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Hipokrizės orgija
Kas bus sukeltom dulkėm nusėdus?

Vy ta u tas Meškauskas

Visą sukeltą triukšmą šia
me krašte dėl vadinamos Ir a' 
no krizės sunku kitaip pava
dinti kaip hipokrizės - veid
mainiavimo, apsimetimu do
rovingu ir pan. siautuliu. Ar 
prezidentas pasakė teisybę, 
ar jis melavo savo tautai, ar 
jis ko nors nenori paslėpti, 
ar jis neprasilenkė su vei
kiančiais įstatymais - tai 
klausimai, kuriuos sau stato 
politikai ir mediją, gerai ži
nodami, kad praktiškam, 
kasdieniame gyvenime, o 
ypač politikoje, visai aiškią 
liniją tarp tiesos ir melo la
bai sunku pravesti. Tokiais 
klausimais iš viso nekvarši
namos galvos, jei adminis
tracijos užsimojimas susilau
kia pasisekimo, kaip pav. po 
Granados užėmimo.

Žinoma, galima prileisti, 
kad pats prezidentas, labai 
sielodamasis dėl įkaitų liki
mo, siekė ir sau politinės 
naudos. Bet tai esamoje sis
temoje yra visai natūralu, 
kadangi turi skaitytis su rin
kikų nuotaikom ir visą laiką 
siekti jų palankumo -- JAV 
turėjo susilaukti Pearl Har- 
bouro užpuolimo,’ sunaiki
nusio didelę dalį jos Pacifiko 
laivyno, kad įsiveltų’į karą, 
ko jau seniai reikalavo JAV 
interesai.

Tarp kitko, rūpintis įkai
tais prezidentas turi ne tik 
savo populiarumo sumeti
mais, bet faktinai yra įparei
gotas ... įstatymu. 1868 me
tais kongresas nustatė, kad 
anais piratų laikais svetimos 
valstybės valdžios pavedimu 
pagrobus Amerikos pilie
čius, prezidentas turi grieb
tis visų galimų priemonių, 
išskyrus karą, juos išlaisvin
ti, apie tai, kai bus praktiš
kai įmanoma, painformuoda
mas kongresą.

Tokiu būdu šalutinis no
ras, ieškant kontaktų su Ira
nu išvaduoti įkaitus, buvo 
paties įstatymo įpareigotas!

Labai mažai kas priekaiš
tauja ir dėl pagrindinės afe
ros priežasties - kontaktų su 
Iranu ieškojimo. Tas kraš
tas per daug svarbūs dėl sa
vo geopolitinės padėties, 
kad jo likimu nesidomėti.

Dar mažiau girdisi pasi
piktinimo dėl sutarimo, kad 
JAV ir Izraeliui nutarus ta
me reikale bendradarbiauti, 
tam iškilus viešumon, abi 
pusės tokį žodinį susitarimą 
paneigs - atseit, meluos.

Tas susitarimas buvo su

laužytas iškilus naujam klau 
simui. Iš to biznio kaž kieno 
pelnytos sumos, perviršijan
čios JAV ginklų kainas, bu
vo visos, ar greičiau tik ma
ža dalimi pervestos Nikarag
vos ‘contrams’. Tuo laiku 
dar veikė įstatymas, kuris 
nutraukė visą karinę pagal
bą tiems sukilėliams prieš 
komunistinę vyriausybę.

Tas įstatymas buvo visai 
kvailas ir dabar net pats 
Kongresas paskyrė šimtą 
milijonų dolerių pagalbos. 
Tačiau kvailas ar išmintin
gas, valdžios pareigūnai turi 
laikytis įstatymų. Už tat bu
vo padaryta taip, kad tas kai 
nos perviršis buvo perves
tas ‘privačiais’ keliais. Vie
nu žodžiu, įstatymas buvo 
apeitas, nes jis kliudė vesti 
tokią politiką, kuriai paga
liau pritarė pats Kongresas.

Ar tai nusikaltimas prak
tiškai? Čia greičiau galima 
prikišti prezidentui, kad jis 
per daug sielojasi Nikarag
va ir jo pavaldiniai, norėda
mi jam įtikti, gal net be jo ži
nios, surado būdų jo sieki
mus praktiškai paremti.

Labai dažnai ta Irano afe
ra palyginama su Watergatė. 
Toje aferoje tačiau Baltųjų 
Rūmų ‘plumberiai’ padarė 
aiškiai kriminalinį nusikalti
mą, įsilauždami į demokratų 
partijos būstinę. Manoma, 
kad jei prezidentas Nixonas 
būtų tuojau prisipažinęs, at
siprašydamas dėl prasilen
kimo su įstatymais, prisiim
damas sau kaltę už tai - JAV 
tautos nuomonės reiškėjai 
jam būtų tai atleidę. Kaip 
ten būtų, čia yra skirtumas. 
‘Plumberiai’ siekė asmeniš
kos naudos Nixonui per ar
tėjančius rinkimus, Reaga- 
nas neieškojo sau asmeniš
kos naudos, bet to, kas jo 
nuomone buvo JAV intere
sams reikalinga.

Tiesa, gerais norais ir pra
garas padengtas. Anot NY 
Times James Reston, iš 
Nixono buvo laukiama atvi
ro atsakymo, ką jis žinojo 
apie savo pavaldinių veiklą 
ir nuo kada? Reaganui sta
tomas klausimas atvirkščiai: 
ko jis nežinojo, ir kodėl neži
nojo?

Skaitant įvairiausius ko
mentarus ir klausant pasisa
kymų per televiziją gauni 
įspūdį, kad daugumas politi
kų vis dėlto pageidauja toli
mesnio Reagano preziden-

(Nukelta į 2 psl.)

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Teatro festivalyje Chicagoje 4 ”oskarus” gavęs Los Angeles dramos sambūris. Sėdi iš kai
rės: Ramunė Vitkienė, Vincas Dovydaitis, Sogutė Mikutaitytė, rež. Petras Maželis. Stovi: Aloyzas 
Pečiulis, Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė, Arvydas ir Sigitas Raulinaičiai, Fredas Prižman- 
tas, Antanas Kiškis ir Saulius Stančikas. J. Tamulaičio nuotr.

los Angeles Dramos Sambūris laimėjo 
festivalyje tetarius žymenius

Antanas Juodvalkis

L. B. kultūros taryba, va
dovaujama Ingridos Bublie
nės, septintajam teatro fes
tivaliui ruošti pakvietė 
Margučio radijo lietuviškų 
laidų vadovą, žurnalistą 
Petrą Petrulį, kuris suda
ręs komitetą ir įvykdė jam 
pavestą uždavinį.

Teatro festivalis įvyko 
Padėkos dienos savaitgaly
je, 1986 m. lapkričio 28-30 
dienomis, Chicagoje. Daly
vavo 4 teatrai (pasirodymo 
tvarka):

Chicagos ”Vaidilutė”, pa
stačiusi L. Ridlio vienveiks- 
mę komediją — Uošvė į na
mus— tylos nebebus, reži
suotą Marijos Smilgaitės.

Hamiltono ”Aukuras”, 
parodęs Kazio Inčiūros 3 
veiksmų, 8 paveikslų pasa
ką — Eglė žalčių karalienė, 
režisuotą Elenos Dauguvie

Chicagos Vaidilutės aktoriai gavę 2 žymenius: Vincas Ol
šauskas ir Audrė Kižytė. J. Tamulaičio nuotr.

tytės-Kudabienės.
Toronto "Aitvaras”, su

vaidinęs Anatolijaus Kairio 
3 veiksmų komediją — Si
dabrinė diena, režisuotą 
Aldonos Dargytės-Biszkie- 
wicz.

Los Angeles dramos Sam
būris, parodęs Vinco Myko
laičio-Putino 5 veiksmų, 6 
paveikslų dramą — Valdo
vas, režisuotą Petro Maže
lio.

VH-jo teatro festivalio 
vertinimo komisiją sudarė: 
Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, 
Mykolas Drunga (sekreto
rius), Česlovas Grincevi- 
čius, Vincas Lukas ir Adol
fas Markelis.

Laimėtojams žymenys bu
vo įteikti sekmadienį (XI. 
30 d.) pokylio metu. Juos 
gavo:

1. Geriausi pagalbiniai

USPS 157-580

jauni aktoriai: Irena Žu
kauskaitė, už Drebulės vaid
menį, Eglė šalčių karalienė, 
Vincas Olšauskas, už dėdės 
Grigo Ramio vaidmenį, Uoš
vė į namus — tylos nebe
bus.

2. Iškiliausi pagalbiniai 
aktoriai: Audrė Kižytė, už 
tarnaitės Katrės vaidmenį, 
Uošvė į namus — tylos ne
bebus, Vytautas štuikys, 
už du vaidmenis: Anginą, 
Eglė žalčių karalienė ir dak
tarą Povilą Gylį, Sidabrinė 
diena.

3. Iškiliausi aktoriai: Si
gutė Mikutaitytė, už Dan
guolę — Valdove, Vincas 
Dovydaitis, už Krušnos 
vaidmenį tame pačiame Val
dove.

4. Dekoracijų ir rūbų žy- 
menę gavo Los Angeles 
dramos Sambūris už Valdo
vą.

5. Geriausiojo pastatymo 
žymenį nusinešė Valdovo 
režisierius Petras Maželis.

Susumuojant išdalintus 
žymenis, juos gavo: Los 
Angeles dramos Sambūris 
— 4, Chicagos Vaidilutė — 
2, Hamiltono Aukuras — 
I1/-* ir Toronto Aitvaras — 
y2.

Taigi, Los Angeles dra
mos Sambūris išsivežė pusę 
visų žymenų — 4, parodęs 
tikrai puikų, profesionalinio 
lygio teatrą (plačiau kitose 
Dirvos laidose).
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SOVOITinĖ POLITI^^

Lino apeliacija nesvarstoma. - Ar jis bus ištremtas?
- Kaip padėti Lietuvoje persekiojamiems.

Gruodžio 1 d Aukščiausias 
Teismas 6 balsais prieš 3 nu
tarė nesvarstyti esto Kari 
Linnas apeliacijos dėl žemes 
nio teismo sprendimo jį iš
tremti. Linnas buvo kalti
namas vadovavęs Estijoje 
vokiečių okupacijos laikais 
koncentracijos stovyklai, 
kurioje buvo išžudyti tūks
tančiai žmonių. Jis asmeniš
kai dalyvavęs egzekucijose. 
Įrodymai tam buvo daugiau
siai pristatyti iš Sovietijos, 
kur jis jau yra už akių pa
smerktas mirti. Žemesnis 
JAV teismas faktinai to ne
svarstė - jis pasitenkino fak
tu, kad Linnas, prašydamas 
įvažiavimo vizos į JAV, nu
slėpė savo praeitį, kas lei
džia tokį ištremti.

Trys Aukščiausio teismo 
teišėjai - William J. Brennan 
jr., Harry A. Blackmun ir 
Sandra Day O’Conner - bal
savo išklausyti argumentus 
toje byloje.

Savo apeliacijoje adv. 
Ramsey Clark, žinomas libe
ralas ir JAV Gen. Prokuro
ras nuo 1967 iki 1969 m. aiš
kino, kad -

‘Negalima įsivaizduoti, 
kad JAV teismas leistų 
deportuoti asmenį nu
spręstai egzekucijai sve
timame krašte, neišžiūrė
jęs jo bylos pagal JAV 
įstatymus (due process).’
Pagal NY Times, sprendi-

mas žydų tarpe yra labai gi
riamas, nes neliko jokių tei
sinių kliūčių Linną ištremti, 
tačiau

‘Reagano administracijoje 
esama nesutikimų ar gali
ma naudoti sovietų prista
tytus įrodymus šioje ir ki
tose bylose. Ir šiandien 
dar nebuvo aišku, ar ad
ministracija įvykdys de
portaciją.’
Patrick Korten, Teisingu

mo departamento nuomonės 
reiškėjas, tą dieną atsisakęs 
bet ką pareikšti. Tuo tarpu 
NY Brooklyn distrikto pro
kurorė E. Holzman, kuri bū
dama JAV kongrese prave
dė įstatymą įgalinantį iš
tremti nacių karo nusikaltė
lius, sprendimą pavadino is
toriniu, kuris įspės, kad šis 
kraštas nėra dangus nacių 
nusikaltėliams! Aukščiau
sio Teismo nariai savo spren - 
dimo nemotyvavo.

Šiais metais pasirodžiusi 
Ludmilos Alexejevos knyga

10.00
20.00

3.00
5.00
3.00

3.00

Hipokrizės orgija...
(Atkelta iš 1 psl.)

tavimo. Atrodo, kad ir Rea- 
ganas siekia sutarimo su nuo 
sekančiais metais demokra
tų dominuojamu senatu ir 
atstovų rūmais. Už tat jis 
paskyrė abiem partijom pri
imtiną ir gerbiamą Frank C. 
Carlucci savo nauju Saugu
mo Patarėju, sudarė komisi
ją Baltųjų Rūmų Saugumo 
Tarybos procedūros peržiū
rėjimui ir prašė specialaus 
prokuroro padarytiems nu
sikaltimams, jei tokie buvo, 
ištirti. Jei viskas jam pasi
baigs laimingai, jo sekantieji 
dveji valdymo metai primins 
Eisenhowerio, kuris irgi tu
rėjo verstis su demokratų 
dauguma abejuose kongreso 
rūmuose.

Tuo tarpu du, daugiausiai 
apie visą Irano aferą žiną, 
buvę pareigūnai - adm. J.M. 
Poindexter ir pik. lt. O.L. 
North - atsisakė atsakinėti į 
senato žvalgybos priežiūros 
komisijos klausimus, remda
miesi 5-ju konstitucijos pa
pildymu, kuris leidžia kalti
namiesiems neinkriminuoti 
savęs. Tas konstitucinis 
nuostatas suvaržo tautos 
teisę absoliučiai viską suži
noti. žodžiu, įstatymas šen - 
įstatymas ten!

Pr. Jančauskas, Chicago 8.00 
J. Mikalavičius,

New Haven .................13.00
O. Mikulskienė, Cleveland 5.00 
V. Ūsas, Lakewood .... 10.00
A. Blaževičius, Milford .. 8.00
B. Aras, Los Angeles .... 13.00 
G. Meiliūnienė,

New York .................... 20.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00 
Br. Maželis, Cleveland .. 20.00
L. Izbickas, Roxbury .... 3.00 
J. Vodopalas,

Great Falls ................
P. Endzelis, Riverton .... 
J. Gužaitis, Peotone .... 
A. Šova, Crown Point ..
M. Ambrose, Mt. Airy .. 
A. Milūnas,

Downers Grove .........
V. Juodka, Chicago ....13.00 
J. Stelmokas,

Landsdowne .................10.00
M. Ulinskaitė, Rochester 8.00 
J. Petrauskas, Detroit .... 3.00 
P. Dabkus, Toronto .... 8.00 
A. Jankus, Rochester .... 20.00 
Č. Kiliulis, Lexington .. 5.00 
V. Morkūnas, Toronto .. 3.00 
J. Žemaitaitis, Chicago 20.00 
Br. V. Miklai,

_ ~ St. Petersburg............. 50.00
‘Soviet Dissent’ (Wesleyan J. Černius, Los Angeles .. 3.00 
University Press, 1986) kal
ba ir apie lietuvius sovietų 
kalėjimuose ar darbo stovyk 
lose. Ji teigia, kad kaliniui 
daug gali padėti, jei jo pavar 
dė yra linksniuojama Vaka- m. "Gruzdys? Euclid 
rų spaudoje, reikalaujama jį 
paleisti, teiraujamasi apie jo 
padėtį, kaltinimus ir taip to
liau, kas faktinai mūsų ir yra 
daroma.

Lietuvių darbo stovyklose 
buvę labai daug po II Pasau
linio karo, tačiau nemažai 
yra ir dabar. Ji mini tūlą Žit - 
kevičių, kuris vadovavęs par
tizanams antros sovietų oku
pacijos metu. Jis buvęs pa
galiau suimtas ir nubaustas 
25 m. stovyklos, nors save 
laikęs ‘karo belaisviu’. Po 20 
metų KGB pradėjusi jam aiš
kinti, kad jis bus paleistas, 
jei nebevadins savęs ‘karo 
belaisviu’, o prisipažins nusi
kaltęs sovietinei tvarkai. 
Tam reikalui jis pasirašė 
Įvairius pareiškimus, kurie 
buvo ištrimituoti Vilniaus ir 
Kauno laikraščiuose. Nepai
sant to, jis nebuvo paleistas. 
Supratęs esąs apgautas, Žit
kevičius bandė pabėgti per 
spygliuotų vielų tvorą ir bu
vo iš kulkosvaidžių nušautas.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
St. Maurukas, Algonquin 8.00 
J. Adomaitis, Sunny Hills 3.00 
V. Jasiukaitienė, Cicero 13.00
J. Brantas, Milbury .... 3.00
K. Balas, Cleveland .... 3.00
J. Cijunskas, Cleveland 13.00 
J. Daniliauskas, Stamford 13.00 
B. Mačiūnas, Woodhaven 3.00 
V. Tervydis ,Collinsville 20.00 
S. Jakubonis, Chicago .. 3.00 
J. Gilvydis, Franklin ... .25.00 
M. Bujokas, Euclid......... 3.00

H. Tatarūnas, Cleveland 3.00
A. Merkelis, Cicero......... 3.00
E. Steponavičienė, Euclid 13.00
F. Boreišis, Lakewood .. 3.00
A. Stempužienė, Cleveland 5.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 8.00

1.00
8.00M. Tijūnėlis, Euclid 

Dr. A. Milaknis,
Santa Monica ............  8.00

J. Veblaitis, Union.........10.00
J. Augaitytė, Philadelphia 8.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Lockport....................... 50.00
A. Vasis, Parma ............ 5.00
Pr. Michelevičius,

St. Petersburg ............ 13.00
L. Oksas, Los Angeles . .15.00
K. Mažonas, Parma.........23.00
J. Skavičius, Parma .... 8.00 
V. Vaičaitis, Seven Hills 18.00 
J. Krištolaitis, Cleveland 13.44
S. Kudokienė,

Santa Monica ............. 17.00
O. Naumanienė, Cleve. .. 3.00 
R. Nemickas, Highland 13.00
T. Mečkauskas, Lansing 10.00 
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............. 8.00
D. Sodeika, Torrance .... 3.00
J. Kęsgailienė,

Montrealis .................... 33.00
K. Žemeckas, Indinapolis 10.00

Dr. V. Dubinskas,
Chicago .......................

VI. Vasikauskas,
Richmond Hill .............

K. Sragauskas, Detroit .. 
R. Valaitis, Brecksville .. 
J. Penkiūnas, Balt'.more
J. Užupis, Worth.............
R. Gintautas, Caseyville 
VI. Abramikas,

Springfield..............
A. Grincius, Cleveland 
Br. Nainys, Cleveland 
St. Džiugas, Chicago .
V. Čižauskas, Detroit .
L. Morkūnienė, Naples .. 33.00
K. Čeputis, Ottawa......... 13.00
M. Slavinskienė, ’

Monticello . .33.00
N. Juškus, Dovzners Grove 3.00 
K. Karalis, Jacksonville 3.00 
V. Staskevičienė, Detroit 3.00 
E. Matulevičienė,

Worcester .................... 25.00

10.00

8.00
3.00
8.00
8.00
8.00
1.00

. 3.00

. 3.00

. 5.00

.23.00

. 3.00

■ Iš kitos pusės
Sovietija panašėja į JAV? Toks klausimas kilo skai

tant LITERATŪROJE IR MENE straipsnį mįslingu pa
vadinimu — ”Kiek gali kainuoti vieno munduro garbė”. 
Ten kritikuojamas TSRS Dujų ministerijos užsimojimas 
ieškoti Baltijos jūroje netoli Neringos naftos. Kaip ži
nia, iki šiol valdžios kritika Sovietijoje nebuvo leidžiama, 
nebent ji būtų įsakyta iš viršaus. Šį kartą pelną duodan
čios ministerijos kritika atėjo ne iš specialistų, bet, gali
ma sakyti, iš apačios. Ją juk pasirašė visa eilė ’liaudies’ 
poetų ir kitų menininkų. Tai klaidingas įspūdis. Sovieti
joje viską reikia skaityti atvirkščiai, priedėlis ’liaudies’ 
prie profesijos apibūdinimo nereiškia, kad taip pagerbtas 
asmuo būtų primityvus ar koks bemokslis. Atvirkščiai, 
toks priedėlis reiškia priėmimą ar pakėlimą į labai privi
legijuotą klasę. Todėl negali iš tikro sakyti, kad toji kri
tika atėjo iš ’apačios’. Greičiau tai buvo tolimesnis ban
dymas kaip toli galime eiti siekiant Gorbačiovo aišku
mo — ’glasnosti’.

