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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT VEIKLOS 
PLANAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos posėdis Įvyko 
balandžio 2 d. savoj būsti
nėj Chicagoje. Pagrindinis 
dienotvarkės punktas buvo 
svarstymas dr. J. Valaičio 
paruoštų ALTo veiklos pla
nų. Valdyba palankiai suti
ko jo pasiūlymas remti 
prez. Reagano ir Valstybės 
sekretoriaus Haig priemo
nes prieš Sovietų Sąjungos 
agresiją, skatinti lietuvius 
daugiau Įsijungti į politini 
gyvenimą, siekiant, kad 
ateityje lietuvis būtų iš
rinktas Į JAV kongresą, de
rinti Lietuvos laisvinimo 
veiksniu darbuotę, apta
riant tai bendrose konferen
cijose, plėsti aukų rinkimą 
laisvinimo reikalams, išvys-. 
tant Laisvės fondo veikimą, 
plėsti ALTo skyrių darbuo
tę ir informaciją, pagyvin
ti santykius su lietuviško
mis organizacijomis, verti
nant jų pozityvios veiklos 
bruožus vedant bekompro- 
misinę kovą prieš okupantą.

ALTo vicepirmininkas T. 
Blinstrubas painform a v o 
apie kovo 28 d. Įvykusį sa
vo pasitarimą su St. Peters- 
burgo ALTo skyriaus vado
vybe. Vietoj pirm. Alf. Šu
kio, kuris buvo išvykęs Į 
šaulių suvažiavimą Chica
goje, posėdį pravedė p. Pol- 
teraitis. Dalyvavo sekr. O. 
Galvydienė, ižd. J. Binderie- 
nė, parengimų vadovės I. 
Valauskienė ir Purtulienė. 
Pasitarime ypač keltas rei
kalas padėti lietuviams, ku
riuos dabar be pagrindo 
vargina speciali karo nusi
kaltėlių investigacijos Įstai
ga.

Inž. G. Lazauskas prane
šė apie Letuvos pasiuntiny
bės rūmų restauravimo ko
miteto posėdį Washingtone. 
darbas vyksta sėkmingai. 
Sutarta Washingtone turėti 
vykdomąjį prezidiumą o 
Chicagoje sudaryti centrinę 
vajaus komisiją, kuo rūpin
sis inž. G. Lazauskas. ALT 
pasiuntinybės rūmų restau
ravimui paskyrė 500 dol.

Valdyba pritarė dr. L. 
Kriaučeliūno p a s i ūlymui 
pravesti Chicagoje svarsty- 
bas Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Priimtas kun. J. 
Prunskio pasiūlymas plėsti 
ryšius su etninių laikraščių 
redaktoriais, su lietuviais, 
dirbančiais kitataučių laik
raščių redakcijose bei su 
amerikiečių laikraščių re
dakcijomis. ALTo posėdį 
pravedė pirm, d r. K. Šid
lauskas. Be suminėtųjų dar

Grandinėlė pasirodys su nauja programa ”Nuo Sudaužtinio iki Kupolinio” — lietuviško 
liaudies šokio raida nuo kaimo seklyčios iki miesto scenos gegužės 2 d. Clevelande ir gegužė? 8 d. 
Chicagoje .Marijos mokyklos auditorijoje. Nuotraukoje trys Grandinėlės šokėjai: Renė Motie
jūnaitė, Alvydas Jasinevičius ir Mary Ann Abromaitis. J. Garlos nuotr.

KAIP SENAIS LAIKAIS...
D. Britanijos - Argentinos susirėmimo laukiant

Vytautas Meškauskas

Paskutiniu laiku, sekdami 
amerikinę spaudą ir TV, daug 
rašėme ir sukome sau galvą 
atominiais klausimais.

Nejauki atominio karo per
spektyva verčia ieškoti kokios 
išeities. Net senatorius Henry 
Jackson (dem. Wash.), laiko
ma ne balandžiu - bet sakalu, 
pasisakė už galimai ankstes
nes derybas su sovietais. Derė
tis spaudžiant, žinoma, yra 
labai nepatogu. Už tat. tur
būt, galima įžiūrėti Apvaiz
dos pirštą, staigiai patvarkiusi, 
kad Brežnevą ištiktų smūgis — 
sovietai gali būti daugiau susi
rūpinę įpėdininkyste negu de
rybomis su amerikiečiais.

O štai dar viena, gali sakyti 
maloni, staigmena. Argenti
nos okupacija Falklando saly
no. Britai jį valdė pusantro 
šimto metų. Salyno gyvento- 

dalyvavo dr. V. Šimaitis, P. 
Bučas, J. Lekas, inž. V. 
Naudžius, A. Gabalienė, M. 
Pranevičius, adv. A. Do- 
manskis, S. Balzekas, Jr., I. 
Blinstrubienė, 

jai, britų kilmės, laisvuose rin
kimuose pasisakė už pasiliki
mą britų imperijos rėmuose. 
Gi Argentinos pretenzija re
miasi tuo, kad kadaise salynas 
priklausė - kaip ir Argentina - 
Ispanijai. Todėl, įsigijusiai 
nepriklausomybę Argentinai 
turėtų priklausyti ir tas saly
nas, nors jis yra bevei 300 my
lių nuotolyje nuo jos krantų!

Maloni aplinkybė tame kon
fliktą yra ta, kad pasiųstas D. 
Britanijos laivynas atstatyti 
status quo, turi plaukti beveik 
dvi savaites. Tai atvanga po 
įsisąmoninimo, kad sovietų ra
ketos šį kraštą galėtų pasiekti 
per 20 minučių ir atvirkš čiai. 
Tuo tarpu šiame konflikte dar 
matėme, kaip minios išlydi iš
plaukiančius karo laivus. 
Kaip senais laikais ... Ir iki to 
laiko, kol jie pasieks tuos van
denis, dar praeis dvi savaitės, 
leidžiančios surasti gal kokią 
diplomatinę išeitį.

Sakoma, kad konflikto aks
tinas buvęs Argentiną valdan
čios juntos noras nukreipti 
savo krašto žmonių dėmesį į 
užsienio reikalus ir sukelti pa

triotinius jausmus, leidžian
čius užmiršti dabarties nema
lonumus. Be to, įtariama, 
kad toje srityje - tarp salyno ir 
Argentinos - vandenyno dug
ne gali būti skalsūs naftos šal
tiniai, ko gero net turtingesni 
už Siaurės jūroje rastus. Jei 
taip, tai verta dėl to ir pako
voti.

Nuplaukęs ten britų laivy
nas galėtų pulti tas salas, ku
rias gintų keturi ar daugiau 
tūkstančių argentiniečių ir 
eventualiai jas išvaduoti, bet 
tai sudarytų didelį pavojų tos 
salos gyventojams, kuriuos bri 
tai kaip tik nori apsaugoti. O 
be to, tai verstų ten ir toliau 
laikyti didelę įgulą. Lengviau 
būtų užblokuoti Argentinos 
uostus ir neleisti nieko įsivežti 
ir išgabenti Sovietuos užpirk
tus javus. Atrodo, kad britai 
gali būti pajėgūs ir trečiam 
atvejui: sunaikinti Argentinos 
karo laivyną ir priversti da
bartinę juntą atsistatydinti.

Nepaisant to, kad visos gali
mybės - palyginus su atomi
niu karu - atrodo ne tik nebai
sios, bet beveik džiaugsmingos

Dėl ryšių su ok. 
Lietuvos 
gyventojais

Australijos Pabaltiečių 
Taryba ir tenykštis Latvi
jos konsulatas gavo iš Aus
tralijos vyriausybės užklau
simą dėl menininkų bei dai
nininkų, atvykstančių į 
Australiją iš okupuotų Pa
baltijo valstybių: Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

Australijos vyriausybė 
pareiškė pabaltiečių atsto
vams, kad ji nepripažįstan
ti Pabaltijo valstybių inkor
poracijos į Sovietų Sąjun
gą, kad ji priimanti pabalr 
tiečių memorandumus dėl 
jų kilmės kraštų laisvės at
statymo, bet ji negalinti su
prasti, kodėl Australijos 
p a b altiečių organizacijos 
pasikviečia įvairius teatra
lus iš okupuotų Pabaltijo 
kraštų, kurių atsilankymas 
tik sukelia sąmyšį tarp 
Australijos pabaltiečių kil
mės gyventojų.

Pats aukščiausias (1966 
m.) veiksnių sutarimas 
skelbė, kad „laisvieji lietui, 
viai santykiuose su okupuo
tos Lietuvos gyventojais ri
botųsi bendravimu tik pri
vačioj asmeninėj plotmėje.’’

Vėliau (1974 m.) Lie
tuvos išeivijos veiksnių, 
VLIKui vadovaujant, buvo 
sutarta, kad plečiant ryšius 
su pavergtoje Lietuvoje gy
venančiais tautiečiai „išei
vijos lietuviams tenka va
dovautis savo sveika nuo
voka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant bet kurių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti Lie
tuvos valstybiniam tęstinu
mui ar lietuvių pastangoms 
išlikti ir išsivaduoti iš oku
pacijos.”

Amerikos Lietuvių Tary
ba, primindama Amerikos 
lietuviams šiuos Lietuvos 
išeivijos veiksnių sutartus 
nurodymus, prašo Ameri
kos lietuvius susilaikyti nuo 
tokių ryšių su okupuotos 
Lietuvos gyventojais, kurie 
sukėlė susirūpinimą Aus
tralijos vyriausybei ir tokį 
patį susirūpinimą galėtų su
kelti ir Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.
v Amerikos Lietuviu

Taryba

yra ir didelių nemalonumų. 
Visų pirma, britų laivynas 
yra būtinai reikalingas Euro
pos gynimui sovietų puolimo 
atveju. Jo atitraukimas galė
tų paskatinti įvairias sovietų 

(Nukelta į 2 psl.)
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sovomriĖ politįu^^ ■ Iš kitos pusės

Krašto nuotaikos verčia grįžti prie senos politikos.- Haigas gina 
'atbaidymo’ principą, kuris iniciatyvą palieka sovietams.

