. (pž)

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat»onwide »s on your siete

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

HOUSE FOR SALE
House for sale by owner, 

brick colonial on South 
Lake Shore. Call: 486-2378.

(12-15)

OPPORTUNITY FOR
MEDICAL TECHNOLOGISTS AND 
MEDICAL LABORATORY TECHNI
CIANS —• Multispecialty elinie and 
101 bed' -general hospital has ini- 
mediate opening for Medical Tecii- 
nologists and Medical Laboratcry 
Technicians. Good fringe benefits.• 
Salary cominensurate with experience. 
Write or call Jonathan Everson Chief 
Tecij.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St.

Philippi, West Virginia 26416 
304-457-2300

 . (8-15)

WANTED EXPER1ENCED 
SAUSAGEMAKER

Or one with knovvledge to be trainėd 
for assiuting owner in making 
sausages. Steady work for qualified 
man. Excellent opportunity.

Sunday & Monday elosed.
HANS SAUSAGE HOUSE

114 CENTER ST. 
STOCKBRIDGE, MICH. 49285 

517-851-7785
(15-21)

Šv. Kazimiero lit. mokyklos choras, atlikęs dali meninės programos mokyklos vakare balan
džio 9 d. Chorui dirigavo Julius Kazėnas, akompanavo Bronius Kazėnas. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

♦ 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,

/uperior /civing/
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/avings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: gH

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 0:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

• BALANDŽIO 17 D. Prof. 
Augustino Voldemaro 100 me
tų sukakties minėjimas d v. 
p. p. Lietuvių Namuose.

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

EARN 16% INTEREST

P. O. BOX 31417
Independence, Ohio 44131

(12-15)

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 442-2487
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CLEVELANDE, BALANDŽIO 16, ŠEŠTADIENI, 7:30 V. V.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE, 18022 NEFF RD.
Juokingi esame ne mes: juokingas yra gyve

nimas, o taipgi'mes neglostome, o jeigu glostome, 
tai tik prieš plauką! Šiandien Clevelande — gyvas 
reportažas.

Kviečiame atvykti ir pasiklausyti naujos sa
tyros ir humoro programos.

Bilietai gaunami: sekmadienį parapijos kavi
nėje po 10 vai. pamaldų arba skambinti: S. But

rimas — 481-2130, V. Brizgys — 261-4077, ir prie 
įėjimo.

Po programos vaidintojams rengiama vaka
rienė. Norintieji kartu pabuvoti, prašom iš anksto 
užsisakyti vietas pas bilietų platintojus.

Prieš ir po spektaklio veiks taurių gėrimij 
šaltinis.

Rengėjai: LB OHIO APYGARDOS VALDYBA

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI INFORMACINIS 

SUSIRINKIMAS
ALTo, JAV Liet. Bend

ruomenės ir VLIKo pritari
mu susiorganizavęs lietuvių 
teisėms ginti komitetas 
kviečia 1983 m. balandžio 
mėn. 17 d., sekmadienį, 12 
vai. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje informacinį 
susirinkimą.

Adv. P. žumbakis, dr. A. 
Darnusis ir Rasa Razgaitie- 
nė painformuos apie lietu
vių tardymus Amerikoje, 
vykdomus naudojantis so
vietinės ”teisės” ir KGB 
daviniais.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai yra kviečia
mi susirinkime dalyvauti ir 
prisidėti prie pastangų 
atsispyrimui komunistinei 
propagandai siekiančiai pa
bėgėlius nuo komunizmo 
apkaltinti kolaboravimu su 
naciais.

Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas

KULTŪRA AR 
POLITIKA?

Kam lietuvių išeivijos 
veikloje šiuo metu teikti 
daugiau dėmesio — kultū
rai ar politikai ? Tuo klausi
mu jau ilgokas laikas stip
riai diskutuojama ir spau
doje, ir pokalbiuos. Lietu
vių Bendruomenės Cleve
lando apylinkės valdyba sa
vo ateinančioje vakaronėje 
sudarys progą ta tema skir
tingų pažiūrų diskusijoms. 
Vakaronė įvyks balandžio 
21 d. ketvirtadienį, 7:30 

vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos mažojoje salėje. Vi
si mielai laukiami.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
valdyba kviečia organizaci
jų pirmininkų bei atstovų 
susirinkimą aptarti akciją 
ryši ūmi su: šio mėnesio ga
le Clevelande įvykstančiu 
Amerikos komunistų suva
žiavimu.

Susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 15 d., 7 
vai. vakare Lietuvių Namų 
apatinėje salėje. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti.

• Dirvos ekspedijavimui 
kartą savaitėje, antradie
niais, už atlyginimą reika- 
linkas talkininkas. Skam
binti 431-6344.