JAV protestai prieš bet kokius valdžios sumanymus, 
kaip ir kitose demokratinėse šalyse, yra kasdienis daly
kas, Sovietijoje tai tik pirmi dar labai nedrąsūs žings
neliai. Pasirašiusieji ’liaudis’ pirmiausia teisinasi, kad ne 
pati tai sugalvojusi, bet gavusi tokią idėją iš Literatur- 
naja Gazeta kito straipsnio. Toliau giedamas himnas 
Kuršių Neringos grožiui. Vėliau įrodinėjama, kad kokia 
nelaimė (iki šiol jų Sovietijoje nepasitaikydavo) suda
rytų didelį visos Baltijos jūros užteršimo pavojų, ir net 
išduodamos ūkinės paslaptys. Girdi:

”Jeigu patikėsime projektu, Kuršių nerijos 
šelfe slūgso apie 8,6 mln. tonų naftos. Padauginę 
tą kiekį iš 30 rublių 64 kap. kainos, kurią šiuo 
metu moka naftos perdirbimo fabrikai šiai minis
terijai už kiekvieną toną žaliavos, gausime abejo
tiną 245,12 mln. rublių sumą.”

”Juk ekonominiu požiūriu tai baisi nesąmonė. 
Iššvaistyti tiek pinigų, sugriauti vieną unikaliausių 
ekologinių sistemų ...”

Pabaigoje dar cituojamas TSRS Mokslų Akademi
jos viceprezidentas Janšinas, kuris autoritetingai teigia, 
kad tokio mažo naftos telkinio eksplotacija ne tik ekolo
giniu, bet ir ekonominiu požiūriu yra per daug akivaizdi 
nesąmnė.

žodžiu, liaudies poetai ir kiti menininkai apsidraudė 
— ne jiems pirma atėjo nuodėminga mintis pakritikuoti 
valdžią. Nepaisant tokio atsargumo, tuos pirmus žings
nius į didesnę laisvę pareikšti savo nuomonę buvo malonu 
skaityti, juo labiau, kad jie skirti mūsų krašto gamtai 
apginti. Vis šiokia tokia pažanga, kurios reikėjo laukti 
beveik 70 metų! Gal dar po šimto metų sulauksime ir 
gyventojų reprezentatinio skaičiaus apklausinėjimą, kiek 
jiems patinka jų valdžia. Koks yęa, pavyzdžiui, Gorba
čiovo populiarumas. Kol kas tokį net klausimą nedrąsu 
ten kelti.

Gruodžio 7 d. sovietinė telegramų agentūra TASS 
paskelbė, kad Sovietų vyriausybė įsakė naftos ieškojimą 
Baltijos jūroje sustabdyti. { > .

A. A. Alekso Laikūno
atminimui aukojo
K. ir E. Pociai,
Beverly Shores ..........100.00

J. ir V. Stuogiai,
Cleveland ....................20.00

T. ir J. Lapinskai,
Chicago  ......................25.00

E. ir A. Lapinskai,
Chicago ....................... 25.00

A. ir VI. Petukauskai
Cleveland ....................10j00

K. ir St. Lazdiniai,
Cleveland .................... 10.00

Br. Tarutienė, Cleveland 10.00
R. Minkūnas, Cleveland 10.00
A. Mackuvienė, Cleveland 10.00
A. ir M. Žitkai, Cleveland 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA.4

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių
; mokesčių
TAUTOS FONDAS

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421
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GRUODIS - 
SPAUDOS 
MĖNUO

Išeivija bus gyva, 
kol gyva 

bus jos spauda
JAV LB KULTŪROS TARYBA

Mūsų spausdinto žodžio isto
rijoje nedaug džiugių prošvais
čių. Knygos ar laikraščio ke
lias į skaitytoja iki pat 
Nepriklausomo gyvenimo 
meto buvo gana siauras, netik
ras ir labai kuklus. Lietuviš
koji raštija suklestėjo tiktai 
trumpam dvidešimt dvejų 
metų laisvės laikotarpyje.

Dabartiniai krašto okupan
tai spausdintą žodį, kuris, 
anot Stasio Šalkauskio, turėtų 
būti „tautos išraiška, pagal 
kurią yra vertinama visa tau
ta, ir jog ta išraiška kartu yra 
kasdieninis tautos penas, nuo 
kurio priklauso jos moralinė ir 
net fizinė sveikata”, yra 
pavertę lietuvių tautos dva
siai svetimu sovietinės siste
mos propagandiniu ginklu. 
Rusinimo politikai tarnauja 
lietuvių kalba sovietinė kny
ga ir laikraštis. Jau Voltaire 
yra pasakęs: „Knygos — mano 
ginklas, su jomis nukaria
vau pasaulį”.

Išeivijoje spausdintas lietu
viškas žodis yra mūsų darbų 
ir siekimų skatintojas, mūsų 
tautos vertybių nemarus liudi
ninkas. Mūsų po antrojo 
pasaulinio karo generacija 
savo kūrimosi metu spaus
dinto žodžio reikšmę tau
tiniam išlikimui giliai ir jaut
riai suprato, ją vertino. Beveik 
visą šimtmečio ketvirtį knyga 
ir laikraštis daugelio buvo 
laukiamas svečias namuose, 
nors, aišku, tai ir nebuvo 
mūsų finansinio pajėgumo 
rodiklis. Ir nemažai tos gene
racijos daliai lietuviškos 
skaitybos knygynas atrodė 
per didelė ar per brangi 
prabanga.

Lietuviška skaityba, 
lituanistinės mokyklos, 
parapijos, organizacijos buvo 
ir tebėra išeivijos tautinės 
gyvybės pratęsimo pati
kimiausi laidai.

„Laikraščiai ir knygos lietu
vių kalba vis tiek yra esmiš
kai stipriausios uolos lietuviš: 
kam reikalui, stipresnės, negu 
kitakalbė raštija Lietuvos 
klausimais. Šioji, be abejo, 
taip pat reikalinga ir daugiau 
mažiau naudinga, bet ne daug 
ką ji reikštų ateityje, jei nelik
tų paties pagrindo: savo kal
bos, lietuviškos raštijos ir tau
tos”, sako žurnalistas ir 
Laisvės radijo, transliacijų 
komentatorius Bronys Raila.

Bet nėra džiuginanti padėtis 
lietuviško spausdinto žodžio 
mūsų dienose, kai senoji kar
ta traukiasi iš gyvenimo, o jų 
vaikai, veikiamai šio krašto 
aplinkos, pasiduoda nutau- 
timo bangai, ir lietuviška kny
ga ar spauda nebeįrikiuojama 
į mūsų tautinio išlikimo prie
monių sąrangą.

Kvietėme ir raginome, kad 
tėvai mėgintų įpratinti savo 
vaikus pamilti lietuviškąją 
skaitybą, užprenumeruodami 
laikraščių, žurnalų, nupirk
dami knygų. Jei gruodžio 
mėnesį akcentuojamas dėme
sys lietuviškam spausdintam 
žodžiui taptų visų metų 
kasdienine rutina, galėtumėm 
laukti ir gražių rezultatų.

Mūsų LB apylinkės, parapi
jos, lietuviškos mokyklos, 
skautų, ateitininkų bei kitos 
jaunimo organizacijos, kiti 
organizuoti vienetai bei pavie
niai entuziastai, lietuviškos 
radijo transliacijos stipriai

LB FINANSAI 
IR ‘MAŽAKRAUJYSTĖ*

JAV LB Krašto valdybos 
egzekutyvinis vicepreziden
tas finansams yra B. Juode
lis. Šioje tarybos sesijoje 
pakartotinai girdėjome, kad 
jis yra ‘kietas žmogus’. La
bai gerai, kad jis žiūri, jog 
Bendruomenės lėšos būtų 
panaudotos prasmingai orga
nizacinei veiklai. Nors čia 
jis ‘Amerikos neatrado’, nes 
ir buv. Krašto valdybos tuo 
pat principu vadovavosi, bet 
tuos pinigus panaudojo ne 
tik organizaciniams reika
lams, bet ir kultūrinės, bei 
švietimo ir socialinės srities 
darbams finansuoti. Net ir 
PLB valdybai būv. KV pa
skyrė daugiau lėšų, negu da
bartinė. Salia to, OSI reika
lai buv. valdybai labai daug 
lėšų atsiėjo. Kaip minėjau, 
labai gerai, kad B.J. bus tau
pus, tik nelabai gerai, kad jis 
‘šykštokai’ vertina buv. KV. 
Jis net pasityčiojo iš jos, pra 
nešime įrašydamas, kad ‘KV 
šią kadenciją pradėjo su fi
nansine mažakraujyste’.

Pusmetiniam B.J. raporte 
matome, kad 1985.XII.7 iš 
buv. KV tegavo tik $2,524.98 
Tai tiesa, nėra daug. Tame 
pat raporte mes skaitome, 
kad už Bridges 1985 metų 
prenumeratą dar gauta 
$10,000. Dalyko nežinan
čiam tos dvi sumos atrodo 
visai nieko bendro neturin
čios. Tačiau B. Juodelis ži
nojo tikrą padėtį, nes jam 
buv. KV iždininkas K. Žiedo- 
nis ir kiti pakartotinai paaiš
kino, kad Bridges žurnalo 
kiekvienam numeriui buv. 
K V skyrė $1,000 avanso, o 
gale metų, kai to žurnalo ad
ministracija surinkdavo pre
numeratą už 10 numerių, tą 
$10,000 sugrąžindavo į KV 
kasą. Tokiu būdu B.J. iš buv. 
KV gavo ne $2,524.98 , bet 
$12,524.98 . Ir tai jau visai 
padori suma, o ne ‘mažakrau 
jystė.

Šiuo ilgu ir skaičiais pa
remtu išvedžiojimu būtu
me gerb. Dirvos skaitytojų 
nevarginę, jeigu ta dabarti
nės KV tendencija nebūtų 
besikartojąs reiškinys į ‘mil
tus sumalti’ sąžiningus ir 
darbščius buv. KV narius, 
užsispyrusiai rodant savąjį 
pranašumą. Mūsų liaudis sa 
kydavo: ‘Kas šuniui uodegą 
pakels’... Tas OK, ypatingai 
čia, Amerikoje. Mes tačiau

jungtus! į šį vajų, lietuviškos 
knygos, laikraščio ar žurnalo 
gyvybė galėtų būti pratęsta į 
tolimesnes išeivijos dienas.

Tad prenumeruokime spau
dą sau, savo vaikams ir vai
kaičiams! Lietuviška knyga 
tebūnie vertingų dovanų 
sąraše įvairiausiomis progo
mis!

JAV LB Kultūros 
taryba 

buvome įpratę kitiems ant 
kojų nelaipioti ir, svarbiau
sia iš gerai atlikto bendruo
meninio darbo, nesišaipyti.

VISUOMENINĖ SRITIS
Komisijos pirmininko pa

reigas laikinai ėjo KV pirm. 
A. Gečys. Veikla išskirstyta 
tarp dr. V. Stankaus, A. Gu- 
recko, A. Mažeikos ir darbai 
kurių KV narių. To pasėko
je visų jų pranešimai užėmė 
žymiai daugiau laiko, negu 
darbotvarkėje buvo prama
tyta. To laiko turėjo užtek
ti, nes pilnas komisijos pra
nešimas buvo pateiktas raš
tu. Jame suminėta veikla 
tautinių sukakčių progomis; 
memorandumai tautinio apsi 
sprendimo ir Žmogaus Tei
sių klausimu; dalyvavimas 
Valstybinio Departamento 
konferencijoje; A. Gurecko 
apsilankymas Kongreso at
stovų įstaigose; veikla Vie
nos konferencijos reikalu; 
susirūpinimas Cernobilio ka
tastrofa; intervencija ukrai
niečio Medvid išdavime so
vietams; veikla OSI srity; ir 
ryšių palaikymas su kitų tau 
tybių organizacijomis. Ta
čiau A.G. apie savo mėgia
mus dalykus mėgsta daug 
kalbėti. Jis kalbėjo ir tuo
met, kai sesijai pirmininkau
jantis pakartotinai jį stabdė, 
nelyginant už rankovės trau - 
kė sustoti. Rezultate, pra
matyta darbotvarkė laiko 
atžvilgiu visai subyrėjo ir 
dėl to daugelis svarbių daly
kų buvo labai paskubiai ir 
paviršutiniškai atlikta. Tikė 
kime, kad to sekančioj sesi
joj nebebus, nes tuomet V. 
Volertas jau eis K V pirminiu 
ko pareigas, o A. Gečiui ati
teks jo taip mėgiama visuo
meninė veikla.

KULTŪRINIAI IR 
SOCIALINIAI DARBAI

Kultūrinė sritis šioje val
dyboje pasiliko tose pačiose 
rankose, tad Tarybos pirm. 
Ingridai Bublienei nereikėjo 

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia Rašinių 

Konkursą jaunimui. Tema — NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų 
vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau 
minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:
I — $250.00

II — $150.00 4
III — $100.00

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti užklijuotą voką su vardu, amžiumi ir adresu. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15d., 1987 m. 
sekančiu adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawne Rd., Palos Park, 
lllinois, 60464.

skerėčiotis įrodinėjant, kad 
mes šioje KV kadencijoje 
esame jau daug kultūringes
ni, negu kad buvome prieš 
metus. Kultūros taryba ta 
pati jau net trečioje KV 
kadencijoje. Per tą laiką ji 
atliko daugelį svarbių dar
bų, ypatingai šios srities dar 
bo išpopuliarinime, gausių 
premijų suorganizavime ir
kt. Šioje Tarybos sesijoje 
tarp kitų darbų buvo prašy
ta kreipti didesnį dėmesį į 
lietuvių kultūros supažindi
nimą svetimtaučių tarpe. Į 
šį darbą bus mėginama eiti 
per lietuvių studentų susi- 
grupavimus Amerikos uni
versitetuose. Iki šiol ta sri
tis buvo gerokai apleista, 
nors kai kur, kelių judrių lie
tuvių studentų dėka, buvo 
atsiekti pasigėrėtini rezulta
tai. Buvo gauta net ir lėšų iš 
universitetų tam darbui fi
nansuoti. Linkime Ingridai 
ir jos Tarybai sėkmės!

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Danguolė Valentiriaitė 
socialiniam darbe Chicagoje 
išvarė didelę vagą. Tas ma
tosi ir iš jos išsiuntinėtos di- 
zertacinės apimties knygos, 
kurioje yra visi Chicagos 
įvykiai, sudėtos nuotraukos 
ir kt. Chicagiškiai lietuviai 
laimingi, turėdami tokią 
darbščią vadovę. Linkime, 
kad D.V. pastangomis įkur
ta seklyčia finansiniai išsi
verstų ir pati pirmininkė fi
ziniai nepavargtų, nes ji ša
lia pirmininkavimo, daugiau
siai dėl priverstino taupu
mo, pietų metu virtuvėje ir 
seklyčioje dirba.

JAUNIMO SĄJUNGOS 
REIKALAI IR RŪPESČIAI

Šios srities veikla jau dau
gelį metų reiškiasi dideliu 
bangavimu. Prieš Jaunimo 
kongresus ji pasiekia zenitą, 
o tuoj po kongresų pradeda 
išblėsti. Ir po paskutiniojo, 
kuriam finansuoti buvo iš
leista nepaprastai daug vi-

(Nukelta į 4 psl.)
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suomenės suaukotų pinigų, 
ta veikla visai buvo užgęsu- 
si. Buvo prieita iki tokio mir 
ties taško, kad buv. KV ir po 
didelių pastangų neberado 
nei vieno jaunuolio Chicago
je, kuris būtų sutikęs KV ei
ti vicepirmininko pareigas 
jaunimo reikalams. Tas tę
sėsi virš pora metų, nors 
PLB senai buvo nutarusi, 
kad sekantis Jaunimo kong
resas 1987 metais įvyks Aus 
tralijoje.

Šių metų liepos mėn., vy
resniųjų paskatintas, subė
go į Washingtono politinę 
konferenciją būrys jaunimo, 
kur konferencijos dalyviai 
‘vienbalsiai įpareigojo akty
vią Chicagos lietuvių jauni
mo darbuotojų grupę eiti 
JAV LJS-gos valdybos pa
reigas, vystyti ir plėsti lietu
vių jaunimo veiklą Ameri
koje’.

Pagal galiojančius LJS 
nuostatus, valdybą renka 
S-gos apylinkėse išrinkti de
legatai. To, aišku, čia nebu
vo ir todėl dabartinė ‘valdy
ba’ nėra fomaliai išrinkta. Iš 
kitos pusės kaip galėjo būti 
kitaip, kai tos Sąjungos veik
la buvo visai numirusi. Ma
lonu, kad dar vis atsiranda 
aktyvaus jaunimo, kuris vėl 
nori tą Jaunimo sąjungą iš 
naujo atkurti. Lietuvių 
Bendruomenė šią S-gą akty
viai rėmė moraliai ir mate
rialiai, o lietuvių visuomenė 
suaukodavo labai dideles pi
nigų sumas Jaunimo kongre
sams finansuoti, kai tuo tar
pu kitos jaunimo organizaci
jos, veikusios Lietuvoje ir 
čia gražiai atkūrusios savo 
veiklą, jokios finansinės pa
ramos iš LB negauna.

KV narė Liuda Rugienie- 
nė buvo įgaliota pravesti pa
sitarimą su jaunimo organi
zacijų atstovais š.m. birželio 
14 d. Chicagoje. Tuo klausi
mu ji sesijoje padarė prane
šimą. Paaiškėjo, kad Jauni
mo organizacijų vadovybės 
sutiktų skirti savo atstovus 
ir drauge su Jaunimo š-gos 
atstovais sudaryti bendrą 
jaunimo organizaciją, kuri 
LB-nėje būtų atstovaujama 
per K V Jaunimo komisiją. 
Ji rūpintųsi: a. JAV lietuvių
jaunimo atstovavimu, b. jau nės tarnybos veikla, 
nimo veiklos derinimu ir c.
tos veiklos informacijom. Sa- -------------------------
lia to, ji organizuoja ir vyk
do bendrus uždavinius, k.a. 
Jaunimo kongresas, bei vyk
do kitus su Krašto valdyba 
bendrus uždavinius.

Liuda Rugienienė organi
zuoto ir lietuvių organizaci-
jom nepriklausančio jauni
mo apjungimo reikalą labai 
vykusiai ir vaizdžiai pateikė 
Tarybos sesijai. Deja, tuo 
svarbiu klausimų nutarimai 
buvo daromi ilgo posėdžio 
gale, nes naujasis Jaunimo 
s-gos pirmininkas skubėjo 
išvykti. Salia jo, tame po
sėdyje dalyvavo grupė vie
tinio jaunimo, kurie domina
vo posėdžio eigą, atkakliai 
pasisakydami, kad tik J.S-ga

Susitikimas su Lietuvos diplomatinės ir konsularinės tarnybos vadovais Chicagoje. Iš 
kairės: gen. konsulas Vaclovas ir Asta Kleizai, gen. kons. Juzė Daužvardienė, susitikimo ren
gimo komiteto pirm. Birutė Jasaitienė ir Lietuvos atstovas Stasys Lozoraitis. J. Tamulaičio nuotr.

SUSITIKIMAS LIETUVOS KONSULAIS
šiais metais Chicagos lie

tuviai pergyveno Lietuvos 
generalinių konsulų pasikei
timą. Ilgametė ir visų di
džiai mylima ir gerbiama 
gen. konsule Juzė Daužvar
dienė, dėl amžiaus naštos 
ir susilpnėjusios sveikatos, 
pasitraukė iš sąžiningai ir 
rūpestingai eitų gen. kon- 
sulės pareigų, šimtinės or
ganizacijų atstovų sudary
tas komitetas, vadovauja
mas Birutės Jasaitienės, su
ruošė Juzei Daužvardienei 
atsisveikinimą ir naujo 
konsulo Vaclovo Kleizos pri
statymą. Buvo pageidavi
mas, kad komitetas neišsi
skirstytų ir suruoštų dar 
vieną susitikimą su konsu
lais, kurie visuomenę supa
žindintų su konsulų parei
gomis, darbu ir ateitimi.