Krašto nuotaikos, kurias ryš
kiai atvaizduoja greitu laiku 
pasirodysiąs Foreign Affaires 
žurnale straipsnis, siūląs JAV- 
bėms atsisakyti nuo teisės pir
moms panaudoti atominius 
ginklus, privertė Reagano ad
ministraciją grįžti prie po ant
rojo karo nusistovėjusios užsie
nio politikos. Anas straipsnis 
yra pasirašytas žinomų asme
nybių: George Kennan - bu
vusio ambasadoriaus Maskvo
je ir sovietų ‘sulaikymo’ politi
kos autoriaus, Robert S. McNe- 
maros - buv. Gynimo Sekreto
riaus ir Pasaulinio Banko pre
zidento, Mc-George Bund - 
prezidento Johnsono patarėjo 
ir Gerard C. Smith - buv. 
Ginklų Kontrolės ir Nusigink
lavimo Žinybos direktoriaus. 
Kalbama, kad tas straipsnis 
privertė Valstybės Sekretorių 
Haigą pasiskubinti su admi
nistracijos pozicijos aiškinimu. 
Nuotaikų spaudžiamas, prezi
dentas Reaganas taip pat pa
sisiūlė susitikti su Brežnevu JT 
visuotinam Susirinkime šią 
vasarą, kur prezidentas žada 
išeiti su konkrečiais pasiūly
mais atominių ginklų sumaži
nimo bei jų kontrolės srityse. 
Prisimintina taip pat, kad pre
zidentas, atmesdamas pasiū
lymą ‘užšaldyti’ atominius 
ginklus dabartiniame stovyje, 
nustebino pasaulį savo pareiš
kimu, kad JAV atominėje sri
tyje yra atsilikusios nuo sovie
tų. Iki šiol to dar netvirtino 
nė vienas JAV prezidentas. 
Buvo aiškinama, kad nė viena 
supervalstybių neturi aiškios 
persvaros, o paskutiniu laiku

kitame - JAV ir sąjungininkų 
konvencionalinės jėgos Vaka
rų Europoje. Strateginiai 
ginklai lieka galutina V. Eu
ropos saugumo garantija, ta-

KAIP SENAIS
LAIKAIS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
avantiūras. Antra, konfliktas 
yra didelis bandymas iki šiol 
labai draugiškiems britų-ame 
rikiečių santykiams. Konflik
tas prasidėjo beveik tuo pačiu 
metu, kai JAV stengėsi savo 
santykius su Argentina page
rinti. Ir nors Argentinos karių 
diktatūra nėra amerikiečiams 
labai maloni, buvo kalbama 
apie Argentinos savanorių pa
siuntimą į Centro Ameriką, 
ten vykstančiam konfliktui 
pasmarkėjus.

Sovietų Sąjunga Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
svarstant Argentinos pasmer
kimo klausimą, nuo balsavi
mo susilaikė. Tai reikštų, kad 
Maskva dar nėra galutinai 
nusistačiusi, kaip tą naują 
konfliktą išnaudoti savo nau
jai.' Ir ji turi laiko apsispren
dimui.

Iš galimų taikingų sprendi
mų paminėtinas toks: britai 
pripažįsta iš principo sąlyną 
Argentinai, bet jį išsinuomoja 
ilgiems metams - kaip Hong 
Kongą, o naftos vandenyno 
dugne būtų ieškoma kartu. 
Kaž ką panašaus britai jau 
yra anksčiau siūlę, bet Argen
tina atsisakė. Kaip ten bebū
tų, galima pasidžiaugti, kad 
bent laiko dar yra ...

pradėjo įsigalėti nuomonė, 
kad nesvarbu ginklų skaičius, 
kiek galimybė priešui padary
ti nepakeliamus nuostolius. 
Tokioje atmosferoje, kuri ad
ministraciją verčia gintis, Hai- čiau kartu negalima nuvertin- 
gas turėjo išsamiau suformu
luoti 
ną.

Jis 
mas, 
tus gyvena su atominio karo 
baime. Nuo pat pradžios 
Amerikos vadai nutarė, kad 
vienintelė prieinama atominė 
strategija, atitinkanti jos ide
alams ir verta gyventi, yra 
atbaidymo (deterrence) stra
tegija. Tų ginklų sunaikinimo 
mastas yra toks didelis, kad 
jais negalima pasitarnauti ma- tų kaip nors ją atjungti nuo 
žesniam tikslui. Atbaidymas 
nuo karo esąs aukščiausias 
JAV tikslas.

Todėl jau nuo antrojo pašau 
linio karo pabaigos Amerikos 
ir Vakarų strategija turėjo tik 
vieną funkciją: neprileisti 
prie karo ir išlaikyti taiką. Tos 
atbaidymo strategijos esmė 
yra ta, kad pradėjimas karo, 
kuriame gali būti panaudoti 
atominiai ginklai, nepalieka 
jokios laimėjimo galimybės. 
Nors po pasaulinio karo pabai
gos buvo 130 tarptautinių ir 
pilietinių karų, atbaidymo 
strategija neprileido prie karo 
tarp supervalstybių.

Tačiau vien tik atominių 
ginklų turėjimas dar negaran
tuoja atbaidymo. Jis reikalau
ja saugaus karinio balanso, 
kurio negalima būti sunaikin
ti netikėtu staigiu puolimu ar 
staigiai technikos pažanga. 
Tai suprato visos buvusios ad
ministracijos. To turi laikytis 
ir dabartinė.

Kol sovietų atominis arse
nalas buvo kuklus, tokio grą- 
sinimo užteko taikai išlaikyti. 
Sovietijai pradėjus smarkiau 
ginkluotis, JAV ir NATO su
sitarė laikytis ‘elastingo atsa
kymo’ doktrinos nuo 1967 m. 
Pagal ją, konfliktui prasidė
jusius atsakoma tokiu pat bū 
du kaip agresorius Drasidėio. 
Tačiau pasilaikoma galimybę 
konfliktą praplėsti, kad tokiu 
būdu priversti agresorių pasi
traukti. Tokia strategija iš es
mės toliau liko atbaidanti, 
nors grąsinimas panaudoti ato
minius ginklus neliko automa
tinis.

Viename šone Atlanto są
jungos apsigynimo spektre yra 
Amerikos strateginiai ginklai,

administracijos laikyse-

pradėjo konstatuoda- 
kad žmonija jau 37 me-

ti ir konvencionalinių pajėgų. 
Kuo jos stipresnės, tuo dau
giau jos atgrąso pradėti agre
siją ir duoda laiko apgalvoti 
sekančius ėjimus.

Sąryšis tarp strateginių ir 
konvencionalinių jėgų yra 
NATO atominiai ginklai pa
čioje Europoje. Reikia atsi
minti, kad Amerika nuo Eu
ropos yra nutolusi4,000 mylių. 
Turėjimas savo atominių gink
lų Europą atpalaiduoja nuo 
baimės, kad sovietams pasisek-

JAV.
Per paskutinius 10 metų 

sovietai pradėjo labai sparčiai 
ginkluotis, tuo tarpu JAV pas
tangos šioje srityje buvo labai 
kuklios. Kadangi sovietai pa
sigamino labai daug vid. dis
tancijos raketų, nutaikytų į 
Europą, jos valstybėms irgi rei 
kia turėti panašių ginklų ba
lanso išlaikymui.

Pažadas nepanaudoti pir
miems atominius ginklus, 
amerikiečių ir NATO buvo at
metamas dėl to, kad jis verčia 
labai padidinti konvencionali- 
nes jėgas, kad jos būtų lygios 
sovietų bei Varšuvos pakto na
rių pajėgoms. O tai reikalau
tų ne tik karinės prievolės įve
dimo JAV-bėse, bet sudarytų 
ir didelę ūkinę naštą. Priėmi
mas ‘pirmiems nepanaudoti’ 
principo reikštų ne tik ‘elastiš- 
ko atsakymo’ strategijos galą, 
bet taip pat ir Europos atsisky
rimą nuo JAV.

Haigas pasisakė ir prieš ‘už
šaldymą’, nes visų pirma tai 
atimtų reikalą sovietams derė
tis dėl abipusio sumažinimo. 
O be to, amerikiečiai siekia at
baidyti nuo atominių ginklų 
panaudojimo ne save, o sovie
tus. Šiuo metu atbaidyti gali
ma tik tuo būdu, jei priešas 
bus užtikrintias, kad ir pirmas 
užpuolęs jis negalės išsisaugoti 
nuo keršto. Čia kalba eina ne 
apie vienų ar kitų ginklų kie
kį, bet galimybę tą tikslą pa
siekti.

Jei karinis balansas yra pa
krypęs sovietų naudai, JAV 
labai sunku vesti bet kokią už
sienio politiką. Balanso pa
krypimas veikia ir psichologi
niai, versdamas prie jo taiky
ti visus ėjimus. Be karinio ba-

Kovo 23 d. DRAUGE LB šio krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, pats aprašydamas savo vizitą 
Valstybės Departamente, tarp kitko džiaugiasi:

”Buvo malonu stebėti, kaip gražiai Aušra Zerr 
ir Ernestas Raskauskas rėmė Valstybės Departa
mento pareigūnus prie sienos.”

Deja, ir priremti jie dar gynėsi. Anot Kutkaus:
”Vis dėlto jie mums ir šiandien nepasakė, ar 

koks susitarimas šiuo klausimu (dėl nusikaltimų 
prieš žydus) su rusais buvo padarytas, bet paža
dėjo ištirti ir paieškoti. ..
.... Mildred Patterson yra labai maloni, todėl pra
šėme jos, kad ji, JEI REIKIA, kreiptųsi į savo 
departamento aukštesnius pareigūnus ...”

Iš kitos pusės žiūrint, Office of Special Investigation, 
kurios veiklos skundžiamės, yra Teisingumo Depar-dėl

tamento padalinys. Už tat sunku tikėtis, kad Mildred, 
nepaisant jos malonumo, galėtų čia daug padėti. Tarpži
nybiniai santykiai tvarkomi iš viršaus, o ne iš apačios, 
kitaip juk būtų chaosas. Už tat žemesnius pareigūnus 
reikia ne Temti prie sienos' už veiksmus dėl kurių jie 
neatsakingi, bet duoti jiems argumentų, kuriuos jie ga
lėtų referuoti aukščiau.

Noras pagirtinas, bet pastangų aprašymas primena 
nelemtą kelionę pas lenkus gauti jų aprobatą mūsų mal
dai už juos. vm

lanso neįmanoma ir ginklų 
kontrolė, nes ir jos svarbiau
sias tikslas yra išlaikyti kari
nių pajėgų lygybę.

•••
Valstybės Sekretorius kalbė

jo antradienio rytą 9 vai. 15 
min. Washingtono George- 
town universiteto trategiriių 
studijų Centre. Taip anksti 
todėl, kad norėta, jog jo kalba 
pasiektų Europos televizijos 
stebėtojus per pagrindinių 
žinių laikotarpį.

Trečiadienį Haigas išskrido 
į Londoną, o iš ten vyks į Bu
enos Aires, bandydamas sutai
kinti Argentiną su D. Britani
ja - išspręsti niekam nereika
lingą konfliktą be atominių 
ginklų.

KUNIGUI ADOMUI 
GELŽINIUI 80 METŲ

Lietuvių evangelikų liu
teronų bažnyčios išeivijoje 
garbės senjoras kunigas 
Adomas Gelžinius gyvenan
tis: Militschstr. 36, D-3300 
Braunschweig, š. m. balan
džio 19 d. atšvęs savo 80 m. 
gimtadieni.

Jis yra gimęs 1902 m. ba
landžio 19 d. Lampsočių 
kaime, Šilutės apskr. Užau
go Venskų kaime. Kleipėdo- 
je baigė 1926 m. Lietuvių 
gimnaziją. Po to studijavo 
Kaune Vytauto Didžiojo 
Universitete evangelikų fa
kultete teologfiją ir filoso
fija.