• Vaidilos teatro drami
nės literatūros vakaras 
įvyks šeštadienį, balandžio 
23 d. 7 vai. vakaro Lietu
vių Namuose. Įėjimas au
ka. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

• LSK žaibo lengvosios 
atletikos treniruotės vyks
ta St. Joseph High School 
stadione, antradieniais nuo 
6:00 vai. ir šeštadieniais 
nuo 3:00 vai. p. p.

Visi kviečiami atvykti. 
Ruošiamės Il-sioms P. L. S. 
žaidynėms.

• Už a. a. kun. pro. Sta
sio Ylos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos šį trečiadie
nį, balandžio 13 d. 7 v. v. 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje.

• Dr. Antanas Prancke- 
vičius, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, LB Ohio apygar
dos valdybos kviečiamas, 
balandžio 24 d. 12 vai. Die
vo Motinos parapijos salėje 
padarys pranešimą apie da
bartinę padėtį ok. Lietuva- 
je ir disidentinę veiklą. Vi
si kviečiami atsilankyti.

• Prof. Augustino Volde
maro 100 metų sukakties 
paminėjimas yra ruošiamas 
š. m. balandžio mėn. 17 d., 
sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Clevelando Lietuvių namuo
se.

Kalbės, prof. A. Volde
maro raštų ir Laisvosios 
Lietuvos laikraščio redakto
rius Morkus Šimkus iš Chi
cagos.

Meninę programą atliks 
muz. Vytautas Puškorius. 
Po programos vaišės. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Paminėjimą ruo
šia LAS Clevelando sky
rius.

• šv. Kazimiero lit. mo
kyklos tėvų komitetas atsi
prašo už praleidimą Balfo 
145 skyriaus rėmėjų sąra
še „Pavasario šventės” pro
gramoje.

• Elena Janutienė, Cle
velande, atnaujindama pre
numeratą, pridėjo Dirvai 
auką 10 dol. Ačiū.

AUSTRALIEČIŲ 
VIEŠNAGĖ

CLEVELANDE
Š. m. birželio 4-6 d. d. 

Clevelande viešės Australi
jos Lietuvių Sportininkų 
rinktinė, atvykstanti daly
vauti Il-se PLSž-se įvyks
tančiose birželio 26 — lie
pos 2 d. d., Chicagoje.

Ši rinktinė aplankys visą 
eilę lietuvių kolonijų JAV 
ir Kanadoje, prieš žaidynes. 
Clevelandas yra jų pirmas 
s u s t ojimas. Australiečių 
grupę sudaro virš 100 spor
tininkų ir palydovų.

Sėkmingesniam austra
liečių priėmimui, LSK žai
bo ir Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos iniciatyva yra 
sudaromas specialus komi
tetas vadovaujamas Vlado 
Plečkaičio.

Viešnagės metu numato
mos sportinės varžybos 
tarp svečių ir Clevelando 
žaibo įvairiose sporto sako

se, birželio 4 ir 5 d. d. D. M. 
N. P. parapijos salėje. Pa
grindinis vakaras-banketas 
bus lietuvių namuose, šeš
tadienį, birželio 4 d.

NAUJA BALFO 145 
SKYRIAUS VALDYBA
š. m. kovo 27 d. metinia

me narių susirinkime slap
tu balsavimu buvo išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, ku
ri pareigomis taip pasiskir
stė : Edvardas Stepas — 
pirmininkas, Juozas čyvas 
— vicepirmininkas, Anta
nas Styra — vicepirminin
kas informacijai, Antanina 
Puškoriūte — sekretorė, 
Stasys Mačys — iždininkas, 
Beatričė Natkevičiūtė-Pau- 
tienienė — valdybos narė 
jaunimo reikalams, Albinas 
Karsokas — valdybos narys 
parengimams.

Pirmininkas Edvardas
Stepas, kaip ir jo brolis a. 
a. Vaclovas Steponavičius, 
yra patyręs BALFo darbuo
tojas ir jau anksčiau vado
vavęs skyriui, gi sekretorė 
Antanina Puškoriūte jau du 
dešimtmečiai kaip pavyz- 
dintgai tvarko skyriaus 
„raštinę”.

Kontrolės komisija: Sta
sys Astrauskas, Vladas čy- 
vas ir Henrikas Idzelis.

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.

BALFo direktorė Cleve
lande ir visam Ohio yra 
Ona Jokūbaitienė.