Tokia vakaronė įvyko 
lapkričio 21 d. Jaunimo cen
tro kavinėje. Vakaronėje be 
minėtų gen. konsulų — Ju
zės Daužvardienėš ir Vaclo
vo Kleizos, spec. atvykęs iš 
Washingtono, dalyvavo Lie
tuvos atstovo pareigas ei
nąs, nuolat reziduojąs Ro
moje ir atstovaująs Lietu
vai prie Švento Sosto, Sta
sys Lozoraitis. Vakaronę 
atidarė ir vedė komiteto 
pirm. Birutė Jasaitienė. 
Prisirinko pilna J c. kavi
nė lietuvių, besidominčių 
diplomatinės ir konsulari- 

o ne ideologinių organizacijų 
atstovai atstovautų visą lie
tuvių jaunimą LB-nėje. Ma
ža balsų persvara ‘laimėjo 
jaunimas’, organizacinius jų 
reikalus vėl palikdamas pas-
tarųjų ‘veiklos prošvaistėm’ 
arba pokongresinio merdėji
mo būklėn. Reikia tikėti, 
kad jaunimo organizacijų va
dovybės šio nutarimo nesu
pras kaip jų atstūmimą nuo 
LB-nės, o drauge su LB at
stove L. Rugieniene ieškos 
tolimesnio bendradarbiavi
mo ir racionalesnio sprendi
mo bendroje jaunimo veiklo
je:

(Bus daugiau)

A. JUODVALKIS

Pirmoji kalbėjo J. Dauž-j 
vardienė, nupiešdama Chi
cagos konsulato veiklą ne
priklausomybės metu ir so
vietams okupavus Lietuvą. 
Buvo vieningai protestuota 
dėl įvykdytos okupacijos, 
i n f ormuota Washingtono 
vyriausybė ir prašyta nepri
pažinti įvykdyto smurtinio 
veiksmo. JAV vyriausybė 
— prezidentas iki šiol Lie
tuvą tebelaiko de jure lais
va, tik laikinai sutrukdyta 
atlikti valstybės funkcijas. 
Galingiausios va 1 s t y bės 
(JAV) 46 m. nepripažini
mas okupacijos ir leidimas 
veikti atstovybei bei konsu
latams, teigiamai veikia ir 
kitas pasaulio valstybes ir 
lengvina konsulams atlikti 
jiems skirtas pareigas. O tų 
darbų yra daug ir įvairių, 
čia jų nė nebandoma iš
vardinti, nes reikėtų visos 
studijos.

Antruoju kalbėjo jau iš
tisus metus einąs gen. kon
sulo pareigas Vaclovas Klei
za. Ryškino konsulų ir at
stovų darbo apimtį ir savo 
pareigas. Konsulo darbas 
yra pilno laiko darbas, o jį 
tenka atlikti po savo kas
dieninio darbo. Vakarų ir sa>- 
vaitgalių laisvalaikį tenka 
atiduoti konsulariniam dar
bui. Atsiliepti į telefoninius 
skambinimus, atsakyti į 
gaunamus laiškus, suteikti 
prašomą įvairiausią infor
maciją, atstovauti Lietuvą 
kitų konsulų ruošiamuose 
pobūviuose ir dalyvauti lie
tuvių rengiamuose minėji
muose. Vienas nesuspėtų 
visų pareigų atlikti, bet čia 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakas J. Mažeika

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

K ii n oi lomos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ —ĮSITIKINSITE.

į talką ateina jo žmona As
ta, kuriai išreiškė nuošir
džią padėką, o Juzei Dauž- 
vardienei įteikė gėlių puokš
tę, kaip padėką už jos pa
galbą perimant konsulo pa
reigas.

Po pertraukos, kurios me
tu susirinkę dalyviai atsi- 
gaivino kava bei vynu ir 
pasistiprino komiteto suau
kotomis gausiomis gėrybė
mis, žodį tarė ir svečias iš 
Romos-Washingtono, Lietu
vos atstovas Stasys Lozo
raitis. Jis džiaugėsi lietuvių 
nuoširdžia paramą diploma
tams ir konsulams, nes be 
paramos jų darbas būtų 
daug sunkesnis, gal net ne
veiksmingas. Kiekvie n a s 
didesnis renginys ar minė
jimas, kuris atkreipia kitų 
valstybių dėmesį ir sukelia 
svetimtaučių tarpe užuojau
tą lietuvių tautai, nešančiai 
komunistinę okupaciją, pri
sideda prie Lietuvos laisvi
nimo bylos garsinimo, šv. 
Kazimiero 500 metų jubilie
jus, o dabar ruošiama Lie

BRONYS RAILA
Tave mylėti tegalima iš tolo

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 

. bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su , dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece- 
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo” spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
.442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30.

Užsakymus siųsti:
„Draugas”, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629

tuvos krikšto 600 metų su
kaktis, prisidės prie Lietu
vos. vardo iškėlimo ir esa
mos padėties įvertinimo. 
Paliekant nuošalyje krikš
čionybės įvedimo motyvus 
ir datas, ruošiamas 600 me
tų sukakties minėjimas yra 
naudingas Lietuvos bylai ir 
ta prasme remtinas.

Diplomatinė tarnyba, vei
kianti 46 metus, nerodo pa
vargimo žymių ar tų kraš
tų vyriausybių ignoravimo, 
bet mūsų džiaugsmui, para
ma ir respektas didėja ir 
esame geresnėje padėtyje, 
kaip prieš keliolika metų. 
Šiuo'metu vedami pasitari
mai su vienosJSuropos vals
tybės vyriausybe dėl Lietu
vos atstovo paskyrimo. Tai 
geri ir daug žadantys reiš
kiniai.

Stasys Lozoraitis kvietė 
visus lietuvius ir organiza
cijas remti ir talkinti gar
bės konsulams, nes visi dir
ba iš pasišventimo, be atly
ginimo. Visuomenės ir at
stovų nuoširdus bendradar
biavimas ir parama atneš 
laukiamų vaisių.

Po kalbų, buvo paklausi
mų į kuriuos atsakė atsto
vas Stasys Lozoraitis, o 
Vaclovas Kleiza padėkojo 
komitetui, ypač pirm. Bi
rutei Jasaitienei už suruo
šimą šios prasmingos va
karonės.

• Stasys ir Sofija Džiu
gai, Chicago, III., atnaujin
dami prenumeratą, pridėjo 
auką 23 dol., linkėdami Dir
vos darbuotojams malonių 
švenčių. Ačiū.

• P. Endzelis, Riverton, 
III., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Jonas žemaitaitis, Chi
cago, III., Dirvai paremti at
siuntė 20 dol. Ačiū.
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KŪRYBA IR MOKSLAS!’
VAIVOS JUOSTA
Jono Rūtenio eilėraščiai ir dialogai

Stasys Santvaras

Yra vėluojančių į autobu
sų, į traukinį, į lėktuvą, yra 
mėgėjų į tą eismo prabangą 
atbėgti beveik paskutinę mi
nutę. Yra vėluojančių ir į 
menų pasaulį, jų tarpe - ir į 
grožinę literatūrą. Mūsų pa-

NAUJOS KNYGOS
• ŠVIETIMO GAIRĖS. 

Lietuviškojo ugdymo žur- 
halas mokyklai ir šeimai. 
1986 m. spalis. Nr. 35. Re
daktorius ir administrato
rius Juozas Plačas, 3206 W. 
65th PI., Chicago, III. Pre
numerata metams (4 nr.) 
5 dol. Atskiras nr. 1.50 dol.

• Paulius Jurkus. KAI 
VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. 
Trumpi apsakymai. Išleido 
Varduva, 231 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 165 psl. Viršelis ir 
vinjetės autoriaus. Spaus
dino Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne.

• Marija Tūbelytė-Kuhl- 
manienė. ĮSIBROVĖLĖ. 
Novelės. Viršelis autorės 
Marijos Tūbelytės-Kuhlma- 
nienės. 172 psl. Kaina 7.50 
dol. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas Chicagoje. Gau
nama Drauge ir pas knygų 
platintojus.

• K. Žukauskas-Vabalėlis. 
BALTIJA ŠAUKIA. Eilė
raščiai. 136 psl. Gaunama 
pas leidėją K. Žarą, 12791 
Sixht St., Yucaipa, Calif. 
92399.

• Senoviniai vardai: Eti
mologijos. Pagal K. Kuza- 
vinio ir B. Savukyno etimo
loginį lietuvių vardų žody
ną knygelėje vardai ir žo
džiai Vilniuje 1977. Paruošė
K. A. Girvilas. Išleido Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas, 1986 m. Chicagoje. 
126 psl. kietais viršeliais. 
Knyga gauna pas leidėją 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636. Telef. 
(312) 434-4545. 

dangėje vėlavimo klasikė - 
rašytoja Žemaitė, kibusi į kū 
rybinį darbą tada, kai jau 
buvo perkopusi savo am
žiaus 50 metų. Jei akyliau 
pasidairytumėm.savo kultū
riniuose arimuose rastumėm 
ir daugiau tokių vėlai pabu
dusių balandžių. Aišku, yra 
labai rimtų ir dramatiškų 
vėlavimo priežasčių, yra ir 
gana savotiškų atsitiktinu
mų.

Jonas Rūtenis, jau kuris 
laikas besireiškiąs literatū
roj, publicistikoj ir dailės 
mene, taip pat nėra iš tarpo 
ankstybųjų vyturių. Atro
do, kad jo vėlavimo priežas
tys nėra paprastos ir kasdie
nės - veikia tai permainingų 
istorinių įvykių pasisvaidy- 
mai žmogumi. Kaune baigęs 
Simono Daukanto mokytojų 
seminariją, kurį laiką jis dir
bo pradžios mokyklose. Pa
šauktas į nepr. Lietuvos ka
riuomenę, baigė Karo mo
kyklą, apsisprendė būti kad
ro karininku, jau buvo kan
didatas į Karo mokslų aka
demiją. Tarnaudamas ka
riuomenėje, domėjosi lietu
viškojo rašto kultūra, teat
ru, muzika, darė dekoracijas 
karių vaidinimams. Kuo tas 
jo veikimas baigėsi - būtų vi
siem žinomų tiesų kartoji
mas.

Jonas Rūtenis, kaip rašy
tojas, debiutavo Vokietijoj, 
1948 m. išleisdinęs ‘Gintarė
lius’, eilėraščių knygelę vai
kam. Nuo to meto jis nesi
liovė literatūrą studijavęs ir 
rašęs, periodikoj spausdino 
eilėraščius, feljetonus, dra
minius vaizdus, aštrino žur
nalisto plunksną. 1949 m. su 
šeima - žmona Verute, sū
num architektu Gražvydu ir 
dukra Margarita (vaikai ta
da dar buvo jaunuoliai) - at
vyko Amerikon, ilgėlesnį lai
ką gyveno ir dirbo New Yor- 
ke (šiuo metu gyvena Cape 
Gode).

Amerikos metropoly Jo
nas Rūtenis atsigrįžo į savo 
jaunystės pomėgi, susido
mėjo tapyba, baigė ten dai
lės meno mokyklą, susirado 
savaimingą spalvų gamą ir 
tapybos braižą, surengė ne 
vieną sėkmingą savo dailės 
darbų parodą. Tuo pačiu 
bendradarbiavo velionio po
eto J. Tysliavos redaguoja- 
moj ‘Vienybėj’, Zigmo Rauli- 
naičio ‘Kary’, protarpiais 
‘Dirvoj’, ‘Drauge’, ‘Aiduose’, 
o pastaruoju metu rašo kul
tūrinio gyvenimo apžvalgas 
‘Pasaulio lietuvyje’. Be to, 
J. Rūteniui nesvetimi ir ki
tokie visuomeniniai bei kul
tūriniai darbai (pvz. pasidar
bavimas LB sąrangoj, Vaiž

ganto kultūros klube ir kt.).
Dar trečiajame šio am

žiaus dešimtmetyje labai ne
lengva buvo parašyti gerą 
eilėraštį lietuvių kalba. 
Anuo metu teturėjom tik 
vieną mokytoją - Maironį, 
kurio įtakos neišvengė net 
dvi ar trys lietuvių poetų 
kartos (kai kuriuo požiūriu 
jo įtaka jaučiama ir nūdien). 
Putinas, Sruoga, Binkis, Kir 
ša, kuriuos dabar vadiname 
lietuvių poezijos didžiūnais, 
anuomet tebuvo išleisdinę 
tik pirmuosius savo eilių rin
kinius. Šiandien taip pat la
bai sunku meniškai vertin
gus eilėraščius lietuviškai 
rašyti, nes per tuos šešis ar 
septynis dešimtmečius į svai 
ginančias aukštumas iškilo 
ir lietuvių kalbos kultūra, ir 
mūsų poezijos menas, išsiša
kojęs įvairiom kryptim, su
siradęs savo balso spalvas, 
pasireiškęs rafinuotom for
mom.

Savaime suprantam, pla
kasi, it plaštakė liepsnoj, ir 
Jonas Rūtenis. Gerokai pa
vėlavęs į sprausminį lėktu
vą, pašėlusiu greičiu mus ne
šantį į saulėtąją debesų pu
sę, jis nepuola į neviltį, ne
nuleidžia rankų, be atvangos 
jieško savo kelio ir dirba. 
1982 m. ‘Karys’ išspausdino 
jo trijų veiksmų lyrinę dra
mą ‘Žaliasis velnias’, tais pa
čiais metais jam buvo paskir 
ta Australijos Lietuvių fon
do literatūros premija už 
Tris - Mindaugą, Kristijoną 
ir Miškinį (Australijoj gal 35 
metus teatrinį darbą talen
tingai dirbo neseniai miręs 
Jono brolis Paulius), 1983 m. 
New Yorko liet, šauliai išlei
do jo eilėraščių rinkinį ‘Sven 
tieji dūmai’. Pabandęs eiles 
rašyti anglų kalba, 1984 m. 
už eilėraštį ‘Agnus Dei’ gavo 
‘Golden poet’ žymenį. Ir štai 
dabar, 1986 m., pasirodė Jo
no Rūtenio ‘Vaivos juosta’ - 
eilėraščiai ir dialogai.

Jono Rūtenio lyrika nejieš 
ko naujų poezijos meno kon
tinentų, veikiau ji bando ras
ti atskirą kertelę didžiulėje

Nupinsim vainiką lelijų ir rūtų, 
Dabinsim karūnom nualintą žemę, — 
Kad vėtros nutiltų, į pragarmę griūtų, 
Kad švistų ir kloniai, ir sodai aptemę! . .

Mirusiam broliui skirtą ei- gia: 
lėraštį J. Rūtenis taip bai-

Ir, tarsi pasakos nušviestas, 
ankstyvas rytas gimsta su rasa------
Nutolo sielvarte paskendęs miestas — 
Čia saulė bėga su manim basa . . .

(12 psl.)

Klasikinė eilėdara - tradi- paslaptingą, mįslingą ir didį 
cine rašytojo kelionė į poezijos dvarą. Dažnu atve-

Rašytojas Jonas Rūtenis

koncertų salėje. Neatitru
kusi ji nuo rašytojo išgyven
to laiko, nuo jo asmeninių ir 
bendrinių mūsų tautos rū
pesčiu - nuo šuolių į istorinę 
praeitį, nuo mįslingos dabar
ties sielvartų. Lyg ir kny
gos dedikacijoje Mamai, Jo
nas Rūtenis taria: ‘Mačiau 
langely Tavo akis ir man ro
dės, kad’ nuo klėties šiaudi
nio stogo ašaros lašėjo, visas 
stogas verkė ...’

Jono Rūtenio ‘Vaivos juos
tą’ sudaro du skyriai - eilė
raščiai ir dialogai. Eilėraš
čių skyriuje yra du stambes
ni religinės lyrikos ciklai - 
‘Gavėnios sekmadieniai’ ir 
‘Septyni Kristaus žodžiai’. 
Savo užmojais, mintimi ir 
nuotaikomis J. Rūtenio eilė
raščiai yra artimi asmeninei 
lyrikai ir tai ar kitai roman
tizmo atšakai. Nestinga 
juosė laimės ir tiesos ilgesio, 
nestinga ir geresnio bei tei
singesnio žmogaus pasiilgi
mo. Rašydamas eilėraščius, 
Jonas'Rūtenis naudojasi kla
sikinėm eilėdaros formom, 
bet gal daugiau mėgsta ver- 
librą (nerimuotą eiliavimą). 
Klasikinio eiliavimo pavyz
dys:

(8 psl.) 

ju toji forma yra aiški, su
prantama ir patraukli. Du 
posmai turbūt parodė, kad 
Jonas Rūtenis tos formos 
subtilumus nugalėjo. Išskir
tini tos formos eilėraščiai: 
žodžiai mišriam chorui, Sap
nas, Nuotaikos II, Ar žinai, 
Rauda ir Pavasaris.

Rūtenio verlibrai gal yra 
mados dalykas. Dauguma 
lietuvių poetų, gan dažnai 
nenaudodami net skyrybos 
ženklų, dabar kuria įvairių 
temų ir įvairaus pobūdžio 
verlibrus. Turime įdomių 
jieškojimų, turime ir regi
mai pretenzingo eksperimen
tavimo. Jono Rūtenio ver
librai nesistengia slėptis min
čių sutemoj, nesimeta į jieš
kojimų kraštutinumą.

Verlibro forma parašyti J. 
Rūtnenio ‘Gavėnio sekmadie 
niai’ ir ‘Septyni Kristaus žo
džiai’. Tai irgi tradiciją pa- 
mėgusio žmogaus darbai, sa
vaimingi ir betarpiški tikėji
mo išpažinimai, gal kai kur 
retoriški, bet ir nestokoją 
nuoširdžių dvasinių atodū
sių. Kas mėgsta religinę 
mintį, tam tie du ‘Vaivos 
juostos’ ciklai bus įdomūs ir 
malonūs atradimai. Kiti sa
vaimingi ir minties polėkio 
nestokoją jo verlibrai: Vė
jas, Laimė, Rex, Ofelija, Pla
giatas.

Jono Rūtenio dialogai, 
nors taip pat parašyti eilėm, 
jau yra kito žanro kūriniai. 
‘Vaivos juostoje’ išspausdin 
ti keturi dialogai - Ad acta, 
Čiurlionis, Žalgiris, Portre
tas; Triptikas - trijų'Lietu- 
vos valdovų (Mindaugo, Jo
gailos ir Vytauto) monolo
gai, liečią ir nūdien aktualią 
temą - Lietuvos krikštą. Mi
nimuose dialoguose ir mono-

(Nukelta į 6 psl.)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS

SUKAKTIS

Lietuvos kariuomenės ąt- 
steigimo 68 metų sukaktis 
Toronte paminėta specialio
mis iškilmėmis 1986 m. 
lapkričio 23 d. šventės ren
gėjai — Toronto Vlado Pūt- 
vio šaulių kuopa. Sekmadie
nį prieš piet buvo laikomos 
pamaldos Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje, kur su yė- 
liavomis dalyvavo kūrėjai- 
savanoriai ir Lietuvos kan
kinių — uniformuoti šau-

Vaivos juosta...
(Atkelta iš 5 psl.) 

loguose rasim lyrizmo (Ad 
acta, Čiurlionis), rasim ir dra 
minės įtampos (Žalgiris, Por 
tretas, kuriame bandoma 
įspėti žmogiškosios kūrybos 
mįslė), rasim praeities ir da
barties atošvaitų. Aišku, tie 
dialogai tai trumpos ir nesu
dėtingos vaidinimo scenelės. 
Autorius jaučia sceninės kal
bos patoso reikšmę, nesvy
ruodamas tuo ginklu naudo
jasi. Būdinga ir tai, kad J. 
Rūtenio Jogaila yra sąžinin
gas žmogus ir kilnus valdo
vas, nestokojąs geros valios 
ir meilės Lietuvai. Be abejo, 
čia jau skamba Balio Sruo
gos mokykla.