Vikaru buvo Batakiuose 
ir žvyrių parapijose. 1931 
m. Kaune evanugelikų baž
nyčioje buvo ordinuotas ku
nigu. Nuo 1931 m. ligi 1941 
m. buvo Kretingoje kunigu 
ir aptarnavo filiales Gargž
duose, Palangoje ir Darbė
nuose. Be to nuo 1936 m. 
buvo lektorium Aukštajame 
Pedagogikos Institute Klai
pėdoje, Panevėžyje ir Vil
niuje. Tenai skaitė paskai
tas apie evangelikų tikybos 
dėstymo metodiką. Nuo 
1937 m. išrinktas senjoru ir 
Konsistorijos vicepreziden
tu. Tas pareigas ėjo iki repą- 
trijacijos ligi 1941 m. Jam 
buvo pavesta šaukti kunigų 
konferencijas, egzaminuoti 
teologijos kandidatus, ordi- 
nuoti kunigus ir juos įvesti 
į parapijas.

Panaikinus DP stovyklas, 
reguliarai aptarnauja lietu
vius evangelikus liuteronus 
Salzgiter - Lebenstadte su 
pamaldom jau 30 m. su vir
šum. Tas pareigas jis eina 
dar iki šios dienos.

Yra aktyvus Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Vy
riausios Bažnyčios Tarybos 
narys ir priklauso prezidiu
mui. (fs)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai: J. JANUCAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelia

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. J
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ARTINAMĖS Į ŠIMTAMETE 
SPAUDOS SUKAKTĮ

Jau taip įprasta mūsų išei
vijoje, kad stengiamės pami
nėti įvairias sukaktis. Minime 
reikšminguosius įvykius mūsų 
praeities valstybiniame, visuo
meniniame bei kultūriniame 
gyvenime, dažnai nepraeina
me tylomis ir pro antraeilius, 
neturėjusius didesnės ir giles
nės reikšmės vėliau sekusiems 
laikams. Kartais tokių minė
jimų susitelkia tiek daug, kad 
protarpiais atsitinka taip - 
kaip ta mūsų patarlė sako - 
jog einame per mišką ir me
džių nebematome. Kad taip 
neatsitiktų, didžiųjų įvykių 
reikšmingoms sukaktims atžy
mėti turime iš anksto apdai
riai pasiruošti, kad minėjimas 
įgytų išliekančios reikšmės.

Vienas tokių minėjimų arti
nasi ne šiais, bet kitais metais. 
Ir tai bus šimtametė sukaktis 
nuo pirmojo prieškarinės Auš
ros numerio pasirodymo Til
žėje 1883 metais. Įsidėmėtiną 
įvadą į ją atliko dr. Petras Jo
nikas, Naujosios vilties 14-me 
numeryje paskelbdamas stu
diją - Aušra ir mūsų kalba. 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro vladyba numato atei
nančių metųkovo 20 d. Chica
gos Jaunimo centre suruošti 
sukaktuvinę akademiją su me
nine dalimi.

Tenka pasidžiaugti, kad 
žurnalistų sąjungos centro vai 
dyba ėmėsi iniciatyvos. Auš
ros šimtametės sukakties ren
ginys, kaip bekalbėsime, pa
reikalaus daugiau atsidėjimo, 
negu kokio baliaus ruoša. Rei
kės didėlesnių užmojų, kurie 
išjudintų visą išeiviją. Ir nie
kas kitas to geriau negalėtų 
suorganizuoti, kaip natūraliai 
išsijudinusi žurnalistų valdy
ba su pasikviestais talkinin
kais visur, kur šiandien nuklys
ta spausdintas lietuviškas žo
dis, su kiekvienu numeriu Auš 
roję vis drąsiau kėlęs gyvybi
nes lietuvių tautos problemas.

Nesinorėtų sukakties rengė
jams iš anksto užbėgti už akių, 
vis dėlto drįstu me pasiūlyti 
porą sugestijų jųjų parengia
miesiems darbams. Visi sutik
sime, kad geriausias sukaktu
vininko pagerbimas yra jo dar
bų tęsimas. Keleris metus ėju
si Aušra sustojo, bet jos darbą 
perėmė vienas po kito pradėję 
tuose pat Prūsuose rodyti kiti 
lietuviški laikraščiai - kaip 
Varpas, Apžvalga, Tėvynės 
sargas. Ne mums čia išskai
čiuoti visus tuos periodinius lei

dinius, kuriuos iššaukė prieš 
šimtą metų pasirodžiusi Aušra. 
Jos keltos problemos nusidrie
kė iki šių laikų, kada okupuo
toje Lietuvoje atgimė pogrin
dinė Aušra, o išeivijoje sunkiai 
dėl egzistencijos kovoja lietu
viškoji spauda.

Išeivijos spaudai paremti ne 
kartą buvo skelbiami spaudos 
mėnesiai, bet pati spauda iš to 
kiekvieną kartą apčiuopiamos 
naudos nedaug teturėjo, nes 
tie mėnesiai būdavo greitosio
mis skelbiami ir apgraibomis 
nustumiami. Kažin ar nebū
tų tikslinga žurnalistų centro 
valdybai šios sukakties proga 
sukelti tikrą sąjūdį išeivijos 
spaudai paremti? Kada mūsų 
laikais ir pažįstamose sąlygose 
nevengiama vienam ar kitam 
užmojui surinkti šimtus tūks
tančių dolerių, gal daug gyve- 
nimiškesnis dalykas atrodytų 
šia proga siekimas padvigubin
ti išeivijos laikraščių prenume
ratorių skaičių. Patirtis paro
dė, kad laikraščiai - pasiekda
mi tik juos skaitančius - patys 
to negali ir negalės įvykdyti, 
nes neskaitančiųjų jie pasiekti 
negali. Juos galėtų sugraudin 
ti ir patraukti tik žurnalistų są
junga, neatlaidžiai veikdama 
per visas centrines organizaci
jų, draugijų, klubų ir brolijų 
vadovybes į visą organizuotą 
ir neorganizuotą išeiviją. Ge
resnės progos kaip šimtametė 
Aušros sukaktis nesulauksime, 
o reikalas tikrai skubus. Ne iš 
gero ir paskutiniuoju metu ten
ka laikraščiams spaustis ir lai
das karpyti.

Kitas, nemažiau opus, rei
kalas yra laikraštinės spaudos 
kalbos gryninimas, pradėtas 
anoje Aušroje. Per tą šimtme
tį daug negeistinų svetimy
bių brovėsi ir tebesibriauna į 
mūsų spaudą. Daug tų vad. 
kalbos šiukšlių buvo taisyta 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Nemaža jų buvo suregistruota 
jau ir pokariniais laikais pa
vergtoje tėvynėje ir išeivijoje. 
Pagirtina būtųLietuvių žurna 
listų sąjungos iniciatyva suran
kioti tuos laikraštinės kalbos 
taisymus ir atskiru leidiniu 
paskelbti viešumai. Darbas 
būtų didelis ir sunkus, bet la
bai naudingas ir nemažiau rei 
kalingas. O iniciatoriai užsi
tarnautų didesnės garbės, ne
gu dešimtį metraščių per gy
venimą išleidę.

Būtų galima ir daugiau nau 
dingų sugestijų iškelti, bet čia

Brazilijos lietuvių šešta
dieninė mokykla . .. kurios 
nėra. Venezuelos lietuvių 
šeštadieninė mokykla... ku
rios irgi nėra. Kodėl? Vie
nur ir kitur šeštadieninės 
mokyklos bandymai buvo 
tokie vienodi, kad tenka da
ryti išvadą, jog paralelė nė
ra atsitiktina. Jei dviejuose 
labai skirtinguose kraštuo
se atsitiko visai tas pats 
dalykas, vienodas iki ma
žiausių detalių, tai tenka 
klausti, kokios tam buvo 
bendros priežastys? Vienur 
ir kitur, kiekvieną kartą kai 
veikė šeštadieninė mokykla 
užsirašė didelis mokinių 
skaičius. Vienur ir kitur, 
netrukus mokiniai nustojo 
ateidinėję Į pamokas. Liko 
vos du, trys mokiniai, ir 
mokykla užsidarė. Vienur 
ir kitur mokytojai buvo ge
ri, pratę dėstyti. Vienur ir 
kitur po mokyklos užsida
rymo pas mokytojus na
muose savo noru susibūrė 
ne vaikai, o vyresnio am
žiaus studentai, iš kurių vė
liau išsirutuliavo jaunimo 
vadovai.

Ar reikia kaltinti vaikus, 
tėvus, mokytojus? Juk visi 
yra kupini geros valios, bet 
kažkas, kažkur užkliuvo! 
Ar kalta lietuvių kalba, ku
ri esanti per sunki?

Kaltininkų ieškant tiktai 
erzelio Įneši ii' nieko nepa
keisi. Geriau būtų pakalbė
ti apie motyvacijos mokin
tis, kad ir sunkios, bet savo 
tėvų, protėvių kalbos. Ne 
tautinio motyvavimo yra 
stokojama, nes tautinis mo
tyvas yra, — jei jo nebūtų, 
neturėtume tokio entuziaz
mo užsirašant į mokyklą 
ir neturėtume tokio dide
lio skaičiaus užsirašiusiųjų. 
Ne, pakalbėkime, ne apie 
idealistinio pobūdžio, o apie 
realią, kasdieninio gyveni
mo padiktuotą, motyvavi
mą.

Koks yra normalus moty
vavimas valdiškose kiekvie
no krašto mokyklose? Iš
mokti? Nebūtinai. Mokoma
si tam, kad gauti diplomą, 
kuris Įgalins Įgyti profesi
ją, iš kurios bus pragyvena
ma. Lietuviška šeštadieninė 
mokykla to nežada, ir todėl, 
po pirmo sunkumo pamoką 
paruošti ar po pirmos kliū
ties laiku Į pamokas nuva
žiuoti, mokinys atkrenta.

Ką tat gali žadėti Pietų 
Amerikoje Įkurta lietuviš
ka šeštadieninė mokykla to
kio, kas padėtų visas kliū
tis nugalėti, pamokas, kad 
ir sunkias, paruošti, Į mo
kyklą, kad ir tolimą, nuva
žiuoti? Turi būti kas nors 
tokio reikalingo ir patva- 

ir tų dviejų tebūnie gana. Ap 
svarstykime ir įvykdykime jas 
ir tai šimtametė Aušros sukak
tis išliks ilgai prisimintina atei
tyje.

JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES

raus, tokio tikro kaip tas 
valdiškas diplomas, be ku
rio negalima Įstoti Į univer
sitetą ir be kurio negalima 
vėliau duonos užsidirbti. Ki-_ 
taip tariant, turi būti aiš
kiai definuotas, mokiniui 
reikalingas „atpildas”, su
rištas su konkrečia, Į dabar
tini mokinio gyvenimą at
remta, tikrove.