• OHIO AUTO RODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 14094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

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

COLDHEADING 
OPERATORS & SĖT UP 

BOLTMAKERS 
HEADER DIE MAKERS 

PLASTIC VVORKERS 
WHEN WAS THE LAŠT TIME YOU 
WORKED FOR GOOD WAGES? 
OUAL1FIED FOR GOOD BENEFITS? 
OUR SALES DEMAND IS HIGH. WE 
NEED YOUR SKILLS WORK IN 
ILLINOIS.

WRITE OR CALL
SELECTABILITY INC.

1>. O. BOX 4087 
ROCKORD. ILLINOIS 61110 

815-964-0078
(13-15)

1



DIRVA
Aukos Dirvai

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis .progomis 
Dirvai paremti aukojo*.

M. Karaitis,
St. Petersburg ...............13.00

S. Pabrinkis. Cleveland 8.00
V. Barauskienė, Glendale 3.00
M. Burksaitis, Galena .. 1.00
K. Jūra, Brazilija .......... 3.00
E. Janulis, Cleveland ... .10.00
E. Vilkas, Valencia.......... 3.00
K. Praleika. Little Falls .. 3.00
V. Dargienė, Riverdale .. 3.00

St. Graužinis, Cleveland 3.00
A. Daunys. Syosset .... 8.00 
Dr. G. Venk, Santa Monica 6.00 
St. Kasnickienė, Harbert 10.00 
St. Jankauskas,

Rocky River ...................20.00
A. Gustaitis, Los Angeles 3.00 
J. Žostautas,

N. Redington Beach .. 8.00 
Dr. P. Dirda, Chicago ..20.00 
E. Bumelis,

Ormond Beach.............. 3.00
J. Dunčia, Southfield .... 5.00
D. Miškinis, Cincinnati .. 5.00
V. Vaitkevičienė, Chicago 5.00
M. Smelstorius, Euclid .. 5.00

Mūsų mielam draugui ir kaimynui

KLEMANSUI GALIŪNUI

staiga atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiame 

gilią užuojautą IRENAI GALIŪNĖNEI, ŽI

VILEI, REMIGIJUI, ARUI ir jų šeimoms

Jonas ir Marija Šimoniai
Daiva Miller
Vita Lovai ir jų šeimos

Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmojo 

skyriaus nariui

KAZIUI ALGENIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo broliui 

PETRUI, giminėms ir artimiesiems

A. L. T. S-gos Pirmasis
Skyrius

INŽ. EDUARDUI ŽITKUI

mirus, žmonai HALINAI, tėveliams PRA

NUI ir PONIAI ŽITKAMS reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime

Jane ir Balys 
S t e p o n i a i

II PASAULIO 
LIETUVIŲ 
DIENOS

Į II PL DIENŲ UŽDARYMO banketą, kuris įvyks 
liepos 3 d. Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoje, bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. Bi
lietų kainos — $27.50 suaugusiems, $20.00 jaunimui. 
Užsakymus siųsti kuo greičiau — Gifts International 
(J. Vaznelio prekyba) 2501 West 71st Street, Chicago, 
III. 60629, telef. 312-471-1424. čekius rašyti ”Lithuanian 
World Festival Ine.”

S. Bakūnas, Cleveland .. 3.00
J. V. Ruokis, Los Angeles 10.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 3.00
L. Izbickas, Roxburv .... 3.00
E. Kronas, Dundas.......... 3.00

Kun. Bartkus komiteto 
Įpareiguotas su Romu Ke- 
ziu, Vytis kelionių biuro 
savininku, pasirūpinti, kad 
lietuviai, atvykę Į Romą 
galėtų patogiai drauge ap
sigyventi arba Vilią Litua- 
na, Lietuvių Kolegijoj, ar
ba kitam patogiam viešbu
tyje prieinama kaina.

Kun. Bartkus yra Mari
jos Apreiškimo lietuvių pa

M. Rumbaitis, Ponce Inlet 8.00 
J. Kedys, Wickliffe .... 10.00 
V. Kazlauskas,

Los Angeles..................... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PATAISYMAI

Balės Vaivorytės apsaky
me Gendrutis taisytina: 

Dirva, Nr. 9 I skilty 12 eil. 
po žodžio žąsys įterptina: 
laktoj, o skaidos ir skyla;
I skilty 19 eil. skrylia turi 
būti skrylis; I skilty 14 eil. 
iš apač. grožini turi būti 
gožini; III skilty 14 eil. iš- 
skiję turi būti išakiję.

Nr. III skilty 14 eil. so- 
šia turi būti sočia; II skilty 
5 eil. apstulpęs turi būti 
apstulbęs.

Nr. 13 I skilty 14 eil. pie- 
nukui turi būti piemenukui;
II skilty 34 eil. tobius turi 
būti lobius; III skilty 36 eil. 
vargo turi būti valgo.