Šiuo rašiniu norėta ‘Dir
vos7 skaitytojus supažindinti 
ne tik su Jono Rūtenio kūry
binėm pastangom, bet ir su 
juo kaip itin darbščiu ir kū
rybingu žmogumi. Jei čia 
pakiltų ranka ir paklaustų: 
‘O kas gi išliekamo yra Jono 
Rūtenio darbuose?’ Atsaky
čiau trumpai: blogiausiu at
veju, jeigu išliktų jo kūry
bos nors septyni ar devyni 
eilėraščio posmai, tai juk ir 
to negalėtumėm vadinti mū
sų kultūros nuostoliu. Rašy
toją Joną Rūtenį reikia svei
kinti, kad jis dar vis tiki Gėrį 
ir Grožį, kad vis dar tebėjieš 
ko savo betarpiško ir savai
mingo pasisakymo.

Jono Rūtenio ‘Vaivos juos 
tą’ rūpestingai, dailiai ir sko
ningai atspaude Pranciško
nų spaustuvė, Brooklynė,
N.Y. Leidinį beveik abstrak 
tinėm užuominom pailius
travo pats knygos autorius. 
Tekstų laužymas savotiškas, 
eilėraščių tęsiniai spausdi
nami ne kito puslapio viršu
je, o apačioje; gal tai nebus 
įprasta skaitytojam. Korek
tūros slapukų beveik nėra, 
gal poroj vietų iššoko ne ta 
raidė, kai kur pasiklydo sky
rybos ženklai. Savo išoriniu 
drabužiu - tai iš tikro puoš
nus poezijos leidinys.

Jonas Rūtenis: Vaivos 
juosta, eilėraščiai ir dialo
gai, 134 psl.; viršelį ir ilius 
tracijas darė autorius; lei
dinio mecenatas - Gražvy
das Rūtenis; atspausdinta 
500 ėgz., kaina - 6 dol., 
1986 m. 

liai su vėliavomis, katalikių 
moterų ir skautų vėliavos.

Pagrindinis minėjimas 
vyko 3 vai. p. p. Lietuvių 
namuose, kuriame dalyvavo 
per 400 tautiečių. Oficialiai 
daliai vadovavo Vilniaus 
šaulių rinktinės Kanadoje 
vicepirm. St. Jokūbaitis, pa
kviesdamas įnešti organiza
cijų vėliavas, kurios buvo 
išrikiuotos scenoje, iš viso 
8 vėliavos. Po Kanados 
himno, St. Jokūbaitis tarė 
įžanginį žodį, priminęs, kad 
1918 m. lapkričio 23 d. lai
kinoji vyriausybė paskelbė 
pirmą įsakymą organizuoti 
kariuomenę, į kurią įstoję 
kūrėjai-savanoriai savo gy
vybių aukomis išvijo prie
šus ir 22 metus saugojo 
mūsų krašto nepriklauso
mybę. Po karo kūrėjų-sava- 
norių pėdomis pasekė sava
noriai partizanai, kurie ant 
tėvynės laisvės aukuro pa
aukojo 30,000 gyvybių.

Kun. J. Staškui sukalbė
jus invokaciją, dalyvavę mi
nėjime kūrėjai savanoriai 
— VI. Kazlauskas, St. Vaš- 
tokas ir L. Vaštokas buvo 
pagerbti gėlių žiedais, šven
tės proga žodžiu sveikino 
estų ir latvių veteranų at
stovai, dalyvavę su savo vė
liavomis, KLB krašto val
dybos vicepirm H. Stepaitis 
ir raštu — Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas.

Aktualią paskaitą apie 
partizanines kovas Afga
nistane skaitė JAV kariuo
menės kapitonas A. L. Ei- 
va-Eitavičius, kuris 1972 m. 
West Point karo akademi
joje gavo karo inžinieriaus 
laipsnį. Kariuomenėje tar
navo specialiame dalinyje 
(Green Baret), kur buvo 
apmokytas partizaniniams 
veiksmams vadovauti. 1980 
m. pasitraukęs iš kariuo
menės, įstojo į žmogaus tei
sių gynimo organizaciją, 
kuri aktyviai padeda Afga
nistano laisvės kovotojams, 
šiuo metu jis yra šios or
ganizacijos prezidentas.

A. L. Eiva savo kalbos 
įžangoje pareiškė, kad mū
sų minėjimai panašūs į lai
dotuves, nes jie primena, 
kad senoji karta mažėja, o 
jaunoji — neprisideda. Jo

Kūrėjai-savanoriai St. Pociūnas, VI. Kazlauskas ir L. Vaš- 
tokas pagerbti kariuomenės šventės minėjime Toronte.

St. Dabkaus nuotr.

Meninę programą atlikę Toronte surengtame Lietuvos kariuomenės šventės minėjime: L. 
Mpckutė, A. Totoraitienė, G. Batūra ir V. Povilonis. St. Dabkaus nuotr.

nuomone, išeivijoje reiškia
si sunykimo ženklai, o oku
pacinis režimas Lietuvoje 
stiprėja. Nėra ženklų, kad 
Sovietų Sąjunga būtų pasi
ruošus duoti mūsų tėvų 
kraštui laisvę. Lietuvių lais
vės aukos yra panašios į 
Kristaus atpirkimo auką 
žmonijai išgelbėti. Minėji
mai vis tik naudingi, nes 
žadina išeivijoje Lietuvos 
laisvės atgavimo viltį.

Kalbėdamas apie JAV vy
riausybės politiką, jis nei
giamai vertino karinės žval
gybos ČIA veiklą po II D. 
karo, kuri nerėmė lietuvių 
partizanų, bet rėmė šnipus, 
žvalgybininkus, kurie teikė 
amerikiečių interesams rei- 

. kalingas žinias. JAV vy
riausybė nerėmė pavergtų 
tautų išlaisvinimo pastangų 
Lietuvoje, Lenkijoje, Ven
grijoje, Čekoslovakijoje ir 
kituose kraštuose.

A. L. Eiva - Eitavičius 
vaizdingai pasakojo apie 
Afganistano partizanų ko
vas, kur jis buvo pakvies
tas į Afganistaną apmoky
ti laisvės kovotojus. Afga
nistano partizanai yra susi
skirstę į keletą savistovių 
grupių, kurios dažnai nesu
taria. čia jis dirbo su viena 
grupe 7 mėnesius, juos ap
mokė ir dėl politinių prie
žasčių grįžo į JAV. 1981 
m. jis pradėjo veikti su ru

globos organizaci- 
To pasėkoje 1981 m. 
paimti 9 belaisviai, 
skaičius kiekvienais

sų disidentu Bukovskiu, 
tarptautinės žmogaus tei
sių gynimo vadovu. Tuo me
tu afganistaniečių partiza
nai pagautus sovietų belais
vius žudydavo. A. L. Eiva- 
Eitavičius vėl nuvyko į Af
ganistaną, užmezgė ryšius 
su partizanais ir pavyko 
įtikinti nežudyti belaisvius 
ir juos perduoti tarptauti
nėms 
joms, 
buvo 
kurių
metais didėjo ir 1985 m. jų 
buvo 280. Savo pranešimą 
prelegentas p a i 1 iustravo 
skaidrėmis iš Afganistano 
partizanų gyvenimo ir šio 
krašto kalnynų, kurie sau
goja partizanus nuo rusų 
tankų ir lėktuvų. Afganis
tano kovotojai gauna labai 
silpną paramą iš JAV, ku
rių lėšas tvarko ČIA, ka
rinės žvalgybos įstaiga. Jis 
pateikė statistiką, kuri pa
rodė, kad iš kongreso pa
tvirtintų paramai pinigų, 
Afganistano laisvės kovoto
jai gauna tik apie ketvirtį 
paskirtos finansinės para
mos.

Prelegentas k r i t ikavo 
JAV vyriausybę, nes netu
ri aiškios Afganistano ne
priklausomybės gynimo po
litikos, nes ČIA patarėjų 
įtakoje vengia konfron
tacijos su Sovietų S-ga. Pa
šalinus ČIA viršininko pa

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

dėjėją, kuris turėjo ryšių 
su KGB, padėtis pagerėjo. 
Partizanai gavo geresnių 
ginklų, priešlėktuvinių ra
ketų, kurios šiais metais su
naikino 5 helikopterius ir 
16 Iėktuvių. Pasipriešini
mas komunistų diktatūrai 
vyksta ne tik Afganistane, 
bet 5 Afrikos valstybėse, 
kur su jų kovomis susipa
žino prelegentas aplankęs 
Mozambiką.

Paskaitos išvados: pa
vergtos tautos pačios turi 
organizuotai priešintis so
vietinei vergijai ir laiko bė
gyje šio pasipriešinimo jė
goje raudonoji, komunisti
nė rusų imperija bus su
sprogdinta iš vidaus pa
vergtų tautų laisvės kovo
tojų.

Po įdomios ir aktualios 
A. L. Ei vos paskaitos, už
trukusios apie valandą, vy
ko meninė dalis, kurią atli
ko jaunieji talentai Lina 
Mockutė, padeklamavus B. 
Brazdžionio "šaukiu aš sa
vo tautą" ir Gintaras Ba
tūra pianinu išpildė Mozar- 
to 3 dalių kūrinį. Aldona 
Totoraitienė jautriai dekla
mavo savo sukurtą eilėraš
tį laisvės kovotojams pa
gerbti. Pagrindinis progra
mos atlikėjas sol. Vaclovas 
Povilonis atliko 9 nostalgiš
kos nuotaikos dainas, pats 
pritardamas akordeonu ir 
gitara.
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dabar jums diriguojančiam 
veiksnių atstovui ar kultū
rinės organizacijos pirmi
ninkui, kad jaunystėje 
kadaise abu drauge ganė
te Kriaučiūno, Plaučiūnos, 
Šiaučiūno ar kurio nors ki
to kaimyno kiaules.

• Jeigu jūsų bendradar
bis net per aštriai kritikuo
ja dabartinę mūsų politinę 
ar kultūrinę veiklą, kant
riai ir tyliai išklausykite jo 
prakalbą iki galo ir užbai
gai tarkite: ”Aš irgi lygiai 
taip manau.” Juk tik tokiu 
būdu galima jį nutildyti.

• Jeigu patsai nepasigi- 
ria, tai jokio dabartinio pa
triotinių žodžių šūkautojo 
ir visų kitų smerkėjo ne- 
paklauskite, ką jis veikė 
pirmuoju bolševikmečiu, ar 
jau buvo nuskridęs į ok. 
Lietuvą ir kiek kartų, nes 
tai yra gal jo labiausiai 
saugojama paslaptis.

• Taip pat neklauskite 
tokį pokalbininką, ką vedė 
jo sūnus ar už ko ištekėjo 
jo duktė, nes kartais labai 
nepatogu į tokį klausimą 
atsakyti.

PERSIVERTĖLIS IR 
ATSIVERTĖLIS

Persivertėliu iki šiol kai 
kas mėgdavo pravardžiuoti 
tą, kuris pakeitė kalbėtojui 
nekenčiama kryptimi savo 
politines pažiūras ar religi
ją. O tą, kuris iš bedievy
bės, ”klaidatikybės” ar nu- 
tautimo bent mirties va
landą grįždavo į ”tikrąjį ti
kėjimą”, pagarbiai vadin
davo atsivertėliu.

Nuostabu tai, kad mūsų 
patriotiniai veikėjai, karš
tai kovojantys prieš bedie
viškąjį komunizmą ir už 
krikščionybę, persivertėliais 
savo kalbose ir spaudoje 
dažniausiai apkeikia ne 
tuos, kurie iš dešinės nuvir
to į kairę, o paniekinamai

išvirsta kojos iš bendros ri- ,. _. _____ _______ ______________
kiuotės, visiškai nutrūksta 
ilgų metų draugystė, ir jau 
buvo įvykis, kai įtūžęs vel
nio apsėstas žilagalvis, 
užuot meldęsis, viešai nusi
spjovė net į buvusio savo 
partinio kolegos grabą. Dėl 
to geram sugyvenimui bent 
ligi paskutinės ligos pra
tęsti mes čia siūlytume nors 
keletą tokių patarimų:

• Pirmiausia, — neuž
mirškite, kad vyresnio am
žiaus tautiečiai labai trokš
ta kalbėti ir net gatvėje ar 
autobuse ieško klausytojų. 
Tad, susitikę seniai matytą 
bičiulį, tuoj po pasisveiki
nimo leiskite jam išsipasa
koti, kurioje kūno vietoje ir 
kurį sąnarį skauda, kuris 
giminė jį apgavo, kuris vei
kėjas nustūmė nuo atsakin- ”PMA” redakcija: Taigi mums labai malonu, kad,
go organizacijos posto, kaip cituodami minėtą ”kūrinį”, netyčia nepaskleidėme kokio 
ten prakeiktas airio šuva nors pikta valia pagaminto falsifikato. Vadinasi, laiškas 
papjovė jo mylimą katiną, yra tikras, ką čia patvirtina ir patsai jo autorius.
ir nepradėkite pirmas klos- O kad jo rašymo data yra senesnė, tai tik padidina
tyti savo vargų. to laiško vertę, nes kuo istorinis dokumentas yra senes-

• Neabejotina, kad ma- nis, tuo jis brangesnis.
žiau pažįstamas jūsų pokal- Be to, nors šiame paaiškinime ir sakoma, kad ”buvę
bininkas, kiek ilgiau ir nuo- nesutarimai yra seniai sureguliuoti ir užmiršti” bet 
girdžiau prie taurelės pa- kažkokio juodo gaivalo veiklos motyvai ir po 15 metų 
siūturiavus, pradės girtis ir liko tie patys: ”... intriga, kerštas, pavydas.”

ZA

PRO MĖLYNUS 
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REDAGUOJA OKULISTU KOLEGUA

Draugiško sugyvenimo patarimai NAUJUJU METU 
BELAUKIANT

(Iš NIHILISTO BLOKNOTO)

Nėra pasauly nieko naujo: 
Su saule skriejame ratu, 
Kol velnias suglemžia į saują 
Doriausią sielą su turtu.

Kasdien maldaujame Perkūną, 
Nutrenkti prašom tą ar tą, 
O tai, kas būdavo, vėl būna, 
Ir laimė vargo neverta.

Veikėjai gaidžio gerkles plėšos, 
Rikiuoja kartą už kartos 
Ir smunka vėl į varnalėšas 
Už laisvę gausinti tautos.

Kas vogė — vagia, gėręs — geria, 
Meluoja vienas už visus, 
Skaistybė baigias buduare 
Ir meilė — kumščiu į ūsus.

O ieškant žodžiuos pasakėlės 
Kelių žmonijos ateities, — 
Šunelis, uodegą pakėlęs,
Mums rodo sampratą būties...

Sena lietuvių liaudies iš
mintis ”žilė galvon —■ vel
nias uodegon” yra jau dau
gybės mūsų gyvenimo pa
vyzdžių patvirtinta, ir prie 
jos pergvildenimo rodos, 
nereikėtų gaišti. Deja, ši 
tiesa aprėpia ne tik mūsų 
uodegą, bet dar dažniau ir 
platesne prasme tasai vel
nias įsikūnija ir į mūsų lie
žuvį. O tada, ypač prieš am
žiaus galą, žmogų užkaitina 
toks pasiutimas, kad ap
temsta akys žygyje į ateitį,

semti iš savo praeities stip
rybę. Buvęs sumanus eilinis 
tuoj padarys save buvusiu 
viršila, jaunesnysis leite
nantas — majoru ar pulki
ninku, pulkininkas bus ėjęs 
generolo pareigas, o buhal
teris — vadovavęs visai fi
nansų ministerijai. Dėl to 
niekad nesiginčykite. Tegul 
būna jų teisybė, nes šie pa- 
siaukštinimai dabar jau ne
gali jums nei pakenkti ir 
nei pagelbėti.

• Niekad nepriminkite

TIKROS TEISYBĖS PATIKSLINIMAS
Mes esame gavę tokį paaiškinimą, liečiantį praeito 

Pro mėlynus akinius” numerio straipsnyje pacituoto 
vieno patriotinės organizacijos garbės nario laišką:

traktuoja tuos, kurie, rim
tai apsimąstę, iš kairės pa
krypo į dešinę ir net atsi
rado išeivijos fronte.

Vadinasi, jeigu krikščio
nis Paulius būtų atvirtęs į 
pagonį Saulių, tai jau labai 
gerai, jis būtų atsivertėlis, 
o jeigu Saulius į Paulių, — 
tai persivertėlis...

Tikrai, linksma girdėti 
tokį patriotinės minties 
persivertimą.

NEATMESKITE GEROS 
IDĖJOS

Tarybiniai propagandis
tai jau seniai prikaišioja 
išeiviams, kad šie kovoja 
dėl nepriklausomos Lietu
vos tik dėl to, kad norį at
siimti savo paliktus dvarus, 
fabrikus, namus ir kitokį 
turtą.

Labai gaila, kad neapdai
rūs mūsų veikėjai tokią ge
rą idėją net piktai atmeta. 
O kas žino, kokios galimy
bės susiklostys tolimesnėje 
ateityje? Jeigu jau net pa
tys komunistai netiesiogi
niai mums tokią mintį siū
lo, tai gal tikrai išeiviams 
vertėtų testamentais savo 
vaikams ar vaikaičiams da
bar užrašyti ne tik tai, ką 
Lietuvoje palikome, bet net 
ir gerokai daugiau, negu tu
rėjome. Kadangi senieji 
laukų rubežiai jau vis tiek 
neatrenkamai užarti, tai 
pavyzdžiui, buvęs 1 ha dar
žininkas turėtų savo pali
kuonims užrašyti bent 10 
ha ūkelį, o 10 ha skurdei- 
va — bent 150 ha. dvarelį.

Lygiai taip pat testamente 
vertėtų iš palikto kuino pa
daryti veislinį eržilą, iš 
bergždžios karvės — bandą 
olandiškųjų juodmargių ir 
apskaičiuoti, kiek tikro sa
vininko paliktas gaidys ir 
jo giminės per visą sovie
tinės okupacijos laikotarpį 
išperėjo viščiukų. O kas te
nai tada atrinks, kas buvo 
tavo ar ne tavo. Juk Sovie
tų S-ga vis tiek turės su
mokėti nuostolius. Be to, 
tokiu būdu galima bent žy
miai sumažinti ir propagan
distų melą.

SUNKIAUSIAS KATEI IR 
ŽMOGUI BENDRAS 

ŽYGIS

Kaip žinome, katė labai 
lengvai įkopia į aukštą me
dį arba užsirango net ir

(Nukelta į 8 psl.)
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ant dangoraižio stogo, bet 
pati jau nebegali nulipti 
žemėn ir be mūsų pagalbos 
gal tenai ir nudvėstų.

Panašiai atsitinka ir žmo
nėms, kuriuos užkeliame 
ant aukšto pjedestalo, nuo 
kurio patys nulipti nepajė
gia. Po mirties tokius nu
verčiame su visu granito 
pagrindu, kaip Stalinų, Hit
lerį ir panašius autoritetus. 
Bet jeigu traukiame žemyn 
dar gyvų, kaip kai kuriuos 
mūsų "iškiliuosius", tai ky
la toks politinis ar kultūri
nis triukšmas, tartum vers
tume visų pasaulį aukštyn 
kojom.

KUO PAVAIŠINTI 
POPIEŽIŲ?

Lietuvos 600 metų krikš
čionybės sukakties proga 
gali taip susiklostyti palan
kios aplinkybės, kad tektų 
pavaišinti net ir patį popie
žių, jeigu jis aplankytų Lie- 
tuvų. O kuo? Negu tiktai 
k o 1 chozininkių nugriebtu 
pasninkiniu pienu?

Kaip katalikų savaitraš
čio ”The Universe” bendra
darbis Graham Bridgstock 
rugpjūčio 22 d. numeryje 
rašo, — "Sužinota, kad po 
nuovargio šventasis Tėvas 
daugiausia įvertina stipri
nantį stikliukų viskio. Ir tik 
grynų, net ir be lašelio van
dens, švento ar kokio kito
kio."

Taigi tuo reikėtų iš anks
to pasirūpinti, nes tarybi
nė "Malūnininkų traukti
nė" visiškai netinka.

SENLIETUVIAI, 
DYPUKAI IR 

NAUJALIETUVIAI
Iki mūsų dienų Ameriko

je susiformavo jau trys 
emigracinių lietuvių luo
mai : senlietuviai, dypukai 
ir naujalietuviai (nesupai
niokite su jaunalietuviais!).

Senlietuviai išmokė dy- 
pukus, kaip galima mylėti 
ir gelbėti vargan patekusį 
savo tautietį, kaip reikia 
užžiebti elektros lemputę, 
atsukti vandens čiaupų ir 
nepaklysti didmiestyje.