Čia kyla klausimas: ko
kia yra ta dabartinė tikro
vė ? Imkime pavyzdžiu Bra
zilijos lietuvių jaunimo miš
rų chorą „Volungė”. Cho
rui vadovauja jauna diri
gentė, Kristina Valavičių-, 
tė. Choristų yra apie 40, 
nuo 14 metų jaunuolių. Nė 
vienas jų nesiekia 30 metų 
amžiaus. Dalis choristų yra 
1926-30 metų imigracijos 
palikuonys, tačiau visi save 
skaito ir save vadina tuo, 
kuo jie iš tikrųjų yra: „Bra- 
bilijos LIETUVIAIS”. Vie
ni choristai gerai kalba lie
tuviškai, kiti sunkiai porą 
žodžių sudėsto, dar kiti tik
tai išmoksta chore dainuo
jamos dainos žodžius,... 
kuriuos jiems reikia išvers
ti Į portugalų kalbą, tam, 
kad jie galėtų suprasti, ką 
jie taria. VISI JIE TIKISI 
VAŽIUOTI Į SEKANČIĄ 
DAINŲ ŠVENTĘ IR JAU
NIMO KONGRESĄ CHI
CAGOJE. Visi ruošiasi, nie
kas nežino kokiu būdu pa
vyks chorui kelionę apmo
kėti, nors pastangų yra de

Maskva/Vilnius: 
gegužės 5 —$ 995.00
gegužės 12 — $1095.00 
(su Ryga) 
gegužės 24 — $1135.00 
birželio 2 — $1135.00 
birželio 16 —$1135.00 
liepos 5 — $1165.00

liepos 19 —$1135.00
rugpiūčio 4 —$1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00
(su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 6

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

member

Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

‘A.rpber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Registered Ohio Travel Agent #TA0324

dama daug. Planų uždirbti 
pinigą su koncertais yra, 
bet tie planai kabo ant vie
tinės monetos kritimo klau
stuko. Jei moneta toliau 
kris, su vietiniais cruzei- 
rais lėktuvo bilieto (skai
čiuojamo pagal dolerio ver
tę) neišpirksi.

Jei nuo dabar galima bū
tų užtikrinti pav. choro 
„Volungės’’ kelionę Į Dainų 
Šventę, tie patys 40 jaunuo
lių tuojau pat galėtų Įsi
traukti i privalomą lietuvių 
kalbos kursą, kurio lanky
mui atsirastų ne tiktai no
ras, bet ir gyvas reikalas.

O jei sekančio jaunimo 
kongreso metu, kai vyks ei
lė Įvairių suvažiavimų Chi
cagoje, PLB galėtų aptarti 
su Įvairių kraštų vadovais 
organizuotą švietimo siste
mą, pagal kurią šokių ir dai
nų švenčiu metu būtų rei
kalaujama privalomai iš da
lyvių PLB patvirtinto pažy
mėjimo, kad dalyvis išlaikė 
savo lygio šeštadieninės 
mokyklos kurso egzaminą, 
pagal nustatytą programą, 
tuomet mes jau Įeitume Į 
visai kitokį šeštadieninės 
mokyklos motyvavimų sąs
tatą.

Gal vertėtu apie tai pa
galvoti? Dainų ir Šokių 
švenčių užsienio grupių ke
lionės yra dalinai apmoka
mos iš pajamų, kurias duo
da pats šventės spektaklis. 
Kodėl nepanaudoti tų paja
mų tam, kad sudaryti spe
cialią motyvą šeštadieninės 
mokyklos lankymui?
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■ laiškai Dirvai

Dar reikia pasakyti, kad šį 
miestą, iš pietų šono, skalauja 
Sedulo ežeriuko vandenys. 
Ežeriukas labiau panašus į di
delį tvenkinį nei į ežerą, nes 
tarp centro ir vakarinės mies
to dalies, kurioje yra katalikų 
medinė maldykla, yra gatvė- 
užtvanka, kuri ir pakelia to 
ežerėlio vandenį, kartu padi
dindama ir jo plotą. Iš šiauri
nio šono sruven upė Varduva, 
kurios vandenys suka pačiame 
mieste esantį malūną - buvusį 
Sapiegų nuosavybe, o nepri
klausomybės metais atitekusį 
Aleksandrui Plechavičiui.

Tai toks buvo įspūdis susi
pažįstant su Seda, kuroje teko 
sutikti tiek daug mielų ir sim
patiškų žmonių. Tarp jų - Bie
liauską, kuris visada nešiojo 
tamsius akinius ir 1919 m. bu
vo viršaičiu, valsčiaus sekre
torių Petrutį, A. Kairį, Dapkų 
ir daugelį kitų. Pažinau ne
maža ir žydų: mielą ir drau
gišką Gotlybą, visada besišyp
santį Dubrovičių ir kitus.

Valsčiaus vadovai pasirodė 
labai malonūs žmonės ir jie 
priėmė mane šiltai, mielai pa
dėjo man čia įsikurti. Jų pa
dedamas tą pačią dieną susi
radau net trijų kambarių bu
tą su baldais. Ten pat buvo ir 
arklidė bei daržinėlė pašarui 
susidėti pas Gėriką.

Įsikūręs ir šiek tiek susipa
žinęs su žmonėmis, norėjau su 
sipažinti ir su valsčiaus įstaiga 
ir Sedos apskritimi. Jai tada 
priklausė, kiek pamenu, šie 
valsčiai: Sedos, Ylakių Zidi- 
kių, Nevarėnų, Mosėdžio, 
Skuodo ir Kalvarijos. Mėgi
nau pavažinėti po apskritį, 
bet mano mielasis Sirvukas - 
net ir savaitę pastovėjęs arkli
dėje, maitinamas dobilais ir 
avižomis - nepakeitė savo nu
sistatymo ir greičiau nejudėjo. 
To pasėkoje negalėjau dirbti 
jokių darbų apskrityje.

Teko grąžinti Širvį Kryže
vičiui ir prašyti kito arklio. 
Nors ir pasiraukė žmogus , 
bet davė kitą. Sį kartą gavau 
seną, bėrą arklį, tarnavusi vo
kiečių artilerijoje ir kare nete
kusį vienos akies ir atminties. 
Nukinkytas jis net prie savo 
atviros arklidės neatsiminda
vo, kad jo būstas - reikėjo jį 
įvesti, kitaip ėjo tiesiai kaip 
stovėjęs, vistiek ar jau daržas, 
ar gatvė. Šiaip gyvulys buvo 
labai ištikimas, tik reikėjo pa
čiam sekti kelią.

Turgadienius skyriau inte
resantams priiminėti. Kol bu
vau vienas centrinės vyriausy
bės tarnautojas, susilaukiau 
žmonių su visokiausiais reika
lais, net ir ligonių. Vieną tur
gaus diena atėjo mergaitė ir 
verkšlendama ėmė skųstis, 
kad jos vaikis (bernas) žadėjęs 
ją vesti, o dabar nebenorįs, gi 
ji jau esanti ...

- Tai ką aš tau dabar bega
liu padėti, kai tu jau ...? - sa
kau jai, nežinodamas ką pa
tarti.

- Įsakyk anam, ponali, 
kada ansunt munis žanitus! - 
gailiai prašo ji.

- Atvesk savo vaikį ir aš jam 
pasakysiu, kad jis tave vestų! - 
sakau jai tik taip sau, kad nu
sikratyčiau. Buvau daugiau 
nei tikras, kad tas jos vaikis tik

Mano tarnyba Sedoje
rai neis savo noru - tuo labiau, 
jei nebenori jos vesti.

Dėkou, ponali, dėkou, aš 
anon atvesiu, - sako ji dėka- 
vodama.

- Gerai, gerai, - išleisdamas 
tepasakiau.

Tačiau kitą turgadienį ta 
pati mergelė atėjo su gražiai 
atrodančiu jaunu vyruku.

- Tai kodėl pats nebenori 
vesti tos mergelės, jei pasiža
dėjai? - po trumpos įžangos 
užsipuoliau vyruką, glamžan
tį kepurę.

- Aš, pons, neatsisakau, bet 
ana yr vožka, ta supykęs ir pa 
sakiau, - prisipažino jis.

-Išeina, kad tu esi kalta, o 
ne tavo vaikis? - kreipiuosi į 
mergaitę.

- Ta jau biškį esu ir aš kal
ta, kap to saka: motrišks ilgs 
plauks, trumps razums, - ji tai
kiai sutiko.

- Na, tai viskas gerai. Pasi- 
bučįuokit ir drožkit pas klebo
ną, - linksmai pasiūliau jiems.

Jiedu čia pat apsikabino, 
pasibučiavo ir padėkoję links
mi išojo. Mačiau pro langą 
juos nueinančius - susikabinu
sius už rankų ir linksmai be
sišnekučiuojančius.

Buvau tą porelę jau visai pa 
miršęs. Tačiau, gal po mėne
sio, toji pati mergelė vėl atėjo 
pas mane su ryšulėliu rankoje 
ir, sustojusi ties durimis, pa
tenkintai besišypsodama pasi
sveikino.

- Tai ką, ar vėl su skundais 
atėjai?- klausiu.

- Ne, pnali, atėjau tamsta 
padėkoti. Apsižanijom ir da
bar esam didelia laimingi. Va 
šita ir dovanėlę atnešiau tams
ta, - pasakė ji. Ir padėjusi ry
šulėlį ant stalo išėjo. Ryšulėly 
buvo dešimt kiaušių.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje1 pas vieninteli lietuvį kailininką!

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

Td. krautuvės (312) 263-5826; oamy (312) 677-8489.

Tai tik vienas būdingesnis 
atsitikimėlis iš daugelio viso
kių.

Netrukus Sedoje ėmė kurtis 
ir kitos įstaigos. Pirmas atsi
rado Adomas Kairys, studen
tas, kilęs nuo Mosėdžio. Čia 
jis, kaip finansų m-jos atstovas 
surašinėjo vokiečių okupaci
nės valdžios ūkininkams pa
darytus nuostolius. Po jo atsi
kraustė apskrities viršininkas 
Virkutis, iš profesijos medici
nos felčeris, kuris viršininkau
damas kartu gydė ir ligonius. 
Apie Virkutį buvo labai ge
ros nuomonės dr. Kaunackis. 
Kartą jis man sakė, kad Vir
kutis nepaprastai tiksliai nu- 
statąs ligonio diagnozę. Kai 
jis negalį atspėti paciento li
gos, visada pasikviečiąs Vir
kutį - ir tas niekada nesukly- 
dęs! Vėliau, rodos, Virkutis 
baigė medicinos mokslus Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune. Paskui iš Skuodo atsi
kraustė P. Plechavičius su sa
vo štabu, Sedos apskrityje sa
votiškai pagarsėjęs žmogus. 
Plechavičiaus dešinioji ranka 
buvo Feliksas Veitas iš Veita- 
lių km., Ylakių vis. Dar vė
liau įsikūrė milicija, jau ne
priklausoma nuo komendanto 
ir nuo Veito. Jos viršininkas 
buvo Antanas Strikaitis, kili
mo iš Ylakių vis. Strikaitis 
buvo malonus ir draugiškas 
vaikinas. Paskutiniuoju pasi
rodė teisėjas Heinz, ligi pir
mojo pasaulinio karo buvęs 
Darbėnuose, Kretingos aps., 
žemiečių viršininku (ziemskij 
načalnik). Heinz nebuvo tei
sininkas ir, be to, savo spren
dimuose nepaisė Lietuvos vy
riausybės išleistų įstatymų. Ne 
trukus jis buvo atleistas ir, vė
liau, Rietave vertėsi kaip pri-

DĖL ALT IR LB
SUSITARIMO...