• Dr. L. A. Dirda, gyv. 
Chicagoje, atsiuntė Dirvai 
paremti auką 20 dol. Ačiū.

• J. V. Ruokis, Los An
geles, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

• J. Kedys. Wickliffe, 
Ohio, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

• M. Karaitis, St. Peters
burg Beach, Fla., atnaujin
damas Dirvos prenuimeratą, 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

PRAPLĖSTAS ŠV. 
KAZIMIERO 

JUBILIEJAUS 
KOMITETAS

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nių metų komiteto pirmi
ninkas inž. Vytautas Vo- 
lestas praneša, kad kun. 
Algimantas Bartkus sutiko 
Įeit į komitetą, kaip ryši
ninkas su lietuvių šv. Ka
zimiero metų komitetu Ro
moj.

Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties jubiliejus bus at
švęstas Romoje ir visame 
pasaulyje sekmadienį, 1984 
m. kovo 4 d. Kun. Bartkus 
ta proga padės koordinuoti 
pasaulio lietuvių viešnagę 
Romoje.

Šimtai lietuvių iš viso pa
saulio žada susirinkti šv. 
Petro Bazilikoj Romoje tą 
dieną. Popiežius yra kvie
čiamas atnašauti šv. Mišias 
ta proga ir tarti žodį lietu
viams.

rapijos Frackville, Pennsyl- 
vanijoje klebonas. Mokslus 
baigęs Romoje, gyvenęs Šv. 
Kazimiero Kolegijoj ir Ro
mą gerai pažįsta.

Techniškus kelionės rei
kalus ekskursijai iš New 
Yorko apsiėmė tvarkyti Ro
mas Kezys su savo Vytis 
Travel Bureau, 2129 Knapp 
St., Brooklyn. N. Y. Telef. 
(212) 769-3300.

PAD E K A

A. t A.
KĘSTUTIS ŽYGAS

1983 m. vasario mėn. 21 d. mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas, senelis ir brolis. Palaidotas vasario 23 d. 
Visų Sielų kapinėse, Chardon, Ohio.

Reiškiame nuoširdžią padėka Sv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. J. Bacevičiui už religini patarnavimą 
ligoninėje, laidotuvių koplyčioje, kapinėse ir laidotuvių 
Šv. Mišias.

Širdingas ačiū kun. A. Goldikovskiui už maldas 
koplyčioje, kapinėse ir užuojautos žodžius.

Solistei p. Norai Braziulienei už labai gražias gies
mes pagiedotas šv. Mišių metu ir p. J. Blynaitei už 
palydėjimą vargonais, labai dėkojame.

Julijai ir Gintui Taorams už visokeriopą pagalbą 
ypatinga šeimos padėka.

Mieliems giminėms, draugams, bičiuliams ir pažįs
tamiems už šv. Mišių aukas, atsilankymą koplyčioje, 
atsiuntusiems gėles, palydėjusiems i kapines, užuojautą 
pareiškusiems žodžiu bei raštu esame labai dėkingi.

Karstą nešusiems: Vytui Matui, Petrui Matui, Al
giui Matui, Algiui Rukšėnui, Augustinui Idzeliui, Gintui 
Taorui, Dariui Barnes ir Jacintui Barnes nuoširdžiau
sias ačiū.

Dėkojame p. p. J. ir S. Garlams už nuoširdžią pa
galbą.

Dėkojame Jakubs & Son laidotuvių namams už rū
pestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Visiems, visiems mus atjautusiems ir pagelbėju- 
siems mūsų liūdesio valandose nuoširdžiausias ačiū.

Giliame liūdesy pasilikę:
ŽMONA, SŪNUS, DUKTERYS, 
MARTI, ANŪKAI IR BROLIAI

KPT. JUOZO ŠUKIO VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

. Jau suėjo vieneri me
tai, kai mano mylimas ir 
brangus vyras apleido 
Floridą, o taip svajojo 
grįžti į savo numylėtą 
laisvą Lietuvą. Tačiau 
žiauri mirtis išplėšė jo 
norus ir svajones.

Juozas Šukys gimė 
1912 m. kovo 14 d. Laz
dijuose, mirė 1982 m. ba- 
balandžio 19 d. Miami
Universiteto ligoninėje ir palaidotas balandžio 24 
d. Šv, Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos ba
landžio mėn. 19 d. 1983 m. 8 vai. ryte ir balandžio 
mėn. 24 d. 1:30 vai. po pietų šv. Juozapo bažny
čioj, Miami Beach, Florida.

Be to šv. Mišios bus atnašaujamos pas Jė
zuitus ir Marijonus, Chicagoje.

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velionį maldose ir dalyvauti šv. 
Mišiose.

Nuliūdusi žmona Valė Šukienė
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