Dypukai parodė senlietu- 
viams pavyzdį, kaip galima 
greitai praturtėti ir paleng
va nutautėti.

Naujalietuviai yra jau 
postalininiais laikais Ame
rikon atvykę iš ok. Lietu
vos. Jie kol kas kitų dar 
nieko nemoko ir nesiveržia 
į mūsų čionykščių organiza
cijų aukščiausiųjų valdžių, 
nes džiaugiasi patys nuo 
savo valdžios pabėgę. Kai 
kurie jų labai tinka propa
gandinėms tarnybom, nes 
turi atsivežtinio patyrimo. 
Be to, kritikuodami Lietu
vos tarybinę santvarkų, dėl 
atsargumo jie dar vis kiek 
pritilsta ir apsidairo, o taip 
pat nepasitiki vienas kitu.

Ekonomisto Leonardo Dargio
Leonardas Algirdas Dar- 

gis gimė 1909 m. sausio 30 
d. Skriaudžių km., Veive
rių valse., Marijampolės 
apskr., Suvalkijoje. Mokėsi 
Aušros gimnazijoje Kaune, 
kurių 1927 m. baigė, tetu
rėdamas 18 metų ir išvyko 
į Vienų, Austrijoje, studi
juoti prekybinių mokslų. 
Aukštųjų prekybos mokyk
lų baigė per trejis metus 
1930 m. ir grįžęs į Kaunu, 
pradėjo dirbti žemės ban
ke (1931-1939). Greta dar
bo žemės banke, mokytoja
vo LVS (Lietuvos versli
ninkų sųjungos) suorgani
zuotoje prekybos mokyklo
je, ėjęs ir direktoriaus pa
reigas. Nuo 1939 m. pra
džios iki 1941 m. pabaigos 
buvo direktorius Baltijos 
transporto bendrovės Klai
pėdoje. Karo audroms siau
čiant, pasitraukė į Vokieti
jų ir Ravensburgo lietu
viams buvo suorganizavęs 
vienęrių metų prekybos mo
kyklų. 1949 m. atvykęs į 
JAV valstybes apsigyveno 
Meųuon, prie Milwaukee, 
Wis,consine.

A. a. Leonardas Dargis 
įgytomis mokslo žiniomis 

žinoma, jų t arpe yrą ir 
daug šiuo laisvės kraštu nu
sivylusių, ypač moterų, ku
rios susituokė su amerikie
tiškais ekskursantais tik po, 
vienos nakties artimesnės 
pažinties, o čia nerado my
limojo kišenėje tiek dolerių, 
kiek tas buvo mėnulio švie
soje privaizdavęs, ir suži
nojo, kad ir Amerikoje rei-. 
kia dirbti.

Puikiausius kailius

Mylimam vyrui
A. A.

JONUI ŠVOBAI
amžinybėn iškeliavus, jo žmonai JOANAI, 
dukrai MILDAI su vyru, sūnui RIMGAUDUI 
ir anūkei RASAI BAUŽAITEI bei giminėms 

ir artimiesiems, liūdintiems netekus mylimo 

vyro, tėvelio, senelio bei artimo bendramin

čio, reiškiame nuoširdžių užuojauta ir kartu 

liūdime.

AL Tautinės Sųjungos 
Detroito Skyriaus 

Valdyba

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489.

A. A. Leonardas Dargis

dalinosi su lietuvių visuo
mene, steigdamas prekybos 
mokyklas ir jose mokyto
jaudamas bei rašydamas 
lietuviškoje spaudoje. L. 
Dargis buvo Lietuvių en
ciklopedijos, žurnalų — Ai
dų, Naujosios Vilties, Tech
nikos žodžio, o taip pat 
Draugo nuolatinis bendra
darbis. Paruošė ir išleido 
Prekybinės korespondenci
jos vadovėlį (1938 m. Kau
ne), prijungdamas 1000 ter
minų žodynėlį, šiame žody
nėlyje buvo sutelkti reika
lingiausi ūkiniai terminai, 
peržiūrėti ir sulietuvinti 
kalbininko Antano Salio, 
šis žodynėlis turėjo ir vo
kiškus pavadinimus bei da
linai ir angliškus. Vėliau, 
1979 m. Romoje, perspaus
dinant A. Salio raštus, šiam 
žodynėliui L. Dargis pri
dėjo ir visus angliškus pa
vadinimus. Tai labai reikš
mingas įnašas į lietuviškų 
terminų raštijų. L. Dargis

netekus
taip pat yra parašęs stambų 
straipsnį knyga — žemės 
ūkio gamybinė kooperacija 
nepriklausomoje Lietuvoje 
1520-1940 m., redaguotoje 
J. Glemžos ir išleistoje 1972 
m. Londone, Anglijoje. Jo 
platus straipsnis — nepri
klausomos Lietuvos 1937-38 
m. krašto pajamų skaičiavi
mai (national income and 
gross national produet), til
po Naujosios Vilties žurna
le.

A. a. Leonardas Dargis 
nebuvo vien tik kabinėtis 
žmogus, bet rado laiko da
lyvauti ir visuomeninėje 
veikloje. Keleris metus pir
mininkavo LB Milwaukee 
apylinkei ir atstovavo ruo
šiamuose tautų sųskry- 
džiuose. Buvo Korp! Neo- 
Lithuania filisteris ir pa
laikė nuolatinius ryšius su 
Chicagos padaliniu bei da
lyvavo jos veikloje.

Prieš trejetų metų išti
kusi šeimos tragedija, ku
rioje žuvo žmona Kristina, 
skaudžiai paveikė Leonardų 
ir pasunkino paskutinius 
gyvenimo metus. Mirė vėžio 
ligos iškankintas 1986 m. 
spalio 26 d., vietinėje ligo
ninėje.

A. a. Leonardo Algirdo 
Dargio kūnas buvo atvežtas 
į Chicagų ir pašarvotas Pet
kaus Marųuette laidotuvių 
namuose. Su Leonardu at- 

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI

miirus, Jo liūdinčių žmonų KAZIMIERĄ, 

dukrų JŪRATĘ KOKLIENĘ su šeima nuo

širdžiai užjaučia.

Ramūnas, Irena Bužėnai
Dr. Emanuelis, Laima Jarašūnai
Remigijus, Renė Vizgirdai

sisevikinimas įvyko spalio 
28 d., garbės sargyboje sto
vint Korp! Neo-Lithuania 
filisteriams. Atsisveikini
mų vedė vyr. valdybos ar
bitras fil. Vaclovas Mažei
ka. Korp! Neo-Lithuania ir 
bendradarbių vardu atsi
sveikino Mečys Valiukėnas, 
kartu dirbęs žemės banke. 
Fil. Vytautas Račkauskas 
kalbėjo gimnazijos draugų 
vardu ir nušvietė a. a. Leo
nardo gyvenimo kelių ir 
Vytautas Žukauskas, Vie
nos studijų meto kolega. 
Visi kalbėtojai iškėlė velio
nio Leonardo taurių asme
nybę, pasišventimų savo 
tautai.

Koplyčioje maldas kalbė
jo, bažnyčioje šv. mišias at
našavo ir pamoksle velio
nį Leonardų šiltu žodžiu 
prisiminė buvusis klasės 
draugas kan. Vaclovas Za
karauskas. Po pamaldų, a. 
a. Leonardas Dargis šeimos, 
giminių, kolegų bei pažįsta
mųjų buvo nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines ir atgulė 
šalia žmonos Kristinos.

Liūdėti liko trys sūnūs: 
Algimantas su šeima, Gin
taras su žmona ir Vydas, 
podukra Vita Girdvainienė, 
brolis Viktoras su šeima 
(Kanada), sesuo Irena su 
šeima (Lietuvoje),

Ilsėkis ramybėje daug 
pergyvenęs ir iškentėjęs 
šios žemės kelionėje, kolega 
Leonardai, ir tegu Viešpats 
būna Tau gailestingas.

A. Juodvalkis
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PETRO IT

DETROITO ŽURNALISTŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių žurnalistų Są
jungos, Detroito skyriaus 
metinis susirinkimas, į ku
rį buvo kviesti mūsų lietu
viško telkinio spaudos ir ra
dijo darbuotojai, įvyko š. 
m. lapkričio mėn. 30 d., šv. 
Antano lietuvių parapijos 
patalpose. Susirinkimas ne
buvo gausus dalyvių skai
čiumi, tačiau darbingas. Pa
sidžiaugta, kad jame daly
vavo KARIO žurnalo, šau
lių priedo TRIMITO redak
torė Stefanija Kaunelienė, 
tačiau pasigęsta Amerikos 
Lietuvių Balso radijo klubo 
atstovo.

Susirinkimą atidarė ir 
jam pirmininkavo skyriaus 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Kutku6, o protokolą 
surašė sekretorius Stasys 
Sližys. Priėmus pasiūlytą 
darbotvarkę, susikaupimo 
minute pagerbti šiais me
tais mirę skyriaus nariai: 
Petras Januška, Viktoras 
Perminąs ir Jonas Švoba.

Sekant darbotvarkę, per
skaitytas paskutiniojo susi
rinkimo protokolas, kuris 
vienbalsiai, be pataisų, pri
imtas. Iš valdybos narių 
pranešimų paaiškėjo, kad ir 
neigiamų aplinkybių povei
kyje, valdyba nepasimetė ir 
nepraradus veiklos entuzi
azmo gražiai darbavosi, kad 
skyrius gyvuotų, kad De
troito lietuvių kultūrinė bei 
visuomeninė veikla ryškiai 
atsispindėtų mūsų patrijo- 
tinėje spaudoje. Savo ka
dencijos metu valdyba su
ruošė du stambesnius ren
ginius, tai rašytojo Balio 
Gražulio pagerbtuves, jo 
70-ties metų amžiaus proga 

ir iškilmingai paminėjo sa
vo veiklos 25-kių metų su
kaktį su pamaldomis, aka
demija ir menine dalimi. 
Nesunkiai išsisprendė ir 
naujosios valdybos rinki
mai, nes susirinkusiems pa
prašius, valdyba sutiko dar 
vienus metus vadovauti 
skyriui su tuo pačiu sąsta
tu: pirm. Vytautas Kutkus, 
sekr. Stasys Sližys ir ižd. 
Antanas Grinius. Kontrolės 
komisiją sudaryti sutiko: 
Stasys Garliauskas, Alber
tas Misiūnas ir Vincas Ta
mošiūnas.

Svarstytas ir skyriaus 
moterų pagelbinio vieneto 
sudarymas. Po ilgesnių 
svarstybų nutarta tokį vie
netą steigti ir jo branduo
liui sudaryti, pakviestos: 
Irena Alantienė, Erna Gar- 
liauskienė, Emilija Kutkie- 
nė, Lidija Mingėlienė ir Na
talija Sližienė. Galutinų 
svarstybų metu iškilo dė
mesio vertas klausimas, tai 
stoka b e n d radarbiavimo 
tarp organizacijų vadovybių 
ir vietos spaudos darbuoto
jų, aprašančių jų veiklą bei 
garsinant jų planuojamus 
renginius. Naujoji valdyba 
paprašyta atkreipti tinka
mą dėmesį šiai negerovei

Mirus sūnui

A. A.

RIMUI GRAŽULIUI, 

kolegą BALĮ GRAŽULĮ, žmoną ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia.

Lietuvių žurnalistų
Sąjunga

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimo Detroite darbo prezidiumas. Iš kairės: St. Gar
liauskas, A. Grinius, Bernotas, A. Sukauskas ir paskaitininkas A. Jonaitis iš Clevelando.

K. Sragausko nuotr.

pašalinti. Nors skaičiumi ir 
negausus Detroito žurnalis
tų skyrius, tačiau sutarė 
dėti visas pastangas ir to
liau gyvuoti ir reikštis De
troito kultūrinėje bei visuo
meninėje veikloje. Susirin
kimas baigtas kukliomis 
vaišėmis, kuriomis pasirū
pino Emilija Kutkienė, tal
kinant Lidija Mingėlienei.

A. Misiūnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

SUKAKTIS

LKVS "Ramovė” Detroi
to skyrius, talkininkaujant 
birutietėms ir šauliams su
ruošė Lietuvos kariuomenės 
68-tą j į sukakties minėjimą 
šv. Antano parapijoje, lap
kričio 23 d.

Šv. Antano parapijos baž
nyčioje kun. Alfonsas Ba- 
bonas aukojo šv. Mišias už 
savanorius ir karius ir pa
sakė šventei pritaikintą pa
mokslą.

Po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko akademija ir me
ninė dalis. Po atidaramojo
V. Kutkaus žodžio buvo pa
gerbti Detroite gyvenantio- 
ji savanoriai: Petras Kuncė, 
Kostas Mykolaitis, Stasys 
Šimoliūnas ir Vincas Tamo
šiūnas.

Atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti šiais metais 
mirę skyriaus nariai: bu
vęs savanorių Detroito sky
riaus pirmininkas mjr. Ka
zimieras Daugvydas ir It. 
Viktoras Perminąs.

Paskaitą skaitė LKV 

S-gos ”Ramovė” centro val
dybos pirmininkas Antanas 
Jonaitis, atvykęs iš Cleve
lando. Paskaita neilga, tu
riningas ir sklandi. O kad ji 
visiems patiko matėsi iš il
gų plojimų.

Moterų vokalinis trio, ku
rį sudarė B. Januškienė, č. 
Pliūrienė ir A. Tamulionie- 
nė, muz. St. Sližiui vado
vaujant, padainavo kelias 
dainas.

Po minėjimo buvo persi
kelta į parapijos mokyklos 
klasę, kur birutietės paruo
šė vaišes. Dalyvavo apie 50 
žmonių

Lietuvos kariuomenės su
kakties paminėjimas De
troite buvo gražiai prireng
tas ir sklandžiai pravestas.

Antanas Grinius

A P D R A U D O S rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Laiptai į save Anatolijus Kairys (9)

Dirvos 1986 m. konkurse premijuota novelė

Neatkasęs ieškomų paslapčių nei beržnevi- 
niuose, nei chruščioviniuose laiko sluoksniuose, 
leidausi į stalininę erą. Stalininis periodas susi
dėjo iš daugelio fazių, bet į mano klausimą at
sakyti svarbiausios dvi: paskutinioji — degintų 
kaulų, ir priešpaskutinio j i — kruvinojo smėlio 
fazė. Paskutinioji ryški sąmyšiu ir baime, net 
stebuklais — dvasių ir šmėklų pasirodymais. 
Buvo atrasti nauji degintų kaulų pilkapiai, su
siformavę paskutiniaisiais dešimtmečiais. Nie
kas laidotuvių neprisiminė, keista, net negir
dėjo, o tačiau visi kalbėjo pilna burna prie su
mažintos šviesos ... Netinka kreiptis į miru
sius — kartais atsiliepia ... leidimas kasinėti 
atšauktas. Bailieji archeologai kaltino drąsiuo
sius : kasė per giliai ir per greit, po šimto metų 
žymės nebūtų likę... Kaip tyčia prasidėjo rin
kiminės liūtys, aukščiausias sovietas suskato 
plauti kruvinus marškinius viešoje vietoje, 
ant budelių rankų pasirodė nežinia kieno krau
jas — iki alkūnių!

Tuojau išsiskubinau į Našlaityną, toli už 
miesto ribų, jau kitame rajone. Troleibusas su
stojo prie pat langų, čia buvau atitemptas 
prieš dvidešimt aštuonerius metus ir išgyve
nau, iki baigiau pradžios mokyklą. Tada iškėlė

lu, vaikai matyt ekskursuoja. Aš delsiau eiti į 
vidų. Prisiminimai kuteno smegenis. Vaikščio
jau žaidimų aikštele, stebėjau varnas jau stam
bių medžių viršūnėse, skaičiau savo vaikystės 
knygą ...

— Kastuvėlis! — išgirdau šaukiant.
Mane vadino Kastuvėliu dėl fanatiško įpro

čio kasinėti. Guliau ir kėliau su kastuvėliu,, 
nesiskyriau, o kai atimdavo, baisiai verkdavau. 
Šio pravardžio neužmiršau, tačiau vadintis ne
norėjau — jis man priminė ”ligą", kuria ir 
dabar sergu.

Tai buvo Stasė Miglinienė, buvusi Našlai
ty no vedėja, vėliau auklėtoja, o dabar — skal
bėja, atseit pažeminta. Kone pravirko senutė. 
Įsivedė sodelin už žalitvorės, pasidėjo drabužių 
pintinę ir nuskynė gėlę:

— Tai va ...
Ir padavė man. Baltutėlę, kvepiančią že

mės ir žmogaus meile, šiltas dėkingumo jaus
mas pripildė mano sielą, pagarbos jėga pa
stūmėjo jos glėbin ir aš senutę apkabinau.

Daug ką ji užmiršusi, bet manęs neužmir
šo. žiūrėjo netikėdama. Aš ir mano kastuvėlis 
jai buvę "šildanti žarija", neleidusi jos krau
jui sušalti ir sustingti net šalčiausią žiemą. Ir

į moksleiviams skirtus namus. Kieme labai ty- viltis. Kitam nepasakysi, tik juoksis. Vedėjai

kasmet keitėsi, keitėsi ir auklėtojai, nes keitėsi 
programa — atleido ir ją. Įsiprašė plovėja, iki 
pensijos. Dirbti sunkiau, bet ant širdies leng
viau.

žiūrėjau į ją susižavėjęs. Tokio atvirumo 
nesu patyręs nė iš vieno auklėtojo. Net baimė 
ėmė gelti širdį. Nustebęs, nes staiga pasijutau 
ne tas, kas esu! Išsinėręs iš laiko, nelyginant 
griaučiai iš odos — kitas žmogus. O baimė: 
todėl, kad Miglinienės veidas tartum veidrodis
— žiūriu į ją, o matau save! Toks šviesus ir 
skaidrus, vieną kelią terodė — tikėti. Tikėti ir 
priimti už tiesą kiekvieną žodį. Nenuostabu, 
kad ją atleido iš vedėjos, o vėliau ir auklėtojos 
pareigų — ne stalinininų laikų mokytoja ...

Kastuvėlis! Nei tikslo, nei priežasties. Sa
visaugos jausmas. Ji tikėjo, kad aš kada nors 
ateisiu, pasirodysiu, panorėsiu sužinoti... Su
žinoti ką ? Kas "žinotina" man, išaugusiam Naš- 
laityne ? Taigi — kas ? Prigimties nepaaiškinsi. 
Dvidešimt metų praėjo belaukiant — ir sulau
kė. Miglinienė sukryžiavo rankas. Ko taip?

— Ar tamsta užmiršai?
Senutės akys saulute spinduliavo. Iš kur 

tas jos pasitikėjimas jaunąja karta? Kas jai 
pasakė, kad aš jos neįduosiu? Ar ta "istorinė 
kosmetika", kuria senoji karta bando papuošti 
jaunąją? Aš leidau jai pasakoti, pats tik žodį 
kitą įterpdavau. Mano akis užpylė klaikūs pri
siminimų vaizdai ir įvykiai — o jų tiek daug!
— aš nespėjau visko atgaminti, o Miglinienė 
pasakojo nesustodama, lyg kas ją ragintų grei
čiau iškalbėti...

(Bus daugiau)
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Kelionė į Vieną
VLIKas organizavo ir 

įvairiais būdais ilgai ragi
no ir kvietė visų kraštų lie
tuvius telktis kelionėn • į 
Vieną, Austriją — pabal
tiečių demonstracijoms Eu
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijoje 
ir po to Londone dalyvauti 
VLIKo Seime — pirmą kar
tą po išsikėlimo Amerikon, 
vėl Europos žemyne.

Atsiliepė gal ne tiek gau
singas kiek entuziastiškas 
lietuvių skaičius iš Ameri
kos, Kanados, Australijos, 
Kolumbijos, P r a ncūzijos, 
Šveicarijos, Anglijos, Vo
kietijos, įskaitant ir pilną 
autobusą Vasario šešiolik
tos gimnazijos mokinių.

Amerikos ir Kanados lie
tuviai skrido per kokią tai 
New Yorko kelionių agentū
rą, pasivadinusią ”Holi- 
daze”, kuri bent iš toliau 
atskrendančiais, ne per 
daug kruopščiai rūpinosi.