Nuolatinis Dirvos bendra
darbis vm skiltyje ’Tš kitos 
pusės”, balandžio 1 d. paci
tuoja iš Dirvoje išspausdin
tų mano straipsnių serijos 
vieną sakini: “'Platesnio su
sitarimo galimybėm opti
mizmą kelia pernai LB-nės 
komisijos, vado vaujamos 
Algimanto Gečio pakantriai 
atsiektas susitarimas su 
ALTa bendrai atremontuoti 
Pasiuntinybės rūmus Wa- 
shingtone”, teigdamas, kad 
”tai būtų didelė naujiena, 
jei būtų ... teisinga”.

Nežinau apie kokią teisy
bę vm kalba. Aš, kaip iš vm 
pacituoto sakinio galima 
lengvai suprasti, tekonsta- 
tavau, kad LB-nė ir ALTa 
bendrai sutarė atremontuo
ti Pasiuntinybės rūmus Wa- 
shingtone. Tiesa, drauge pa
stebėjau, kad tas susitari
mas nebuvo labai lengvas, 
nes pabrėžiau, kad to su
sitarimo reikėjo pakantriai 
siekti. Atseit, greičiausia 
buvo iš vienos ar kitos, o 

vatinis advokatas. Ten jis ir 
mirė.

Tuo pačiu metu susiorgani
zavo apskrities savivaldybė, 
kurios pirmąją ir paskutinę 
valdybą sudarė pirmininkas 
Eidukaitis - parapijos vargo
nininkas, Girdvainis iš mažų
jų Juodeikėlių km., Židikų 
vis. - sodininkas, o trečiojo ne
beprisimenu, kas jis toks buvo

Si valdyba buvo nuostabiai 
judri. Kai tik susiorganizavo, 
tuojau pat įsigijo porą labai 
gražių arklių, nusipirko gerą 
vežimą, nusamdė vežėją ir 
pradėjo važinėti po apskritį. 
Vos sugrįžus vienam nariui, 
tuojau pat kitas išvažiuoja, ne
pasidomėjęs, ar arkliai pailsė
ję, ar spėjo bent kiek užėsti, 
kartais net nespėjus jiems nė iš
džiūti nuo prakaito. Tam su
grįžus - jau trečias sėda veži
man. Ir taip kasdien. Ir vis 
iki išnaktų. Per trumpą laiką 
- bene per du mėnesius - taip 

* varomi gyvliai visiškai sukri
to, o į galą jau ir pasikelti ne
begalėjo. Juos pamatęs nega
lėjai patikėti, kad šie gyvulė
liai yra tie patys, prieš porą 
mėnesių buvę gražūs ir nenu
laikomi! Nė vienas narių visiš
kai nesidomėjo kaip yra prižiū 
rimi jų naudojami arkliai - ar 
tinkamai maitinami, ar gau
na jiems skirtąjį maistą, ar tik 
vežėjo kiaulės tunka arkliams 
skirtomis avižomis. O du iš jų 
buvo ūkininkai, bent artimai 
su žeme susiję. Rodos, jie turė
jo ne tik žinoti, bet juste pajus
ti, kad arkliams reikia duoti 
laiko ir paėsti, ir pailsėti ...

Atrodė, kad tie žmonės bu
vo pagauti besikuriančios savo 
nepriklausomos valstybės entu
ziazmo ir, kaip apskrities šei
mininkai, norėjo ūmai visi ir 
visur patys būti, viską pama
tyti, visiems duoti patarimų. 
Matyt, jiems nebeliko laiko 
net ir pagalvoti, kad juos ve
žioja arkliai yra tokie pat gyvi 
padarai kaip ir jie, kuriems 
reikalingas laikas ir poilsiui, ir 
maistui ... 

gal ir iš abiejų pusių, pa
reikštas vienų kitiems ne
pasitikėjimas. Dėl to nerei
kia labai ir stebėtis. Abipu
sės komunikacijos buvo il
gesnį laika nutrūkę, tad 
sunku jas atstatyti. Vienop 
faktai kalba patys už save. 
Susitarimas įvyko ir tuo 
klausimu komunikatas bu
vo paskelbtas spaudoje, šį 
ALTo ir LB-nės susitarimą 
laikau kaip vieną iŠ pozity
vių žingsnių, kuris, abipu
siai siekiant, galėtų vesti 
prie visuotinesnio sutarimo 
bendrai dirbti, ar bent pa
rodyti pakantą ir pritarimą 
kitų pozityviems pasireiš
kimams.

Nei vm pacituotam mano 
straipsnio sakinyje, nei kur 
kitur savo straipsnių seri
joje, nebandžiau analizuoti, 
kaip sėkmingai Pasiuntiny
bės rūmai bus atremontuo
jami. Konstatavau tik fak
tą, kad LB-nė ir ALTa bu
vo sutarę bendrai šį darbą 
vykdyti. Kas liečia privačią 
iniciatyvą dėl Pasiuntiny
bės rūmų remonto, kurios 
naudą iškelia vm, jam vi
siškai pritariu. Tačiau vėl 
noriu pabrėžti, kad to klau
simo aš savo straipsnių se
rijoje visai nediskutavau. 
Taip pat nuoširdžiai prita
riu vm pareikštai nuomonei, 
kad "Pliuralistiniame kraš
te negali būti tik vienos or
ganizacijos, bet atskiros ga
li retkarčiais susiburti ben
drai talkai”. Tik iš savo pu
sės pridėčiau, kad organi
zacijos, kurių tikslai yra 
vieni ir tie patys, neturėtų 
kitų organizacijų darbams 
trukdyti. Su tuo, tikiu ir 
gerb. vm turėtų sutikti.

Dr. Antanas Butkus
Cleveland. Ohio

PATIKSLINIMAS
Balandžio 1 d., Dirvos 

straipsnyje "Lituanistinė 
moky kl a suaugu si ų j ų aki
mis žiūrint” buvo apibudin
ta tėvų komiteto rūpesčiai 
mokyklai finansiniai išlai
kyti. Norėčiau prie to pridė
ti dar faktą, kad šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla 
gauna stambą finansinę pa
ramą iš Dievo Motinos para
pijos klebono kun. G. Ki- 
jausko. Dievo Motinos pra
dinės mokyklos mokiniams 
ir šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos mokiniams 
priklausantiems Dievo Mo
tinos parapijai, parapija ap
moka 50 G mokslapinigių. 
1981-1982 mokslo metais ta 
parama šv. Kazimiero mo
kyklai siekė $3,132. Taip 
pat, šv. Kazimiero mokykla 
naudojasi visomis mokyklos 
patalpomis veltui.

Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos 

Tėvų Komiteto 
pirmininkas,

Donatas .Iešmantas
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SENĖJIMAS
Dr. Danielius Degėsys

ka į kūno imuniteto stiprumą 
buvo labai vaizdžiai parodyta 
daktaro Goldstein, gydant vie
ną mažą pacientę, vos kelių 
metų mergaitę. Ta mergaitė 
buvo gimusi su defektu, bū
tent, ji neturėjo imuniteto at
sispirti ligoms. Jos vystymasis 
ir augimas buvo labai lėtas ir 
sutrikęs. Buvo pavojus, kad 
mergaitė - nepajėgusi apsigin
ti nuo stipresnės infekcijos - 
mirs. Dr. Goldstein pradėjo 
jai duoti thymus liaukos eks
traktą, thymosino injekcijų 
formoje. Tokio gydymo rezul
tatai buvo stebėtini. Maža pa
cientė pradėjo greitai ir gerai 
augti ir šiuo metu ji yra virš 
13 metų, visiškai sveika ir nie
kuo nesiskiria nuo kitų jos am
žiaus vaikų. Tolimesnis jos gy
dymas nebereikalingas, nes 
taip gydytas organizmas vė
liau pajėgė pats pasigaminti 
reikiamas medžiagas imunite
tui atstatyti.

Todėl kyla klausimas, kas 
gi atsitiktų, jeigu senstantis 
žmogus gautų thymus hormo
ną, kuris papildytų mažėjan
čią thymos liaukos funkciją? 
Nacionalinis Amerikos senėji
mui tirti institutas daro tokius 
bandymus, bet atsakymo į šį 
klausimą mes dar neturime.

Yra mokslininkų kurie abe
joja, kad imuniteto sistemos 
sutrikimas yra svarbiausia se
nėjimo priežastis. Kai kurie 
senėjimo pakitimai yra sunku 
išaiškinti tik imuniteto stoka. 
Senėjimas atsiranda greičiau
siai daugelio faktorių įtakoje.

Šiuo metu yra priskaitoma 
virš 200,000 po šimtą metų 
turinčių žmonių. Tai, žino
ma, gražus amžius. Bet žmo
gaus amžius yra ribotas, ly
giai kaip yra ribotas žmogaus 
kūno paskirų celių amžius. Jei 
paimtume žmogaus embrijo- 
no odos arba kitų organų kele
tą celių ir jas augintume spe
cialiame skiedinyje, tai tos ce
lės augtų ir, po kurio laiko, 
kiekviena celė skiltų per pusę. 
Vėliau ta skilusi celė skiltų vėl 
per pusę ir tokia celių dalyba 
bei jų augimas vyktų tol, kol 
celės pasidalytų 52 kartus. Pa
sidalinusi 52 kartus celė susto
ja augti. Taigi, kad ir kaip 
mes bebandytume pratęsti kū 
no celės gyvenimą, mums to 
padaryti nepavyktų, nes celės 
dalybos skaičius yra ribotas. 
Jeigu mes tokią celę užšaldy- 
tume ir laikytume 10 metų už 
šaldytą ir vėliau ją atšildytu
me, tai tokia atšildyta celė vė- 
pradėtų dalintis ir augti nuo 
to momento, kad ji buvo užšal
dyta, iki pasiektų jai skirtą da
lybos ciklą. Paskiras kūno ce
les mes galime išlaikyti užšal
dytas, bet išlaikyti gyvą orga
nizmą užšaldytame stovyje 
mes dar negalime.

Žmogaus genetiniai pakiti
mai priklauso nuo DNA mole
kulės struktūros, kuri randasi 
celės branduolio chromozo- 
muose. Įvairių pašalinių jau- 
diklių įtakoje, kaip pav. ultra
violetinių spindulių, DNA 
struktūra kinta. Pakitusi

Kiekvienas gyvas organiz
mas sensta. Vieni sensta grei
čiau, kiti lėčiau. Tačiau lais
voje gamtoje gyvulių tarpe se
nėjimo kaipo tokio nėra: silp
ni gyvuliai arba žūva kovoje 
už būvį, arba būna suėsti kitų 
stipresnių. Senėjimas vyksta 
tik žmonėse ir gyvuliuose, ku
rie laikomi namuose, arba yra 
apsaugoti zoologijos soduose.

Žmogaus senėjimą nulemia 
du faktoriai, būtent - geneti
nis ir psichologinis. Gerėjant 
gyvenimo sąlygoms, žmogaus 
amžiaus ilgis taip pat keičiasi. 
Atsiradus vakcinoms, skiepam 
antibiotikams, bei pagerėjus 
darbo sąlygoms, žmogaus am
žiaus vidurkis smarkiai pakito. 
Jeigu žmogaus amžiaus vidur
kis prieš 100 metų buvo tik 47 
metai, tai šiuo metu vyras gali 
tikėtis sulaukti 72, gi moteris - 
77 metus.