Kelionės pradžia nebuvo 
sklandi — kiekviena gru
pė, veik kiekvienas keliau
jantis turėjo vienu ar kitu 
būdu nugalėti kokį nors ne
susipratimą arba nesklan
dumą. Taip iki Frankfurto, 
o kai kuriems net iki Muen- 
cheno. Jau buvo girdėti nu
sivylimo ir net piktumo. Kai 
kliūtys prasideda, tai jos 
viena kitą iššaukia. O ilgo
je kelionėje, neįprastų 
įtempimų ir nuovargio pa
sėkoje viskas dar blogiau 
atrodo, negu iš tikrųjų yra. 
Bet pagaliau lapkričio antrą 
pasiekėme Muencheną, kur 
jau pavakare dar autobusu 
važinėjome po miestą, kad 
nors kiek jo pamatyti, nes 
rytojaus rytą jau reikės 
važiuoti Vienon.

Pats Muenchenas, kiek 
mes jo matėme, labai mo
dernus miestas ir jei ne ilgi 
vokiški gatvių pavadini
mai, sakytumei, kad esi 
Amerikoje. Miestas karo 
metu buvo beveik sulygin
tas su žeme ir atstatant, 
atrodo, nebuvo bandoma 
sugrąžinti senąjį stilių. 
Miestas dabar turi pusant
ro milijono gyventojų, tre
čias didumu Vokietijoje. 
Dėmesį tuojau atkreipia 
turgaus aikštės su išdėsty
tomis prekėmis, už paran
kių susikibusios tvarkingai 
apsirengusios senyvos po
ros. Vaizdai, kurių Ameri
koje nepamatysi. Palydovė 
parodė mums didžiausią Eu
ropoje Technikos Muziejų, 
pravažiavome pro visą eilę 
ir iš tolo matėme daugybę 
bažnyčių bokštų. Jų Muen- 
chene yra veik du šimtai. 
Vėlus ruduo, visur prikritę 
geltonų lapų, kas bent 
mums kaliforniečiams su
darė nostalgijos ir įdomu
mo.

Į Muencheną iš daugelio 
kraštų ir įvairiomis prie
monėmis į gražų ir erdvų 
Atrium viešbutį susirinko
me jau virš šimto lietuvių 

keliautojų. Tą vienintelį 
mūsų vakarą Muenchene, 
nors ir labai buvome išvar
gę po ilgos kelionės, nė vie
nas neatmetė vadovės pa
siūlymo ir dviem autobu
sais lynojant, nuklegėjome 
į tipingą bavarišką „Gast- 
haus” vakarienei. Vakaras 
buvo įdomus, čia tai tikrai 
pajutome esą Bavarijoje, 
kai kurių jau anksčiau išgy
ventoje, o kitų tik matyto
je filmose. Pasveikino mus, 
keliaujančius demonstruoti 
prieš komunizmą ir už savo 
krašto laisvę. Susirinkę ba
varai šaukė ir plojo. Matyt, 
kad ir jiems komunizmas ne 
pakeliui. Susodino mus vi
sus specialiai paruoštoje 
valgyklos dalyje netoli or
kestro, kuris visą laiką, pa
trepsėdamas ir ūksiodamas 
grojo seniai girdėtas ir 
vėl prisimintas melodijas. 
Stambios, didžiarankės ba- 
varės tuoj pradėjo nešti ga- 
lioninius bokalus putojančio 
alaus — po šešis, net de
šimtį kiekvienoje rankoje.. 
Maistas, nors ir gražiai pa
tiektas, buvo veik nevalgo
mai sūrus, kas kartojosi 
veik visoje mūsų kelionėje. 
Todėl alus, alus — nepa
prastai skanus ir neskal- 
sus. Net ir ir tie, kurie pra
džioje sakėsi, kad alaus ne
mėgsta, užsisakė po antrą 
bokalą. Įsismaginę kai ku
rie išėjo šokt, o likę prie 
stalų drauge su orkestru 
bandė sudainuoti vieną — 
kitą seniai dainuotą, už
mirštą ir dabar vėl prisi
mintą dainą.

Smagus buvo pirmas mū
sų vakaras Europos žemė
je. Kur dingo tasai dvide
šimt keturių kelionės va
landų nuovargis? Grįžome 
viešbutin vis dar dainuoda
mi. Gerai išsimiegoję siau
rose, bet patogiose vokiško
se lovelėse, pasilepindami 
po pūkiniais patalais ir pri- 
sivaišinę įvairiausiais pus
ryčių gardumynais, turėjo
me iš Muencheno išvažiuo
ti devintą ryto.

Deja, dar vienas trukdy
mas. Vienas autobusų, ne 
vietoje sustojęs, pateko į 
policijos rankas, kuri, pa
tyrėme, nejuokauja. Truko 
pusantros valandos ir daug 
bėgiojimo mūsų labai ap
sukrios vadovės, kol mes, 
dar Hitlerio laikais statytu 
greitkeliu, pajudėjome Vie
nos pusėn. Vokietijos greit
keliuose — Autobahn, nėra 
greičio ribų mašinoms, tik 
sunkvežimiams ir autobu
sams. Net ne labai jauku, 
kai ir mums jau važiuojant 
gana greitai, mažos vokiš
kos mašinėlės, kaip tie bi
čių spiečiai, dūzgėdamos 
tik lenkia, tik lenkia, šimto 
ar daugiau kilometrų grei
čiu. Bet vistiek toji auto
buse praleista skaidriai sau
lėta rudenio diena ilgai liks 
prisiminimuose.

Rota Šakiene

Bavarijos ir Austrijos 
gamta garsi savo grožiu/o 
tokią tyrą rudens dieną 
kristaliniame ore dar ryš
kiau spindi kaledoskopinės 
lapkričio varsos. Vien tik ši 
diena kelionėje tąrp Muen
cheno ir Vienos atlygino už 
visus iki tol patirtus trūku
mus.

Švelniai kalvelėmis ban
guojančiuose laukuose nau
jai suartas juodžemis kas
pinais skrodė emeraldo ža
lumo ganyklas. Iš karto net 
manėme, kad mūsų autobu
so langai dažyti, kad tokio 
žalumo taip vėlai rudenį bū
ti negali. Kur ne kur miš
keliai, eglynai, maišyti su 
lapuočiais, pasipuošusiais 
rudeninėmis spalvomis. Kai 
kada važiavome per patį 
mišką — tokį tankų ir gra
žų, kad, rodos, gali užuost 
riešutus ir baravykus. Bet 
palydovė aiškino, kad grybų 
tuose miškuose veik nebėra 
ir kad daug medžių išmirš
ta. Kaltininkas — iš Rytų 
Vokietijos atslenkantys in
dustrijos dūmų debesys ir 
rūgštimis apnuodintas lie
tus. Dėl černobilio tragedi
jos, pasakojo mums palydo
vė, Bavarijoje ir Austrijo
je turėjo būti sunaikintas 
visas derlius, visos uogos ir 
grybai miške ir net medžio
tojai iš valdžios gauna už
mokestį, kad nenaudotų nu
šautos žvėrienos.

Pravažiavome ar iš toliau 
matėme daug spalvingų 
bažnytkaimių ir miestelių 
su aukštais, baltais bažny
čių bokštais, baltai nutin
kuotais, kartais išmargin
tais pastatais, pasipuošu
siais gėlių dėžėmis palangė
se, raudonais iš tolo švie
čiančiais stogais. Ir vienkie
miai labai spalvingi. Gyve
nami pastatai daugiausia 
dviejų ar net trijų aukštų, 
margai išdailintomis sieno
mis, gėlėmis dėžėse, — nors 
darželių nematyt. Dažnai 
ūkininkų visos trobos po 
vienu stogu. Visur ganosi 
gražios, sočios bandos gal
vijų, kai kur matyti ir ki
tokių gyvulių. Galvoji, ar 
ir juos paveikė černobilis. 
Kur gi ne. Ir visur, kaip 
blizgančios juodos upės, 
siaurais rėžiais ganyklas 
skrodžia derlingos žemės 
arimai.

Artinantis prie Austrijos 
sienos vaizdas pradėjo kiek 
keistis. Liūliuojančios aukš
tumos virto Alpių papėdės 
kalneliais, kiek pasikeitė 
gyvenviečių išvaizda. Ir čia 
pirmą kartą po daugybės 
metų akys apglėbė, glostė 
ir nusekė didelį ir augalotą 
beržyną visame jo rudeni
niame gintaro atspalvių 
nuostabume. Vėliau prava
žiavome ir gėrėjomės dar 
daugeliu gražių miškelių — 
beržyn'lių ir maišytų su 
sodriomis skarotomis eg
lėmis ir lieknomis, ilgako
jėmis pušaitėmis. Kai kur 

tarpe jų sublizgėjo ežeras 
ar kelią perbėgo platesnis 
ar siauresnis, žilvičiais ir 
paparčiais apaugęs upelis, 
Viename tokiame miškelyje 
sustojome sienos tarp Vo
kietijos ir Austrijos per
ėjimo patikrinimui. Tik 
niekas nieko netikrino. Gal 
mūsų palydovė kokį doku
mentą parodė ir viskas. Po
ra pastatų — valdinė įstai
ga, krautuvėlė, pinigų mai
nymo punktas. Doleriai ir 
markės pavirto šilingais ir 
grašiais. Kai kurie tuoj iš
bandė jų galią nusipirkda
mi alaus ar šokolado. Pa
sivaikščiojom po mišką, to
li nenuklįsdami, nes neužil
go vėl lipome į autobusus 
kelionėn toliau, Salzburgo 
lipk.

Salzburgas — skamban
tis, aidintis Mozarto mies
tas. Kaip norėjosi čia pabu
voti. Bet laikas spaudžia, 
reikia pasiekti Vieną, kur 
jau rytoj laukia demonstra
cijos. O kelias dar tolimas. 
Bet nors iš tolo ir ant grei
tųjų apžvelgėme snieguotų 
kalnų, delne gulintį garsųjį 
muzikos ir teatrinio meno 
miestą, kuriame kasmet 
rengiami teatro festivaliai, 
kurio net architektūra esan
ti viena iš gražiausių ir 
įvairiausių visame pasau
lyje. Užvalgę įdomiame pa
ežerės restorane skubėjo
me toliau. Vaizdai pasikei
tė, pradingo Salzburgą supę 
uolėti kalnai, pakelės akme
nynai. Kairėje, įdubime, 
Linz’ą, kuriame karo ir po- 
karės metu gyveno nemažai 
lietuvių. Vėl daug ariamos, 
nors jau ne taip derlingos 
žemės. • Pasigirdo autobuse 
nustebę balsai: „žiūrėkite, 
kur dingo jaučiai? Dabar 
aria traktoriais!” Ir prisi
minė brangaus ir artimo 
žmogaus kartais nostalgiš
ki, o kartais šiurpūs pasa
kojimai apie paskutiniąsias 
karo dienas Austrijoje, apie 
bombas ir tankų susišau
dymus, apie pabėgėlių klai
džiojimus ir veržimąsi iš tų 
siaubingų pinklių ir vis apie 
austrus — draugiškus, ge
raširdžius ir ariančius, jau
čiais ...

Vėl žalios kalvos, kai kur 
pumpuoja alyvą. Ganosi 
bandos, matyti pulkeliai 
avių. Ganyklos nebe tokios 
veriančiai žalios, ariamoji 
žemė pilkesnė, akmenuota. 
Pravažiuojame, ko Vokieti
joje nepastebėjom, moder
nias amerikietiško stiliaus 
gazolino stotis ir pakelės 
poilsio vietas, su staleliais 
pavėsyje, su prausyklomis. 
Kai kur iš tolo matome pi
lies ar vienuolyno kuorus. 
Mūsų palydovė visą laiką 
mums apie pravažiuojamas 
įdomybes pasakojo, suspė
dama išdėstyti visą Germa
nų kraštų istoriją. Artėjant 
prie Vienos vėl miškai arba 
vaismedžiais apsodintos pa
kelės. Ir vis tie gražieji, 
gintaru pasipuošę beržai. 
Bet jau temsta, ne labai be
matyti. Ir pavargome beke
liaudami, o gal pradėjome 

galvoti, rūpintis apie ryto
jų.

Į Vieną įvažiavome jau 
sutemus. Šviesų nedaug, 
pastatai daugumoje tam
sūs, tik viename — kitame 
lange dega žiburys. Gatvės 
tamsoje atrodė, o ir kitą ry
tą pasitvirtino, esančios la
bai siauros ir niūrios, užslo
pintos aukštų, suspaustų 
pastatų. Nei medžių, nei 
gėlių gatvėse niekur nema
tyt. Tik akmuo, tik cemen
tas, tik stiklas.

Apsistojome, pagal paly
dovę, viename iš naujausių 
ir moderniausių Vienos 
viešbučių. Vargo buvo, kol 
autobusas, keletą kartų ap
sukęs bloką, pagaliau sura
do vietą sustoti ir mus iš
laipinti. Dar ir dabar ne
žinau, kaip toksai autobu
sas išmanevruoja ,nes į jo 
dydį pasižiūrėjus tikrai gat
vė, o dar prikimšta lengvų 
mašinų, atrodo už autobusą 
siauresnė.

Pagaliau susikraustėme į 
kambarius, apsitvarkėme ir 
pradėjome dairytis pažįsta
mų. O jų suvažiavo nema
žai. Dar tą patį vakarą, ke
liese susimetę vaikščiojome 
Vienos gatvėmis, miklinda
mi nuo ilgų sėdėjimų su
stingusias kojas, „gerdami 
atmosferą” ir ieškodami au
tentiškos užeigos pavaka
rieniauti. Kurią, kelias ap
žiūrėję, pagaliau radome. 
Buvo jauku, įdomu, papras
ta ir sotu. Sekantį gi vaka
rą vėl susidarė grupė, bet 
jau šį kartą išsipuošę ir va
žiuoti atsidūrėme garsiaja
me, turistų neaplenkiama
me ”Trijų Gusarų” restora
ne, kur irgi buvo įdomu, 
sotu, autentiška, bet labai 
jau puošnu ir iškilminga, 
žinoma ir brangu. Bet rei
kia grįžt prie ryt ryto, prie 
svarbiausio mūsų kelionės 
tikslo — demonstracijų.

(Bus daugiau)

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

V. I. Alantai, Redford ..25.00 
P. Žolynas, Kolmar .... 20.00
J. P. Nasvytis, Avon .... 25.00 
H. Janužis, Morgan Hill .. 5.00 
V. J. Čekanauskai,

Westlake Village.........10.00
V. Mamaitis, Chipley .... 5.00
K. Rimas, Chicago .........13.00
St. Dabkus, Toronto ....10.00 
A. J. Puteris, Toronto .. 40.00 
A. Sandargienė,

Ormond Beach............ 10.00
L. Sabaliūnas,

Hot Springs ................ 5.00
F. • Andriūnas, Wyncotte 10.00 
K. Miškinis, Rochester .. 10.00 
A. Koncė, Woodhaven .. 5.00
M. O. Naumanai, Cleve. 5.00
P. Dirda, Chicago .........30.00
V. Girnius, Chicago .... 30.00
W. Diehl, Wickliffe......... 5.00
Pr. Urbutis, Lighthouse 10.00 
Br. Gražienė, Chicago .. 25.00 
St. Bučmys, Dayton .... 8.00 
A. V. Adomavičiai,

Jackson ........................ 20.00
P. Petrušaitis, Racine ... .25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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los Angeles lietuviai
Rūta Šakiene

LOS ANGELES 
LIETUVOS DUKTERŲ 

ŠVENTADIENIO 
POPIETĖ

Losangeliečiai lietuviai 
gerbia ir vertina Lietuvos 
Dukterų Draugiją ir jos 
kuklias, darbščias nares, 
kurių gyvenimo kelrodis 
yra artimo meilė ir vargan 
patekusio tautiečio gerbū
vis.

Taigi ir į šio rudenio tra
dicinį Dukterų balių — 
šventadienio popietę lapkri
čio 16 d. noriai ir su malo
numu susirinko pilnutėlė 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lė. Teisybė, labai viliojan
čiai skambėjo dalinti, siun
tinėti ir per lietuvių radiją 
skaityti skelbimai: Turinin
gas vokalinis koncertas, 
įmantriai ir įdomiai išvar
dinti pietų patiekalai, tur
tinga loterija ir kitokios 
vilionės.

Dukterys ir šį kartą su
sirinkusių svečių neapvylė. 
Koncertas buvo dar turi- 
ningesnis, nei tikėtasi, o jau 
apie pietus ir į jų paruoši
mą įdėtą darbą — ką ir be
sakyti.

Pirmininkei Stasei Pau- 
tienienei pasveikinus susi
rinkusius, programos pra
vedėta Violeta Gedgaudie
nė pranešė, kad išgirsime 
operų ištraukų koncertą, 
kurį atliks Pietinės Kalifor
nijos Operos Repertuaro 
Ansamblio nariai, vadovau
jant dr. Nandor Domokos,

Koncertas pradėtas duetu 
iš Mozarto operos Don Gio- 
vanni — atliko sopranas 
Stasė Pautienienė (skyriaus 
pirmininkė) ir baritonas 
Dennis Rude. Sekė so
pranas Birutė Vizgirdie
nė ir tenoras Fred Winth- 
rop su kitu duetu iš Puccini 
La Boheme. Stasė Pautie
nienė sudainavo ariją iš 
Puccini Tosca, Fred Winth- 
rop ir Dennis Rude duetą 
iš Verdi La Forca dėl Des- 
tino. Vėl Birutė Vizgirdie
nė ir Fred Winthrop su due
tu — Birutė Vizgirdienė ir 
Stasė Pautienienė.

Plojimams nebuvo galo, 
susižavėjimas iki ekstazės. 
Šio koncerto pasisekimu 
Dukterys įrodė, kad nežiū
rint kaip labai mes verti
name savus kompozitorius 
ir mylime mūsų gražiąsias 
liaudies dainas, retkarčiais 
ne tik norime, bet yra bū
tina išgirsti ir gerai atlie
kamų tarptautinių kūrinių.

Po skanių ir įdomių pie
tų sekė loterija, kur be dau
gybės įvairiausių gražių 
dovanų buvo ir trys tapyti 
paveikslai, du iš jų mūsų 
vietinių dailininkų — Hen
riko Misiūno ir visuomet 
š a 1 pinėms organizacijoms 
dosnaus, labai losangeliečių 
mėgiamo pulk. Jono And- 
rašūno, kursai, nors jau bai
gia devyniasdešimtąjį gra
žaus ir turiningo amžiaus 

metą, dar visur aktyviai 
dalyvauja ir, atrodo, ne 
daug sulėtino savo mylimą 
tapybos meno darbą. Tre
čiasis paveikslas, leistas iš 
varžytinių ir atnešęs Duk
terų kason virš šimtinės do
lerių — kunigo Juozo Do
meikos ir Arizonos. Gerašir
dis kun. Domeika jau keletą 
metų iš eilės losangelie- 
tėms Dukterims atsiunčia 
didelį ir brangų savo tapytą 
kūrinį, kad pokylio metu 
būtų leidžiamas iš varžyti
nių. šie spalvingi ir senti
mentalūs g a m tovaizdžiai 
jau puošia visą eilę Kalifor
nijos lietuvių gyvenviečių.

Pirmininkė Stasė Pautie
nienė padėkojo susirinku
siems už atsilankymą ir au
kojusiems už dosnumą. Bet 
iš tikrųjų padėka tenka 
Lietuvos Dukterims už jų 
pas iaukojantį darbštumą. 
Sveikiname skyriaus valdy
bą už taip puikiai surengtą 
pokylį-koncertą ir linkime 
šiai nuostabiai moterų gru
pei tolimesnės sėkmės ir ne
išblėstančio visuomenės pri
tarimo bei jų darbų verti
nimo. šių metų Lietuvos 
Dukterų Los Angeles sky
riaus valdybą sudaro: Sta
sė Pautienienė — pirminin
kė, Marytė Kairienė — vi
cepirmininkė, Ona Devenie- 
nė — sekretorė, Irena Liu- 
ther — iždininkė ir Ona 
Kantienė — narė.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 23 paminėjo
me Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventę. Kaip ir 
kiekvieną kartą, iškilmės 
pradėtos vėliavų pakėlimu 
šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje ir pamaldomis baž
nyčioje. Po bažnytinių apei
gų susirinkome gražiai iš- 
puošton parapijos salėn. 
Įnešus vėliavas ir soj. An
tanui Polikaičiui sugiedojus 
Amerikos himną, parapijos 
klebonas kun. dr. Algirdas 
Olšauskas sukalbėjo invoka- 
ciją. Pristatyti Los Ange
les ir apylinkėse gyvenan
tys savanoriai kūrėjai ir 
Vyčio Kryžiaus Kavalieriai, 
šventėje dalyvavo tik trys: 
pulkininkas Vyčio Kryžiaus 
Kavalierius Jonas Andra-

Ramovėnai, šauliai ir birutietės kariuomenės šventės minė
jime Los Angeles mieste. VI. Gilio nuotr.

Operų išštraukų koncerto dalyviai Lietuvos Dukterų Draugijos popietėje lapkričio 16 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš kairės: meno vadovas ir akompaniatorius dr. Nandor Domo
kos, programos vedėja Violeta Gedgaudienė, solistai: Dennis Roude, baritonas, Birutė Vizgir
dienė, sopranas, Fred Winthrop, tenoras, Stasė Pautienienė, sopranas. Ji yra LDD pirmininkė, 
šalia Irena Luther ižd., Marija Kairienė vicepirmininkė. VI. Gilio nuotr.

šūnas, kapitonas Gregori- 
jus Radvenis ir eilinis My
kolas Barauskas. Jiems bi
rutietės prisegė gėles. Kiti 
keturi: pulk. Įeit. Juozas 
Andrius, majoras Jonas 
Puikūnas, pulk. Tomas Se
reika ir kapitonas Vyčio 
Kryžiaus Kavalierius Jur
gis Tumas-Tumavičius, dėl 
amžiaus naštos ir pasilpu- 
sios sveikatos negalėjo mi
nėjime dalyvauti. Ramovė- 
nų atstovai juos su visų su
sirinkusių sveikinimais ap
lankys namuose.

Sveikinimo žodį tarė gen. 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, VLIKo ir 
Tautos Fondo vardu dr. Ro
landas Giedraitis, ALTo 
Los Angeles skyriaus pir
mininkas inž. Antanas Ma
žeika, LB Vakarų Apygar
dos skyriaus pirmininkė 
Angelė Nelsienė. Pagrindi
nis kalbėtojas Amerikos 
aviacijos pulkininkas dr-. 
Valentinas Skirgaila trum
pai papasakojo apie Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kariuomenę, pabrėždamas, 
kad Amerikos žmonės turi 
išmokti mylėti ir vertinti 
savo kraštą.

Išnešus vėliavas ir sugie
dojus Lietuvos himną pra
sidėjo meninė dalis, kur vėl 
scenon išėjo mūsų mėgia
masis Vyrų Kvartetas, šį 
kartą su visa eile mė
giamiausių ir populiariau
sių kariškų dainų. Pianis

tė - kompozitorė Raimonda 
Apeikytė šį kartą ne tik kad 
jiems akompanavo, bet sa
vo visuomet puikiu stiliu
mi paskambino komp. Gied
ros Gudauskienės Kareiviai 
Vilniaus Gatvėje. Kvarte
tas ir pianistė buvo sutikti 
ir palydėti šiltais plojimais 
ir kviečiami bisui.

A. A.

ELENĄ BOČKUVIENĘ, 
pergyvenusią daug skausmo, amžinajam po
ilsiui priglaudė gimtoji žemė Tėvynėje Lie

tuvoje.
Giliame liūdesyje likusius Jos mylimą 

sesutę JANINĄ, svainį MEČĮ RUMBAIČIUS, 

gyvenančius Floridoje bei kitus gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dali
namės šio skaudaus netekimo pergyveni 

mais.

Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Bronė ir Jonas Lepeškai 
Vanda ir Vytautas Majauskai 
Dalila Mackialienė 
Zosė Purienė 
Serapiną Sukarevičienė 
Marija ir Stasys šarauskai 
Valė ir Jonas šileikiai 
Ona ir Kostas žolynai

Daytona Beach, Florida.

A. A.

VOSYLIUI SAKAVIČIUI
žemiškąją kelionę užbaigus, jo dukrai Dr. 

IRENAI ir Dr. ANTANUI JASIAMS, sūnui 

inž. JURGIUI SAKUI ir jų artimiesiems šir

dingą užuojautą reiškia.

Antanina ir Adas Deikiai
Irena Deikytė-žemaitaitienė
Dr. Gintaras Deikis

Po programos — vaišės 
apatinėje salėje, šį metą 
svečius skaniai ir gausiai 
vaišino birutietės, — kitą 
metą eilė bus šaulėms, ku
rios taip pat visuomet gra
žiai pasiruošia.

šventę pravedė Ramovė- 
nų pirmininkas Vladas Ši- 
moliūnas.
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312 (471-3900)

unmm fONons Z^iummAN mdim

Santrumpos: atmjn — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto
jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso.

1986 m. rugsėjo men.
1 x $5 Vaitkevičius Stasys, $115.
3 x $10 Narbutis Petras atm.įn., $1000; Santvaras Stasys, $10; 

Valiukonis Jonas atm., $235.
1 x $20 JAV LB Waukegan/Lake County Apylinkė, $2,790.
3 x $25 Adamkevičius Ignas, $200; Daukantas Bladas ir Zuzana, $300; 

Vaišvila Stasė, $325.
1 x $35 Žalnieriūnienė Teofilė atm.įn., įm. 3 asm., $35.
1 x $50 Zdanavičius maj. Kazys atm.įn.: Jurkūnienė Laima, $150.
1 x $70 Valiuškytė Ęlena Gaja: Valiuškis Antanas, $105.
9 x $100 Barašius Kazys ir Ida, $1,400; Butkys Povilas atm.: įm. po 

$50 Ellner David ir Vida, Šlapeliai Petras ir Genė, $1,185; Dailidė Bronius 
atm.įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $1,150; Juodikis Leonas (miręs) ir 
Geneviev, $300; Jurkūnas Algis ir Laima, $600; L.Š.S.T. Romo Kalantos 
Šaulių Kuopa, $400; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,100; Prunskių šeima, įm. 
Prunskis Jonas, $100; Pupelis Adolfas ir Jadviga atm.įn.: Jurkūnienė 
Laima, $4,505.

1 x 110 Ivanauskienė Veronika atm.įn.: įm. Stelmokas Vytautas ir 
Scholastika $50, Veitas Romas ir Rėdą $50, ir 1 kt. asm., $110.

1 x $200 Jadviršis Jonas ir Angelė, $500.
1 x $348.47 X, $2,519.53.
2 x $1,000 Barzdukas Stasys atm.įn.: Babickas Rytas ir Aušra, Barz- 

dukas Arvydas ir Daiva, Barzdukas Gytis ir Vida, $2,040; Dėdinas Jonas 
atm.įn.: Dėdinas dr. Justinas, $2,000.

1 x $1,057.73 Grigaliūnas dr. Anicetas testamentinis palikimas, 
$21,615.95

1 x $10,000 Jablonskis Boneventūras testamentinis palikimas, $10,000.
Iš viso $14,901.20.

St. Petersburgo lietuvių 'šlubo 25 metų sukakties minėjime susitikę Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis, Degėsiai, Bložės ir kt. V. Bacevičiaus nuotr.

1986 m. spalio mėn.

3 x,$10 Genys Bronius, Emilija ir Jonas, $110; Jasinskienė Gražina Rožė, 
$160; Nagevičius Leonidas ir A., $230.

5 x $20 Cinkus Frank atm.įn., $20; Ivaška Povilas ir Joana (mirus), $300; 
Jonikas dr. Petras ir Ona, $320; Marchertas Algirdas ir Raminta, $265; 
Venclova Tomas, $170.

3 x $25 Butkys Vilija, $155; Radvilienė Janina atm.įn.: Černiauskienė 
Valentina, $25; Urbonas Vincas ir Ona, $420.

5 x 50 Chainas Viktoras, $150; Morkūnas Leonas, $250; Penikas Domas 
atm.įn.: Penikas Teodora, $400; Puzinas dail. Povilas atm.įn.: Puzinas 
Austrą, $650; Vaišnys Juozas ir Elona, $550.

1 x 70 Sutkus dr. Pranas ir Ada, $2,420.
44 x $100 Ambrizas John, $1,000; Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, 

$4,680; Bagdonas Antanas ir Apolonija: įm. Bagdonas Apolinaras P., $100; 
Baras Stasys ir Elena, $2,600; Barškėtytė Ofelija: įm. Barškėtienė Eugenija, 
$100; Bartoševičius Eugenijus atm.įn.: Bartoševičius Eugenija, $1,500; 
Bikinas Juozas ir Kotrina atm.įn.: Mikalauskienė-Bikinaitė Emilija, $100; 
Bobinienė Konstancija atm.įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $100; Bružienė 
Elena atm.įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $100; Butėnas Julijonas atm.įn.: 
Giplijauskaitė Birutė, $320; Bytautas Ramūnas atm.įn.: įm. Emilijos 
Bytautaitės Šilingienės dukros, $100; Dovydaitis prof. Pranas atm.įn.: 
Mažiulis Antanas, $600; Gaška Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $700; 
Grikinienė Konstancija atm.įn.: 1-mų mirties metinių proga Bliūdžius Algis 
ir Angelė, $350; Gumbelevičius Jonas ir Anelė, $300; Jakštas Kazys, $200; 
Kisielius dr. Petras V. įm. Dočkūs Kosta^, $100; Mačiulis Julius įr Paulina, 
$100; Macfcaš ■poetas Algimantas atm.įn.: Mackienė Marcelė, $500; Ma
jauskas Kazys ir Elena, $300; Manelis pulk. Juozas M.D. atm.įn.: Macke- 
vičienė-Manelis Faustina, $100; Mingėla a.a. Gabrielius ir Robertas, $100; 
Narutis-Kisieliūtė Jolita: įm. Dočkus Kostas, $200; Neverau&kas Juozas, 
$300; Noreika Antanina: įm. Adomaitis Jonas, $100; Norris Nina: įm. 
Adomaitis Jonas, $100; Norvilas Povilas ir Ona, . $600; Pakštas Pranas 
atm.įn.: Pakštienė Bronė, $300; Palys Petras ir Marta, $300; Petkeyičienė 
Justina, $100; Plėnys Kazimieras atm.įn.: Plenienė Sofija, $1,250; Prekeris 
Felicijus atm.įn.: Prekerienė Stasė, $1,095; PrižgintaS Vacius ir šeima, 
$2,400; Račkauskas kun. Antanas, $1,725; SirvmsKaite Brone, $100; Staniu
lis Česlovas atm.: Staniuliene Adė, $700; Stlkys Zenonas, $100; Šuopys 
Vytautas atm.: Šuopys Algimantas, $200; Tamkutonis-Gerald C., $1,000; 
Tverijonas Steponas atm.įn.. Tverijonas Tiškevičiene Marcelė, $400; 
Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirus), $3,400, Vidžiūnas Jonas ir Rūta- 
Kleva, $500; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, $842; Warner-Varnas Teklė 
ir Joseph atm.įn.: Adomaitis Jonas, $100.

1 x $150 Dirda dr. Liuda ir Petras, $1,000.
8 x $200 Brazis Algirdas ir Aldone^ $400; Černius Kazys ir Filomena, 

$2,200; Daugėla Stasys ir Ona, $600; Kučingismsgr. Jonas, $1,200; Mikšys 
Povilas, $800; Simokaitis Mykolas atm.įn.: Simokaitiene Regina, $400; 
Škerys Petras ir Kazimiera, $500; Šležas dr. Adolfas ir Algė, $1,400.

1 x $256 Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Akrone 50 m. sukakties 
proga: įm. Lucas Stanley ir Helen $10Q Cathell Mr. & Mrs. Richard $25 
ir 26 kiti asm., $256.

1 x $285 Vaitkus Andrius ir Marija, $500
5 x $300 Elsbergas Antanas ir Vince atm.įn.: Adomaitis Jonas, $500; 

Daunoras Juozas ir Jane, $1,800; Digris dr. Vytautas atm.įn., $300; 
Matulaitis Jonukas A.: įm. Matulaitis Antanas ir Amelįja, $1,300; Židžiūnas 
Vladas ir Marija, jų vedybinio gyvenimo 50 m. sukakties proga įm. 
Matusaičių šeima, $600.

1 x $310 Mošinskas Vytautas atm.įn.: Aušrotas V. ir B. $35, 
Liutermozienė Ona $25, Malko Andrew $25 ir 19 kt. asm., $310.

3 x $400 Adomaitienė Konstancija atni.įn.: Adomaitis Jonas, $500; 
Januškevičius Vincas atm.įn.: Janys Antonia, $400; Kaunas dr. Ferdinan
das ir Vanda, $8,000.

1 x $455 Jasutis Stasys atm.: Prasauskas Birutė $100, Sodeika Min- 
tautas ir Dalia $50, Kontvis dr. Alfonsas ir Stella $50, Viskanta Zigmas 
ir Birutė $40, Korius Zislovas ir Stasė $30, po $25 Basiulis Algirdas ir 
Birutė, Činga Jonas ir Aldona, Long Beach Lietuvių Klubas, Vilkas Eugeni
jus ir Irena, ir 4 kt. asm., $955.

2 x $500 Jurkėnas Juozas ir Elena, $500; Volertas Vytautas ir Bronė, 
$1,000.

1 x $600 Birulis dipl. inž. Nikolojus ir Lydija atm.įn.: Dolles Nina, $600.
1 x $822.10 Šaulienė Elena atm.: įm. po $50 Dirgėla A., Šaulytė Dalia 

R., šeima, ir 9 kt. asm., $1,202.10
3 x $1,000 Adomaitis Jonas, $2,000; Garbenis Algis atm.įn.: Olšauskas 

Stasė, $1,000; Plukas Paskalis, $3,000.
2 x $2,000 Lietuvos savanorio Janonio Fulgento (mifęs) ir žmonos Mari- 

jois stipendijų fondas, $25,000; Maciūnas dr. Algirdas K.: įm. Centrai Com-

BALTIMORE

ALT S-GOS BALTIMORĖS 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Baltimorės 
skyriaus susirinkimas įvy
ko spalio 12 d. Lietuvių Na
me. Sueigai vadovavęs 
pirm. VI. Bačanskas. Pir
miausia padėkojo nariams, 
dirbusiems ar budėj usiems 
birželio -78 d. Baltimorės 
Liet, šventėje miesto įreng
tame pastate — Festival 
Hali.

Ištvermingai 14 metų tę- 
sėjusiam valdybos nariui — 
iždininkui A. Sajauskui 
sunkiai susirgus ir 1985 m. 
gruodžio mėn. pasimirus, 
buvo likę nesutvarkyti dvie
jų metų skyriaus piniginiai 
reikalai. Revizijos komisi
jos vardu veikiąs K. Dūlys, 
peržiūrėjęs iždo knygą ir 
patikrinęs apyskaitas, pla
čiai paaiškino apie dabarti
nę skyriaus iždo būklę ir 
visus dokumentus įteikė 
naujajam iždininkui Juozui 
Auštrai. šis savo ruožtu pa
teikė šventinėje mūsų pa-

munity Hospital, $2,000.
1 x $14,000 Povilaitis Vaclovas testamentinis palikimas, $14,000.
1 x $20,000 Mandeikių Felikso ir Marijos stipendijų Fondas, $40,000.

Iš viso $54,103,10.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.X.31 pasiekė 3,518,450 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,792,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
936,267 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
”„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas;

DEVENIU KULTŪROS 
FONDO LEIDINIAI

1. Jūratė Statkutė de Rosales — BALTŲ KAL
BOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE, 
$15.00.

2. Motiejus Karaša — GYVENIMO SŪKURIUO
SE, $15.00.

3. Jokūbas Dagys — SCULPTURES (meno albu
mas), $30.00.

4. J. Andrius — LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65.
5. Viktoras Karosas — LIETUVOS RYŠYS SU 

AMERIKA, $5.00.
Užsiakymus siųsti: Devenių kultūros fondas, 

P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, Fl. 33733, 
U.SJL.

PRIVERS

Tractor 
Trailer 
Privers

Make X4ra 
Cash Off The 
Xmas Rush! 
Immediate Temp 
Openings

UPS is looking for drivets wilh 3 years’ ex- 
perience for holiday night shifts in which you’ll 
start and finish at die šame location. Mušt have 
good driving record and be able to pass D.O.T. 
physical and road tesis. Call (215) 441-7934, 
MondayTriday, 8:30AM-5PM for an interview.

United Parcel Service
< Willow Grove, PA

An Eąual Opportunity Employer M/F

sidarbavimo pajamų ir iš
laidų apyskaitą.

Dr. E. Armanienė papa
sakojo apie VLIKo pasiruo
šimą dalyvauti Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje Vienoje. 
Susirinkiman buvo atsilan
kę svečiai: Suvalkų trikam
pio jauna lietuvaitė Irena 
Zuikytė ir du vietiniai — 
Vincas Lazauskas ir senor 
sios ateivijos čiagimis 
Charles (Kazys) Laukaitis. 
Pastarasis tuoj įsirašė na
riu, iš anksto už 5 metus 
užsimokėdamas nario mo
kestį ir tuoj pat užsisakyda
mas Dirvą, šventinėje da
lyvavom trejopai: su tau
todailės ir užkandžių būde
lėmis ir didžiuliu stalu, ant 
kurio buvo pilnąs visų se
rijų lietuvių pašto ženklų 
rinkinys, skyriaus nario a. 
a. Ant. Sajausko nuosavy
bė. Jo testamento vykdyto
jas J. Gužauskas ženklus 
tvarkingai išdėliojo, jų vi
duryje pridėdamas ir pa
ties rinkėjo — Sajausko 
nuotrauką, žmonės, kita
taučiai ir lietuviai, ženklais 
domėjosi ir prie to stalo 
nuolat stoviniavo.

To rinkinio viešu paro
dymu pagerbtas skyriui di
džiai nusipelnęs velionis Sa
jauskas, o kartu visuome
nei priminta nepriklauso
mos Lietuvos viena valsty
biškumo apraiškų.

Mūsiškis skyrius nors ir 
kukliu įnašu jau 14 kartų 
— kasmet iš naujo pareiš
kia savo gajumą ir drauge 
su kitomis vietos lietuvių 
organizacijomis įtaigoja ti
kėti lietuvybės šiame mies
te atsparumu. B. M.

DRIVERS WANTED 
. EXPANDING FLEET

We ore enkzolno our lleet and 
need auaĮifieddrįversto oper- 
ate our 85 and M COE s and 
conventionals.

able OTR expertence
* 25 years of aae
* No maior accldents

* top woaes
* weekly settiements „ ,
* Paid group hlth & Ule ins
* mcnthly incentive bonus
* yearly' mllease and safetv 
. bonus

* drop pay
* 43 statė authority
* steody work

Coli Monday-Frktay8am-5pm
For Nebra§ka^i^0(W42-8916

NATtONAL
TRANSTORTATION, INC.

WB10 S. U4th St•
egual opportunity employer
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CHICAGOS LIETUVIAI

ARTĖJA SPAUDOS 
BALIUS

Chicagos lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos rengiamame 
spaudos baliuje, 1987 m. 
sausio mėn. 24 d. (šeštadie
nį), Nikos pokylių salėje, 
7600 So. Harlem Avė. Pra
džia 6 vai. vak. (kokteiliai), 
7 vai. vak. vakarienė. Auka 
asmeniui $30.00 — įskai
tant ir barą.

Meninę programą atliks 
pianistė Raimonda Apeiky- 
tė ir Los Angeles vyrų 
kvartetas. Muzika — orkes
tras ”žara”. Tai naujai įsi
steigęs vienetas kurių trys: 
Zigmas Mikužis, Robertas 
Jokubauskas ir Jim Valen
tine — buvę Neo-Lithuania 
orkestro nariai ir naujas 
narys — Audrius Polikaitis.

Prašome registruotis pas 
Eleonorą Valiukėnienę tel. 
434-7270 arba Vidą Jonu
šienę — 448-7420, įst., 448- 
4520 namuose.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS GRANDIS 

KONCERTAS
Lietuvių tautinių šokių 

grupė Grandis, vadovauja
ma ilgametės mokytojos 
Irenos Smieliauskienės, š. 
m. lapkričio 22 d. Jaunimo 
centre suruošė metinį po
kylį. Pokylį atidarė tėvų 
komiteto pirm. Birutė Ja
saitienė, pristatė pokylyje 
dalyvaujantį Lietuvos at
stovą Stasį Lozoraitį, Gran
dies globėją Ireną Kriauče- 
liūnienę ir tėvų jėzuitų pro
vincijolą kun. Antaną Sau- 
laitį, S J, kuris vietoje įpras
tos maldos paskaitė ištrau
ką iš Lieutvos vyskupų laiš
ko apie sąmoningo tkiėjimo 
metus. Tolimesnę programą 
vedlė viena iš šokėjų — 
Aušra Jasaitytė.