Senstančio žmogaus proble
ma yra ne tai, kad jis sensta, 
bet kad jis nebepajėgia dirbti 
taip, kaip kad anksčiau galėjo.

Fizinis pajėgumas sumažė
ja ir atlikti kokį nors fizinį 
veiksmą užtrunka ilgiau. In
telektualinis pajėgumas iki 
70-ties metų amžiaus mažai 
keičiasi. Tikri šių funkcijų pa
kitimai pasirodo tik tarp 70- 
80 metų. Seni žmonės daž
niau serga įvairiomis ligomis, 
kaip pavyzdžiui artritu ir dia
betu. Senstantis organizmas 
nepajėgia gerai sunaudoti cuk
raus, todėl daugelis senų žmo
nių ir tampa diabetikais. Kas 
gi atsitinka?

Tyrimai rodo, kad senatvė
je žmogaus organizmo pajėgu
mas sunaudoti insuliną suma
žėja, nors jo kūne ir pasigami
nama pakankamas kiekis. Sen
stančio kūno celėse vyksta pa
kitimai, kurie persiduoda į vi
są organizmą. Kokia gi yra 
senėjimo priežastis?

Mokslininkai dirbantieji šio
je srityje mano, kad senėjimo 
procesas tampriai rišasi su or
ganizmo imuniteto-atsparumo 
mažėjimu. Žmogaus organiz
mo atsparumas ligoms yra re
guliuojamas vienos liaukos, va
dinamos thymus. Ta liauka 
randasi priešakinėje viršutinės 
krūtinės ląstos dalyje. Jauna
me amžiuje ta liauka yra pa
lyginti didelė, bet apie 14-tus 
metus ji pradeda mažėti ir 
nykti taip, kad žmogui pasie
kus 50 metų thymos liaukos 
palieka tik apie 15 % jos origi
nalaus dydžio. Ta thymus 
liauka gamina hormoną thy- 
mosin ir specialius kraujo kū
nelius- T limfocitus, arba T 
celes. T celių ir thymosino 
hormonų dėka, organizmas 
pajėgia atpažinti į kūną įsibro
vusius parazitus, bakterijas ir 
kitus neigiamus antigenus ir 
juos sunaikina. Tokiu būdu 
šios pagamintos medžiagos 
apgina kūną nuo infekcijos.

Sumažėjus thymus liaukai, 
sumažėja ir jos funkcija. Ir 
gal būt dėl tos priežasties su
mažėja senstančio organizmo 
atsparumas įviairoms ligoms, 
lygiai kaip ir vėžio susirgimui. 
Thymos liaukos hormono įta

Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choras. Viduryje sėdi klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas, o jo kairėje dirigentas Antanas Linas. A. Plėnio nuotr.

NAUJA RELIGINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ
ANTANAS JUODVALKIS

šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos (Marųuette 
Parko) choras, Chicagoje, 
įgiedojo ir išleido religinių 
giesmių plokštelę — Dievas 
mūsų prieglauda.

Chicagoje veikia kelios 
lietuviškos parapijos, bet 
tik Marąuette Parko apylin
kės parapija turi gausų ir 
gerai paruoštą chorą bei 
nuolatinius solistus, šis cho
ras, kaip ir parapija, turi 
netrumpą gyvavimo istori
ją.

šv. M. Marijos Gimimo 
parapija Įsisteigė 1927 m. 
ir pradžioje pamaldas laikė 
šv. Kazimiero seserų sve
tainėje. Jau tuo metu susi
organizavęs nedidelis 16 
asmenų chorelis džiugino 
pamaldų dalyvius. Augo 
parapija, augo ir choras. 
Bonifacas Janušauskas cho
rui vadovavo nuo 1929 iki 
1947 metų. Choras giedojo 
ne tik bažnyčioje, bet pa-

DNA molekulė pakeičia visą 
žmogaus organizmo raidą. Pa
vyzdžiui, progerijos ligos atve
jis - įgimtas skaldos sutrikim as- 
Su šiai liga gimęs vaikas pra
džioje atrodo normalus, bet vė
liau pradeda labai greitai sen
ti, taip, kad sulaukęs 13 metų 
jis atrodo kaip 80 metų senis. 
Progerija sergą vaikai miršta 
jauname amžiuje, nesulaukę 
20 metų.

Mokslininkai nuolatos ieško 
būdų, kaip sustabdyti senėji
mą ir kaip prailginti kūno ląs
telių amžių. Nauji stebėjimai 
rodo, kad pelės, kurios laiko
mos pusbadžiu, gyvena kur 
kas ilgiau negu tos, kurios gau
na pakankamai maisto. Taip 
pat yra pastebėta, kad tam tik
ros cheminės medžiagos, anti- 
oxidantas, stabdo celės oksida
ciją ir tokiu būdu prailgina ląs- 
teles amžių. Tokie antioxi- 
dants yra vitaminai C ir E, o 
taip pat selenius. Įdomu pa
stebėti, kad ir maisto preser- 
vatyvai, kurie yre dedami į 
konservuojamą maistą, taip 
pat turi antioxidants savybes. 

statė dvi operetes, ruošė 
koncertus ir dalyvavo 1933 
m. Chicagoje Įvykusios pa
saulinės parodos lietuvių 
dienos programoje. Tuo me
tu chore buvo 58 dalyviai. 
Antrus dvidešimt metų 
(1947-1967) chorui vadova
vo Antanas Giedraitis. Cho
ras ruošė religinius koncer
tus, kantatas, dalyvavo 
1956 dainų šventėje. Choro 
vadovybę perėmus operos 
solistui Vladui Baltrušai
čiui (1967-1975), choras iš
pildė C. Sasnausko „Re
guiem”, skirtą žuvusiems 
už Lietuvos laisvę atminti. 
Dalyvavo’ operos solistai: 
Alė Kalvaitytė, Stasys Ba
ras, Jonas Vaznelis ir smui
kininkas Povilas Matiukas, 
vargonais palydėjo Marija 
Mondeikaitė. Vėliau Į chorą 
Įsijungė šie solistai: Marga
rita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė ir Vaclovas 
Momkus.

Mirus Vladui Baltrušai
čiui (1975 m.), chorui diri
guoti buvo pakviestas An
tanas Linas, kuris ir šian
dieną tebevadovauja šiam 
chorui. 1976 m. suruošė re
ligini koncertą, kurį tų pa
čių metų gale pakartojo, 
nes pirmojo koncerto metu 
(VI. 13), užėjusi audra už
tvindė visą Marąuette Par
ką ir dalis žmonių negalėjo 
dalyvauti. 1980. VI. 15 d. 
choras giedojo šv. Vardo 
katedroje, minint tragiškų
jų Įvykių 40 metų sukakti. 
Dalyvavo operos solistai 
Dana Stankaitvtė ir Jonas 
Vaznelis, vargonavo Arūnas 
Kaminskas, šiuo metu cho
re yra 60 choristų, ištver
mingai lankančių repetici
jas ir giedančių sekmadie
nių mišiose. Parapijai va
dovauja ir chorui visokerio
pą globą teikia energinga
sis klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas.

Plokštelėje yra Įrekor- 
duotos šios giesmės: Pirmo
je pusėje — Dievas mūsų 

prieglauda — Naujalio, 2. 
Malda — Vanagaičio, 3. 
Malda už tėvynę — Dam
brausko, 4. Marija, Marija
— Sasnausko, 5 Veni Jesu 
—- Cherubini (lotyniškai),
6. Tėve Mūsų — Gaidelio 
(iš operos Dana).

Antroje pusėje: 7. Jesu 
Dulcis (lotyniškai) 8. Bet
liejaus prakartėlėj — šve
do, 9. Nakties tyloj — 
Adam, 10. šventa naktis — 
Gruber ir 11. Aleliuja — 
Haendel, choras iš oratori
jos „Mesijas”.

Dirigentas — Antanas 
Linas, dirigento pavad. — 
Kazys Skaisgirys, solistės
— Margarita Momkienė ir 
Genovaitė Mažeikienė, var
gonai — Marija Mondeikai
tė, fortepijonas — Alvydė 
Eitutytė, muzikinė priežiū
ra — Arūnas Kaminskas, 
meninė priežiūra — Dana 
Varaneckienė, timpanai —- 
Klaudijus Adomaitis.

Prie plokštelės prideda
mas visų giesmių pilnas 
tekstas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Vertimus atliko 
seselės kazimierietės — M. 
Angelą ir M. Edwarda ir 
Apolinaras Bagdonas. Nuo
traukos A. Plėnio ir G. Ja
nutos, paruošimas K. Skais
girio.

Atskirai paminėtinas cho- 
ristės Danos Varaneckienės 
meniškas ir prasmingas ap
lankas, kurio vienoje pusėje 
rymo Rūpintojėlis, Kryžių 
Kalno ir rugių gubų fone, o 
antroje pusėje gražioji šv. 
M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčia.

Plokštelę išleido choras, 
kurio valdybą tuo laiku su
darė: Regina Sabaliūnienė 
(pirm.), Bronė Stravinskie
nė, Gražvyda Giedraitytė, 
Mary Banky ir Nijolė 
Butts.

Religinių giesmių plokš
telių mes beveik neturime, 
todėl šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos choro pastan- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Kooperatyvas Chicagoje
Lietuvių Fondo Federali

nio kredito kooperatyvo na
rių metinis susirinkimas 
Įvyko kovo 28 d. Margučio 
patalpose, 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicagoje. At
vyko 30 narių ir aktyviai 
dalyvavo visuose svarsty
muose.

Susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo direktorių ta
rybos pirm. dr. Ant. Raz
ma, sekretoraivo Viktorija 
Dirgėlaitė-Šaulienė.

Pranešimus padarė: pir
mininkas dr. A. Razma, 
kredito komiteto — Daina 
Kojelytė ir iždininkas adv. 
Povilas žumbakis. Visi su
sirinkimo dalyviai buvo ap
rūpinti darbotvarke, balan
su ir suteikto kredito są
rašu.

Pirm. dr. A. Razma pasi
džiaugė gausiu susirinku
siųjų skaičiumi ir kredito 
kooperatyvo greitu augimu. 
L. F. Fed. kredito koopera
tyvas yra finansinė Įstaiga, 
nesiekianti didelio pelno, 
bet patarnaujanti savo na
riams. Už indėlius moka
mos aukštesnės palūkanos 
ir duodamos tik nariams 
paskolos. Kredito koopera
tyvo nariais gali būti tik 
Lietuvių Fondo nariai. No-. 
rėdami taupyti kredito ko
operatyve, pirmiausiai turi 
Įstoti Į Lietuvių Fondo na
rius, Įnešant bent 100 dol. 
Lietuvių Fondo kredito ko
operatyvas nesivaržo su ki
tomis finansinėmis institu
cijomis, nes jo apimtis ir 
skirtis yra kitokia.