Pasisotinus gera vakarie
ne, trys Grandies šokėjų 
grupės — jauniai, studen
tai ir vyresnieji, apsiren
gę spalvingais tautiniais

Kr. Donelaičio lit. mokyklų suruoštoje madų parodoje lapkričio 9 d. modeliuoja. Iš kai
rės: D. Dumbrienė — komentatorė, L. Jurkšaitytė, D. Polikaitytė, S. Plenienė, J. Krutulienė, 
D. Bartkienė, L. Beigienė, M. Utz, R. Sėli, V. Gilvydienė, L. Luneckienė, N. Maskoliūnienė, A. 
Gražytė ir Z. Širkienė — kęordinatprė. J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

rūbais, grakščiai pašoko ke
lioliką tautinių šokių. Sce
noje nepertraukiamai kei
tėsi šokėjai ir šokiai. Muzi
kinę palydą sudarė Darius 
ir Audrius Polikaičiai.

Šiam gausiam jaunimo 
būriui nepertraukiamai il
gus metus vadovauja mo
kytoja Irena Smieliauskie- 
nė, talkinama dukros Vio
letos. Darbas su neramiu ir 
judriu jaunimu reikalauja 
kantrybės ir sugebėjimo 
juos išmokyti tinkamų ju
dėsiu ir sulieti į vieną dar
nų vienetą. Tad nenuosta
bu, kad po programos, va
karo vadovė Aušra Jasai-
tytė, iškvietė mokytojas 
Ireną ia Violetą į sceną ir 
prabilo šiais žodžiais: 
"Grandies šokėjų vardu no
riu jums visiems padėkoti, 
kad radote laiko šį šeštadie
nio vakarą praleisti su mu
mis. Mes labai stengėmės, 
kad gražiai pašoktumėm, 
kad jums mūsų šokiai pa
tiktų! Jeigu suklydome ar 
kas buvo negerai, atleiskit, 
kitą kartą pasistengsim 
klaidų nedaryti.

Kad mūsų čia tiek daug, 
kad mes šokom labai gra
žiai, tai nuopelnas vieno 
žmogaus. Tas žmogus 
"Grandies” širdis, mūsų 
mokytoja, mūsų vadovė, 
mūsų draugė Irena Smie
liauskienė. Jos visas gyve
nimas paskirtas Grandžiai 
— tai yra mums. Ji mus 
moko, kai negeri esam — 
bara, ji su mumis verkia, su 
mumis juokiasi. Kai mus 
kas nors kaltina ar puola, 
ji mus užjaučia ir užtaria.

Dėkodami jai, perrišam 
ją juosta, simboliškai ri- 
šajn prie Grandies, prie mū
sų, o kad stipriau būtų dar 
prisegam su lietuviško auk
so gabaliuku-gintaru. Gėlių 
puokštė — tai kad jos gy
venimo takas gėlėmis būtų 
klotas. Ačiū Jums, linkime 
ištvermės, kantrybės ir 
sveikatos dirbant su mu
mis, o mes pažadam būti 
geri ir Jūsų klausyti”.

Taip pat tautine juosto

Chicagos jaunimo tautinių šokių ansamblio GRANDIS metinio renginio šventėje buvo pa
gerbti (iš kairės) kun. A. Saulaitis, S. J., muzikai Audrius ir Darius Polikaičiai bei Viktoras Puo
džiūnas, Violeta Fabianovich, vadovė Irena Smieliauskienė ir šokėja Lidija Stroputė.

buvo perrišta ir jos padė
jėja dukra Violeta, o kiti 
talkininkai bei rėmėjai pa
gerbti prisegant po gėlytę. 
Pagerbtųjų tarpe buvo mu
zikai Viktoras Puodžiūnas, 
Audrius Polikaitis ir vy
riausias Darius Polikaitis 
ir rūpestingasis jaunimo 
draugas tėvas Antanas Sau
laitis, SJ, Vida Momkutė 
bei kiti talkininkai.

Po to, ansamblio globėja 
Irena Kriaučeliūnienė pri
segė ženklelius vienuolikai 
Grandies narių, šokančių 
penkerius metus, štai jie: 
A. Barškėtis, A. Gražytė, 
J. Gražys, S. Gūdis, A. Ja
saitytė, L. Meilytė, V. Puo
džiūnas, L. Putriutė, R. 
Stroputė, B. Sturonaitė ir 
A. Vitaitė.

Padėkos žodį tarė ir 
Grandies vadovė Irena 
Smieliauskienė, pasidžiau
gusi gausiais svečiais ir 
nuo širdžiais talkininkais. 
Už laimėjimų suorganizavi
mą dėkojo A. Vygantienei 
ir V. Gleveckienei, už stalų 
papuošimą G. Gražienei, už 
teikiamą prieglobstį — tė
vams jėzuitams.

Po programos ir dovanų 
paskirstymo, susirinkusieji 
pasišoko, grojant AIDO or
kestrui, vadovaujamam Da
riaus Polikaičio.

šio vakaro svečių tarpe 
matėsi naujų, retai lietu
viškus renginius lankančių 

veidų, nes daugumą sudarė 
viduriniosios kartos profe
sionalai, kurių vaikai šoka 
tautinius šokius. Pradeda 
judėti jau čia užaugusi ar 
gimusi lietuvių kartą. 
Džiaukimės.

Grandies šokių grupės 
veikla rūpinasi sudarytas 
motinų komitetas, į kurį įei
na šios motinos: B. Jasai
tienė, G. Gražienė, D. Puo
džiūnienė ir R. Penčylienė.

SUTARTINĖS 
KONCERTAS

Veiklusis Vasario 16 gim
nazijai remti centrinis ko
mitetas, vadovaujamas vi
suomenininko Karolio Mil- 
kovaičio, sėkmingai 1986 
metais įvykdė piniginį ir 
mokinių vajų. Vajaus už- 
baigtuvių proga, š. m. lap
kričio 23 d. Jaunimo centre 
suruošė koncertą, kurį atli
ko Toronto merginų kvar
tetas "Sutartinė”, vadovau
jamas vienos iš dalyvių — 
Nijolės Benotienės. Kitos 
kvarteto narės: Daina ir 
zita Gurklytės ir Danutė 
Pargauskaitė, visos jaunos, 
talentingos ir balsingos stu
dentės. Kvarteto vadovė 
Nijolė Benotienė yra baigu- 
gusi dirigavimo mokyklą ir 
konservatoriją, prieš treje-. 
tą metų atvykusi iš Lietu
vos. Ji pati dainuoja ir pri
taria akordeonu. Kvartetas 
yra gerai susidainavęs, tu
ri platų repertuarą, kurį 
sudaro lietuvių liaudies ir 
mūsų poetų sukurtos popu
liarios dainos, oranžuotos 
lietuvių muzikų.

Koncertą pradėjo partiza
nų daina "Lietuva”, iš kar
to šiltai nuteikusi ir su
jungusi publiką su scena. 
Kai kurioms dainoms pa
naudojo dūdelę ir tamburi
ną, paįvairindamos akor
deono palydą.

Pirmą programos dalį už
baigė Danutė Pargauskaitė, 
akordeonu solo pagrodama 
Deiro Tranųuillo ir Suppe 
Poetas ir ūkininkas, sulau
kusi šilto publikos pritari
mo ir gausių katučių. Taip 
pat Danutė Pargauskaitė 
kai kurioms dainoms nau
dojo naują instrumentą 
syntheratorių, paryškinantį 

garsą. Dainuojant "Kleve
lį” buvo įtraukta ir publika.

Po pertraukos, pakeitus 
aprangą, vėl pasipylė dai
nos, kaip iš gausybės rago, 
vėl visus džiugino gražūs 
balsai, aiškus tarimas, jau
nyste žydintys veidai. Klau
sytojus pavergė ir dainavi
mas, ir sceninė laikysena, 
ir šypsantys veidai. Ak, ko
kia gaivalinga jaunystė!

Kvartetas atliko pilną 
dviejų valandų programą, o 
klausytojai vis prašė dau
giau ir daugiau. Rengėjai 
dainininkes papuošė gėlė
mis ir komiteto pirm. K. 
Milkovaitis joms nuošir
džiai padėkojo, o jų vadovė 
pasidžiaugė chicagiečių dė
mesiu ir išreiškė padėką už 
pakvietimą.

Po koncerto susirinkę į 
kavinę tarpusavyje paben
dravo, pasidžiaugė puikiu 
nauju dainininkių vienetu 
ir trumpą valandėlę paben
dravo su viešniomis. Po 
trumpos viešnagės, daini
ninkės išskubėjo į OTIare 
orauostį ir grįžo į Torontą.

Reikia pastebėti, kad Va
sario 16 gimnazijai remti 
centrinis komitetas, pirmi
ninkaujamas K. Milkovai- 
čio, prisiglaudęs prie PLB 
valdybos švietimo ir tauti
nio auklėjimo komisijos, ku
riai vadovauja Birutė Ja
saitienė, gyvai veikia ir at
lieka naudingą darbą. Ko
miteto pastangomis yra su-, 
rinkta daugiau 30,000 dol. 
aukų Vasario 16 gimnazijos 
statyboms paremti ir iš 
Amerikos siunčiama 10 
moksleivių.

Jaunosios lietuvių šei
mos vis daugiau ir daugiau 
domisi Vasario 16 gimnazi
ja ir savo prieauglį prade
da ten siųsti, kad- geriau 
pramoktų lietuvių kalbą ir 
pamatytų senąjį pasaulį. 
Sėkmės visam komitetui ir 
jo vadovams.

• Prano Čepėno "NAU
JŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJA” II tomas gau
namas pas knygų platinto
jus arba leidėją — Dr. K. 
Griniaus fonde, 2523 West 
69 St., Chicago, III. 60629.
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Nuo užkandžių iki deserto tiekiame sko
ningai paruoštų maistų:

781-2288

Vestuvėms, 
Krikštynoms, 
Laidotuvėms, 
Banketams, 
Taip pat į 
namus pri
statome pa
ruoštus mais
to padėklus.

Be to, vestuvių puotom ir kitom progom 
siūlome nemokamai pasinaudoti erdviom ir 
patogiom istorinės arkados patalpomis mies
to centre.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Deda E., Williom J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Sek midi
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevetand, Obe 44119 
Tel. |216] 531-7770

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

liams pastatyti.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ 
PIRKIMUI (morgičiai).

patarnavimus. Parduo-

MOKAME AUKŠTESNES
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS
CERTIFIKATUS
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

Atliekame visus bankinius
dame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheųues, priimame telefono, elektros, šildymo ir van
dens sąskaitas.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

IBM! /uperior/avino/
Į ASSOCIATION
I

I

I
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
i rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

I

| DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.I

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GRUODŽIO 13 D. Kon
certas — Svajonės, paremti 
PUS kongresą Australijoje.

• GRUODŽIO 21 D. Šv. Ka
zimiero lit mokyklos Kalėdų 
eglutė.

• GRUODŽIO 24 D. Šv. 
Jurgio parapijoje bendros Kū
čios.

• GRUODŽIO 31 D. — Nau
jųjų Metų sutikimas. Rengia. 
Lietuvių namų direkcija ir 
Čiurlionio ansamblis.

• SAUSIO 25 D. Vysk. P. 
Baltakio vizitas Šv. Jurgio pa
rapijoje.

• VASARIO 28 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

MEM8ER

FSLIC
Fedsrai S«w«gs A Losn tnsurance Ccrp

Your Sa vinge Insuced to S40.000

SA LA M A N D E R
name of guality!

The perfect gift for the 
coming holidays.

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avenue 
Cleveland, Ohio 44113 

Phone: 281-7003
Business Hours:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday: 9-4 
Friday: 8-6; Saturday 8-5

J i
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L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE

BENDROS KŪČIOS
Visi kviečiami š. m. gruo

džio 24 d. 9 vai. vakaro da
lyvauti Šv. Jurgio parapi
jos salėje Bendrose Kūčio- 
se. šiemet dalyvaus vysk. 
Lyke. Malonėkite užsiregis
truoti ne vėliau gruodžio 
mėn. 20 dienos klebonijoje 
arba pas Tarybos narius. 
Suaugusiems $7.00, vai
kams iki 12 m. amžiaus vel
tui.

• „Lietuviškos vestuvės”, 
suvaidintos Chicagos Dai
navos ir Spindulio ansamb
lių, praėjo dideliu pasise
kimu. Salė buvo pilnai už
pildyta žiūrovais, atvyku
siais net iš tolimesnių mieš
tų. Clevelando Lietuvių Die
nos, rengtos LB Clevelando 
apylinkės valdybos liks at- 
žymėtiniu įvykiu. Plačiau 
bus kitame Dirvos numery
je.

NATIONWIDE 
INSURANCE 

IS on yOcį' *><*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
Š.m. gruodžio 31 d., trečiadienį,
Clevelando Lietuvių Namuose

8 vai. vak. kokteiliai su užkandžiais,

9 vai. vak. iškilminga vakarienė,

12 vai. vidurnaktį Naujųjų Metų sutikimo programa.

Šokiai grojant garsiajam Joe Wendell orkestrui.

Kokteiliai, vakarienė, šampanas ir visi kiti gėrimai po 

vakarienės — $25.00 asmeniui.

Vidurnaktį atsigaivinimui karštas sultinys.

Gražiausias ir linksmiausias balius iš visų. Skubiai rezer

vuokite vietas, paskambinę į Lietuvių klubą tel. 531-2131.

Rengia LIETUVIŲ NAMŲ DIREKCIJA ir

LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIS

• .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 lietuvišku sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

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

• Ona Rumbutienė, 98 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 3 d. 
Clevelande ir po atsisveiki
nimo Jakubauskų laidotu
vių namuose, gruodžio 6 d. 
iš Dievo Motinos bažnyčios 
padaidota Visų Sielų kapi
nėse.

Nuliūdime liko Ameriko
je dukterys Stasė Kazlaus
kienė, Onutė Banionienė, 
Jadvyga Gedrimienė, Emi
lija Mikalonienė ir sūnus 
Juozas su šeimomis, anūkai 
ir proanūkai.

Visiems jiems Dirva reiš
kia užuojautą.

• Jonas Leonas-Leona- 
vičius, žurnalistas, 76 m. 
amž., mirė Bostone lapkri
čio 24 d., kur viešėjo nuvy
kęs iš Clevelando pas savo

Mylimai žmonai ir mamytei
A. A.

STASEI KERSNAUSKIENEI 
mirus, jos vyrą arch. ED. KERSNAUSKĄ ir 

dukterį NIJOLĘ didžio liūdesio ir skausmo 

valandoje giliai užjaučiame.

Izabelė Jonaitienė 
Mega Barniškaitė 
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai

sūnų, studijuojantį istorijos 
mokslus.

Nuliūdime liko žmona So
fija, sūnus Gediminas, bro
lis Paulius su šeima ir kiti 
artimieji.

PREMIJA 
JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriau

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lie
tuvių, anglų, ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuviams ir Lie
tuvai per vienerius metus.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asme
nys iki kiekvienerių metų 
gruodžio 31 d. (pašto antspau-

Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ąr vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami:
EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI

13400 Parker Road 
Lockport, IL 60441

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

3. Premijudtirio asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi Naujai išleistas Čiurlionio ansamblio plokštelių albumas su 

Alfonso Mikulskio kūriniais, Clevelande gaunamas Dievo Mo
tinos parapijos knygyne ir Patrijoje. Norintieji iš kitur įsigyti 
šį abumą kreipiasi į leidėją ir platintoją: LTM Čiurlionio an
samblis, 877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119. '

sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių
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• Lietuvos atstovas dr. S. 

A. Bačkis su žmona grįžo 
iš atostogų ir 1986 m. gruo
džio 8 d. pradėjo eiti parei
gas.

S. Lozoraitis, jr., Lietu
vos atstovas prie Vatikano, 
laikinai ėjęs Lietuvos atsto
vo pareigas Washingtone 
nuo 1986 m. spalio 16 d., 
š. m. gruodžio 7 d. išvyko 
Romon.

• Vs Petras Jurgėla, LSS 
įkūrėjas-pirmūnas, 85 me
tų amžiaus proga gruodžio 
7 d. buvo pagerbtas New 
Yorke Kultūros židinyje. 
Pagerbime dalyvavo LSS 
Tarybos pirm. P. Molis, Vy
riausieji Skautininkai S. 
Gedgaudienė ir K. Matonis, 
Tarybos nariai, vadovai ir 
gražus būrys skautijos ve
teranų ir svečių.

• A. A. Aleksui Laikūnui 
prisiminti, laike šermenų, 
aukas įteikė Dirvai:

100 dol. K. ir E. Pociai.
25 dol. T. ir J. Lapinskai.
Po 20 dol. J. ir V. Stuo- 

giai, A. ir M. žitkai.
Po 10 dol. A. ir VI. Petu- 

kauskai, K. ir St. Lazdiniai, 
Br. Tarutienė, R. Minkūnas 
ir A. Mackuvienė.

Velionies šeima ir Dirva 
visiems dėkoja.

• Bronė ir Vytas Mikliai, 
Auksė ir Rimas Vaičaičiai, 
Rūta ir Andrius Pužauskai, 
vietoj gėlių a. a. Alekso 
Laikūno atminimui atsiun
tė Dirvai paremti 50 dol. 
Ačiū.

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA

TEI KOKLIENEI su šeima ir broliui KAZI

MIERUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime.

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

A. A.

STEFANIJAI TRAŠKIENEI

mirus, nuoširdžią, ir gilią užuojautą reiškia

me jos vyrui ALEKSUI, dukterims RITAI 

ir SILVIJAI ir visai giminei.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos Padalinys

• Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, ALT S-gos pirminin
kas, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
50 dol. Ačiū.

• K. Mažonas, Parmoję, 
Oh., prie prenumeratos pri
dėjo auką 23 dol. Ačiū.

• Vincas Vaičaitis, Seven 
Hills, Oh. atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 18 dol. Ačiū.

„Naujosios Vilties” redaktoriui

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, širdingą užuojautą reiškiame jo žmo

nai KAZIMIERAI, dukrai JŪRATEI su šei

ma ir kitiems giminėms.

Kazys ir Jonė 
Karaliai

• Sol. Juoze
Philadelphijoje, 
proga užprenumeravo Dirvą 
Valerijai Buinienei ir pri
dėjo auką. Ačiū už paramą 
ir sveikiname varduvininkę.

Augaitytė,
v a r diniu

• J. Kęsgailienė, Montre- 
aly, Que., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• Louise Morkūnienė, 
Naples, Fl. atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• Maria Slavinskienė, 
Monticello, N. Y., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auka 33 dol. Ačiū.

Mylimai motulei
A. A.

EMILIJAI RAZIŪNIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos dukrą, mūsų mielą 
valdybos narę, ALDONĄ MIŠKINIENĘ su 

šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

LB Clevelando Apyl. 
Valdyba

A. A.

STEFANIJAI TRAŠKIENEI
mirus, vyrui ALEKSANDRUI TRAŠKAI, 

dukroms, broliui JURGIUI ir OLGAI STAT- 

KAMS ir visiems artimiesiems reiškiame gi

lią užuojautą ir kartu liūdime.

Kazimiera Laikūnienė
Jūratė ir Vitas Kokliai

• Eleonora Matulevičie
nė, Worcester, Ma., atnau
jindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• Antanas ir Agota Yan- 
kus, Rochester, N. Y., Dir
vai paremti prie prenume
ratos pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

A. A.

EMILIJAI RAZIŪNIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI MIŠKINIENEI

ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Mielam bičiuliui

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA

TEI su šeima ir visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą.

Aldonas ir Povilas
ŠVARCAI

• VI. Tervydas, Collins- 
ville, III., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo Dirvai 
paremti auką 20 dol., linkė
damas linksmų švenčių. 
Ačiū.

• Jaunutis ir Dalia Gilvy- 
džiai, Franklin, Mich., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• Bruno Maželis, Cleve
land, Ohio, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą

A. A.

Stasė ir Stasys
Mačiai

EMILIJAI RAZIŪNIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos dukrą ALDONĄ

MIŠKINIENĘ, šeimą ir visus artimuosius

nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės jų liū

desiu.

Mega Barniškaitė
Izabelė Jonaitienė
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai
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