Plačiau apie kooperatyvo 
veiklą kalbėjo steigimo ini
ciatorius ir iždininkas adv. 
Povilas žumbakis. Koope
ratyvas yra skirtas lietu

viams ir veikia tik tarp lie
tuvių. Kada taupymo bend
rovės ir mažesnieji bankai 
pradėjo susijungimą Į di
desnius vienetus, tai netoli
moje ateityje kredito ko
operatyvo vaidmuo padidės. 
Illinois valstijoje veikia 
2,000 kredito unijų-koope- 
ratyvų. Chicagoje kredito 
kooperatyvo steigimas yra 
pavėluotas, nes kitur — Los 
Angeles, New Yorke ir ypač 
Kanadoje, jau yra Įsipilie- 
tinę ir gražiai veikia.

Kredito kooperatyve lai
komi indėliai yra apdraus
ti iki 100,000 dol. Federali- 
nėje agentūroje, nežiūrint 
kokiose sąskaitose laikomi 
(indėliai, certifikatai ir kt). 
Kad išvengti teismo ir kito
kių išlaidų, certifikatuose ir 
kituose indėliuose galima 
padaryti nurodymus, kam 
po mirties tie pinigai turi 
būti išmokėti. Pinigų pa
skirstymą reikia nurodyti 
procentais, nes laikui bė
gant sumos gali pasikeisti 
ir neatitikti paskirstymui.

Indėlininkas, kol gyvena, 
nors ir padaręs paskirsty
mą, yra pilnas pinigų val
dytojas ir kiekvienu metu 
juos gali išimti ar kitaip pa
tvarkyti. Tik po mirties, tu
rimi sąskaitoje pinigai bus 
išmokėti nurodytiems as-

c®
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NAUJA RELIGINIŲ 
GIESMIŲ PLOKŠTELĖ

(Atkelta iš 5 psl.) 
gos, praturtinti religinėmis 
giesmėmis muzikinį lietuvių 
pasaulį, yra nuoširdžiai 
sveikintinos.

Plokštelės "Dievas mū
sų prieglauda” pristatymas 
įvyks š. m. balandžio 24 d. 
7 vai. vak. parapijos salėje 
(Marąuette Parke). Kalbės ' 
choro dirigentas Ant. Li
nas, parapijos klebonas kun.
Antanas Zakarauskas, vai- ‘ 
dybos pirm. Zigmas Molie- < 
jus ir kt.

Visuomenė kviečiama da- ( 
lyvauti. Plokštelė Chicagoje ’ 
gaunama choro valdyboje ' 
(Z. Moliejus, 6632 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, Illinois ' 
60629) Drauge ir Vaznelių < 
prekyboje. Kaina 8 dol. Įsi- ' 
gykime. :

Muzikinį įvertinimą duos < 
muzikai, bet mums reikėtų ' 
žiūrėti iš lietuviško taško ir < 
vertinti šio choro pastan- | 
gas, užfiksuoti jau mažė
jančių chorų veiklą ir pa- j 
teikti lietuvių visuomenei 
religinių giesmių, giedotų < 
visose bažnyčiose, plokštelę. <

§

I

menims ar organizacijoms. 
Kredito kooperatyvo veiklą 
tikrina revizijos komisija ir 
valdžios kontrolieriai. Ve
dama dviguba buhalterija, 
kad išvengus klaidų. Dabar 
pradedama Įsijungti Į kom
piuterių sistemą ir palūka
nos skaičiuojamos kiekvie
ną dieną, bet prie sąskaitų 
prirašoma metų ketvirčiais.

Investavimai daromi la
bai atsargiai ir skolintojai 
yra draudžiami, kad nelai
mės atveju nebūtų nuosto
lių. Iki šiol išduota daugiau, 
kaip 50,000 paskolų, o liku
sieji pinigai laikomi val
džios trumpalaikiuose lakš
tuose.

Padidėjus indėliams ir iš
plėtus operacijas, gautu 
pelnu bus remiama spauda, 
lit. švietimas, kultūra, jau
nimas ir kita veikla. Iki šiol 
visi tarnautojai dirba ne
mokamai, deleguoti adv. P. 
žumbakio.

Po pranešimų, adv. P. 
žumbakis1 ir dr. A. Razma 
atsakinėjo Į iškeltus Įvai
rius klausimus.

Į direktorių tarybą iš
rinkti: dr. A. Razma (30), 
adv. P. žumbakis (27), V. 
Šaulienė (22), dr. G. Balu- 
kas (21) ir V. Naudžius 
(16). Kandidatais liko — K. 
Barzdukas (12), P. Kilius

PRISIMINUS A.A. ALEKSANDRĄ 
KASNICKA c

Balandžio 17 d. sukanka 
Vieneri metai kai mirė Alek
sandras Kasnickas.

Prieš akis Kasnickų šei
mos nuotraukos, kurias be
žiūrint vejasi metai, slen
ka vaizdų vaizdai.

Iš penkių vaikų — Alek
sandras vyriausias. Jis ir 
namų ruošos darbų didžiau
sias talkininkas. Vaikystės 
dienos nebuvo vien tik ne
rūpestingam žaidimui skir
tos, bet, pagal amžių, ir ma
mos skirtiems darbams at-

(12) ir J. Kučėnas (10). Į 
kredito komitetą išrinkti: 
Aušra Cibaitė (30), V. Šau
lienė (22) ir D. Kojelytė 
(21), kandidatas V. Nau
džius (17).

Lietuvių Fondo Fed. kre
dito kooperatyvo narys tu
ri tik vieną balsą, nežiūrint 
Įnašų dydžio.

Lietuvių Fondo Fed. ko
operatyvo darbo valandos:

Margučio patalpose — 
trečiadieniais nuo 12 vai. iki 
6 vai. p. ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 12 vai. d.

Jaunimo Centre 
madieniais nuo 10 
to iki 1 vai. p. p.

— sek- 
val. ry-

(aj)

1982 METU KEEIONES
KELIONĖS Į LIETUVĄ:

Maskva — Vilnius — Maskva.................
Gegužės mėn. 23 d., birželio mėn. 13 d. 
liepos mėn. 4 d., liepos mėn. 25 d., 
rugpiūčio mėn. 22 d.
16-kos dienų kelionės:
Gegužės mėn. 9-24 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis ............................
Birželio mėn. 20 — liepos mėn. 5 d.
Maskva — VILNIUS — Rygą —
Leningradas — Helsinkis ............................ .
Liepos mėn. 18 d. — rugpiūčio mėn. 1 d.
Maskva — VILNIUS — Maskva —

Zurichas — Muenchenas — Zurichas ....
Rugpiūčio mėn. 8 d. — rugpiūčio mėn. 23 d
Maskva — VILNIUS — Maskva — Roma ..
Rugsėjo mėn. 19 d. — spalio mėn. 4 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis ............................

Iš New York/Boston 
........... $1130.00

Iš Chicagos
$1285.00

...$1180.00

$1395.00

... $1580.00

$1495.00

$1295.00

$1405.00

$1335.00

$1550.00

$1735.00

$1650.00

$1450.00

$1475.00

nuo

KELIONĖ I EUROPĄ — 15 dienų, 
rugpiūčio 16-29 dienomis
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija.......
Registracija iki š. m. birželio mėn. 10 dienos.
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, 
gruodžio mėn. 4 d.
St. Maarten, Martiniųue, Barbados, Kainos
St. Lucia, Antigua, St. Thomas ................................... $1060.00 iki $1265.00
”World Renaissance” laivas; registracija iki spalio 1 dienos
KELIONĖ Į KINIJĄ — 21 d,, spalio 9-29 d.
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, Kaina iš San Francisco
3 Shanghai, 2 Kvveilin, 1 Canton, 4 Hong Kong.........................$2960.00

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kam
baryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ 
APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIME ! ! !

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo.

t' ~M 71 1

A. A. Aleksandras Kasnickas 

likti. Taip palengva vystė
si jame pareigingumas, 
atsakomingumas, darbštu
mas. darbštumas. Jis padė
jo tėvams, jam — jaunesnis 
šeimos narys, tam — po to 
sekantysis. Aš buvau pa
grandukas, ant kurio buvo • 
suversti visi pasilepinimo 
malonumai. Liko tik moky
tis iš vyresniojo brolio, sek
ti jo pėdomis.

Aleksandras išgyvenęs 
meilės ir prisirišimo, ilgesio 
šeimos jausmus, jais šildė
si sukūręs savo šeimos — 
ir per visą gyvenimą. To
kioje dvasioje jis auklėjo ir 
savo sūnų.

Pirmajai žmonai netikė
tai mirus, po kiek laiko ve
dė Stasę (buv. Daukienę), 
su kuria laimingai, gražiai 
išgyveno paskutiniuo s i u s 
metus,, pasiruošęs atšvęsti 
vedybinį dešimtmetį. Jų 
gražus sugyvenimas atsi
spindėjo kiekviename žings
nyje. Abu mylėjo žmones, 
draugus ir jų gražioje, jau
kioje sodyboje skambėjo 
kalbos, juokas. Vaišingu
mas pylėsi per kraštus. At
rodė, lyg apie ką vienas kal
bėjo, kitas tą patį galvojo. 
Įsikūrę gražioje Michigano 
ežero vasarvietėje, apie 70 
mylių nuo Chicagos, buvo 
nuolatiniai kultūrinių pa
rengimų dalyviai, neatitrū- 
kę nuo lietuviško kamieno.

Aleksandras buvo tauti
ninkas ir baltininkas. Tėvy
nės ir žmogaus meilę jis 
puošė gražiausiomis gėlė
mis.

Kai balandžio 17 d. prisi- 
siminsime Aleksandro mir
ties metines versime jo pra
eito gyvenimo puslapius, 
mus lydės prisiminimo vaiz
dai, lyg gyvus girdėsime jo 
pasakytus žodžius. Išgy
venti 74 metai ir 6 mėne
siai paliko gilias pėdų žy
mes. Vienos atžalos šeši 
Kasnickai amžinybės dau- 
suose. Pražys lauke gėlės 
ant penkių kapų tėviškės 
kapinėse, ir ant vieno kapo 
svetingoje žemėje.

Vytautas Kasniūnas

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4



1982 m. balandžio 15 d. DIRVA Nr. 15 — 7

Aleksandros Vaisiūnienės netekus
Ir vėl svetimų varpų gau

dimas skelbia liūdną žinią, 
kad vėl viena, tremties iš
varginta, širdis sustojo pla
kusi Caracas mieste, Vene- 
zueloje.

Aleksandra Kairytė-Vai- 
siūnienė buvo gimusi 1913 
m. gegužės mėn. 26 d. Ro
zalime ir mirė 1982 m. kovo 
mėn. 13 d. Pradžios mokyk
lą lankė Berklainių dvare. 
Tėvams persikėlus j Biržus, 
kur jie buvo piliečių klubo 
savininkai, Aleksandra lan
kė Biržų gimnaziją. Labai 
anksti neteko motinos ir 
nuo tada reikėjo pačiai pra
dėti savistoviai tvarkytis. 
Atvykusi i Kauną, neužilgo 
ištekėjo už Jono Ungurai- 
čio, "ūkininkų Vienybės" 
gen. sekretoriaus. Tremties 
metais Vokietijoje, vis ieš
kodama papildomo išsilavi
nimo, Hamburge baigė 3 
metų svetimų kalbų institu
tą ir Ravensburge gailes
tingųjų seserų kursus. Šioje 
profesijoje, kaip gailestin
goji sesuo ir klinikos admi
nistratorė, Caracas, Vene- 
zueloje išdirbo virš 22 me
tus. Vokietijoje ištekėjo 
antru kart už biržiečio gim
nazijos draugo Juliaus Vai- 
siūno, su kuriuo ir atvyko 
j Venezuelą užbaigti šią že
mišką kelionę.

Buvo labai nuoširdi vi
suomeniniu darbų talkinin
kė: Ravensburge dirbo
Raudonojo Kryžiaus valdy
boje, o Venezueloje. bend
ruomenės krašto ir Caracas 
apylinkės valdybose. Bet 
svarbiausias jos nuopelnas 
buvo tai nepailstamas ben
dradarbiavimas mūsų spau
doje, daugiausiai duodant 
įvairiausių žinių ir straips
nių apie venezueliečių lietu
višką veiklą. Ji rašinėjo į 
Dirvą, Darbininką, Tėviš
kės žiburius, Draugą, Nau
jienas, Mūsų Sparnus, Mo
terį, Pasaulio Lietuvį, Eu
ropos Lietuvį ir kit. Buvo 
žurnalistų sąjungos narė. 
Netekus šios nenuilstamos 
plunksnos, ši informacinė 
sritis ir tie visi laikraščiai 
bei žurnalai, o ypač vene- 
zueliškas lietuviškas veiki
mas bei bendruomenė pajus 
milžinišką spragą, kurią ne 
taip jau lengva bus užpil
dyti.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug mūsų tautiečių ir sve
timtaučių. Nors Aleksand
ra buvo ev. liuterionė, bet 
taip pat ir didžiausia kata
likų kunigo A. Perkumo 
gerbėja. Užtat, atsisveiki
nant su velione, kun. A.. 
Perkumas sukalbėjo kelias 
maldas ir pasakė jausmin
gą atsisveikinimo žodį. Ka
pinėse religines apeigas at
liko evangelikų kunigas dr. 
Janos Domjan (vengrų kil
mės) ir jautrią bei turinin
gą kalbą su Aleksandra at
sisveikino Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės pirm, 
dr. Vytautas Dambrava.

Velionė buvo per daug 
jautri asmenybė, visus jį 

užjausdavo ir paguosdavo, 
pati labai giliai pergyven
davo nesutarimus ir kivir- 
čius mūsų pačių tarpe.

Mes visi, pažinę mielą 
Aleksandrą, nuoširdžiausiai 
reiškiame mūsų užuojautą 
vyrui JULIUI, sūnui MIN
DAUGUI ir seseriai ŽEN
TAI Lietuvoje.

O, tavęs, miela Alenksan- 
dra, mes visi pasigęsime vi
sada.

Ed. Balceris

POLITINIŲ EMIGRANTŲ 
ATSIŠAUKIMAS

Šveicarijoje įsikūrusių 
politinių emigrantų iš Cen
tro ir Rytų Europos orga
nizacija išleido atsišaukimą 
ryšium su Lenkijos įvy
kiais. Jame išvedama, kad 
Lenkijoje paskelbtoji karo 
teisė pažeidžia galiojančią 
tarptautinę teisę, UNO 
Chartą, Visuotinę žmogaus 
Teisių Deklaracija ir Hel
sinkio susitarimus. Mask
vos įsakymu Lenkijoje 
įvestoji karo teisė nukreip
ta prieš visas Centro ir Ry
tų Europos tautas, todėl jos 
negali likti abejingos netei
sėtiems lenkų kariaunos 
veiksmams.

Atsišaukime nurodoma, 
kad laisvė profesinių sąjun
gų susidarymas Lenkijoje 
sukėlė vilčių ir kituose Mas
kvos užvaldytuose kraštuo
se. Sovietų vadovybė kaip

r
■ 
i 
i

XXXII Šiaurės Amerikos lietuvių sportinių žaidynių Clevelande gegužės 7-9 d. d. organiza
cinio komiteto dalis narių vieno posėdžio metu Lietuvių namuose. Prie stalo sėdi iš kairės: V. 
Sniečkus, N. Motiejūnienė, V. Čiurlionis. J. Kijauskas, kun. J. Bacevičius, pirm. V. Jokū
baitis, J. Malskis ir VI. Plečkaitis. Stovi: V. Nasvytis, V. Januškis, V. Čyvas, A. Bielskus ir 
A. Apanavičius. J. Garlos nuotr.

tik daugiausia bijo laisvės, 
todėl ji veda sistemingą 
šmeižtų kampaniją prieš 
Solidardnošč. Atsišaukime 
įspėjama netikėti, kad Len
kijos sunkumai atsiradę dėl 
laisvų profesinių sąjungų 
kaltės. Kalta yra prieš lais
vę nukreiptoji totalitarinė 
diktatūra, jos netikusių val
dininkų vadovaujama ūkio 
sistema ir gėdingas ekono
minis išnaudojamas, vykdo
mas Sovietų Sąjungos bei 
vietinių komunistų klikų.

Doyouknow 
where to turn 

when your 
lights go off ?

Pasinaudokit Yellow Pages. Jeigu audra palies jūsų vietovę ir jūsų 
šviesos užgęs, tai yra viskas ką jūs turite atsiminti. Jūsų Yellow 
Pages. Ten, po užvardinimu „Eiectric Companies”, jūs rasite 
specialų nurodymą ką turite daryti.

Mes tikime, kad jums niekad nreikės pasinaudoti tuo nurodymu, 
bet mes norime, kad jūs žinotumėte, kur jį rasti reikalui esant.

Jeigu jūs norite daugiau žinoti tai ką mes darome kai audra 
siaučia, atsiųskit mums šį kuponą nemokamai kopijai mūsų 
brošiūros pavadintos „Outage. The Story of a Storm”.

Residential Energy Application Dept. ^^16 IllUmmatmO ■
Room 711 ___________ ■

I
I

Cleveland Eiectric Illuminating Co.
PO. Box 5000, Cleveland, Ohio 44101

Please send me your booklet 
titled "Outage."

! NAME • |

1 ADDRESS
ai

CITY STATĖ ZIP
■H M HH

11111 ■I ■

Atsišaukime pabrėžiama, 
kad lenkų tauta nėra kap- 
tuliavusi. Rytų ir Centro 
Europos tautos kviečiamos 
reikšti lenkų tautai mora
linę paramą. Pasak atsišau
kimo "mūsų bendras dvasi
nis pasipriešinimas negalės 
būti palaužtas. Tikėjimas, 
kad žmogus yra kūrybin
gas, laisvas ir atsakingas 
individumas tvers ilgiau ne
kaip klaidingos ideologijos 
sukurtoji diktatūra. Lai
kydamiesi šio pasitikėjimo, 

Company.

jūs reiškiate solidarumą 
lenkų tautai. Solidarumas 
yra šių dienų šūkis — ne 
tik Lenkijai".

Atsišaukimas paskelbtas 
visų Centro ir Rytų Euro
pos politinių emigrantų or
ganizacijų Šveicarijoje var
du, jų tarpe Lietuvių Ben
druomenės taip pat latvių ir 
estų draugijų.

Atsišaukimą paskelbė 
Šveicarijos radijas ir dau
gelis šveicarų laikraščių.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

SPORTININKĖ Į 
VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ

Prieš pora metų adelai- 
diškis Andrius Binkevičius 
buvo pirmasis Australijos 
lietuvis Vasario 16-sios 
gimnazijos mokinys. Išbu
vęs, kartu su savo motina 
ten vienerius metus, jis pa
čia gimnazija ir visa jos 
tvarka, buvo labai sužavė
tas ir ketina vėliau ten su-, 
grįžti.

Šių metų pradžioje ir pir
moji Australijos lietuvaitė 
Rima Kalėdaitė išvyko mo
kintis į šią gimnaziją. Ši 
jauna lietuvaitė, kaip ir jos 
tėveliai Giedrė ir Antanas 
Kaladės yra labai gerai ži
nomi Australijos lietuviško
je sportininkų šeimoje. Visi 
jie priklauso ir reiškiasi 
Geelongo sporto klubo „Vy
ties” veikloje. Paskutinioje 
sporto šventėje Geelonge 
abu tėvai dalyvavo stalo te
niso pirmenybėse, sūnus Po
vilas tinkliny ir krepšiny ir 
Rima stalo tenise, plaukime 
ir krepšiny, kuriame jos ko
manda laimėjo pirmą vietą. 
Linkit mūsų jaunajai spor
tininkei Rimai geriausios 
sėkmės naujoje jos Vasario 
16-sios gimnazijoje, nepa
mirštant ir savo Australijos 
draugų.

IŠKILIAUSIAS 
JAUNUOLIS

Australijos Lietuvių Fon
das buvo nutaręs skirti 500 
dolerių premiją iškiliau
siam praėjusių metų Aus
tralijos lietuviui jaunuoliui. 
Krašto Valdybos sudaryta 
komisija, susidedant iš A.
L. Fondo atstovo J. Meiliū
no, Krašto Valdybos atsto
vo Alg. Šimkaus ir B. Praš- 
mutaitės Jaunimo Sąjungos 
atstovės, vienbalsiai nuta
rė, kad 1981-jų metų Iš
kiliausias Jaunuolis yra 
Perth’o pristatytas kandi
datas Eugenijus Stankūna- 

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 
11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 =
Savininkė 312-785-9393 1
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vičius. ši premija buvo 
įteikta per Vasario 16-sios 
minėjimą Perth’e. Ją įteikė 
ir pasveikino Ap. Valdybos 
vardu V. Skrolys. Jaunasis
E. Stankūnavičius yra labai 
veiklus visoje Perth’o lietu
vių mažoje kolonijoje. Jis 
dirba ir su Apylinkės Val
dyba, su tautiniais šokiais, 
sporto klubu „Tabru”, Lie
tuvių Namais ir visur kitur, 
kur tik reikalinga paramos 
ir jaunos lietuviškos ener
gijos.

FILMUOJAMOS 
IŠKILMĖS

Šių metų Vasario 16-sios 
minėjimas tolimoje Perth’o 
lietuvių kolonijoje buvo nu
filmuotas valstybinės tele
vizijos ABC stoties. Prasi
dėjus pamaldoms, kurias 
laikė ir jautrų pamokslą 
pasakė „sulietuvintas”, nes 
lietuvio kunigo nėra čia, 
kroatas kun. Tomich. Maža 
bažnytėlė buvo pripildyta 
žmonių. Trys televizijos 
aparatai, akinančioje švie
soje, perdavė šią didingą 
lietuvių šventės pradžią te
levizijoje. Po pamaldų mi
nėjimas ir vėliau pietūs tę
sėsi Lietuvių Namuose, kur 
dalyvavo senatorius J. Mar- 
tyr su žmona, latvių ir estų 
atstovai. Pagrindinę minė
jimo kalbą pasakė senato
rius J. Martyr, vėliau svei
kinant Pavergtųjų Tautų 
jsirm. P. Pearson ir latvių 
bei estų atstovams.

Ši Vasario 16-sios minė
jimo televizijos filmą, be 
Vak. Australijos vėliau bus 
rodoma ir visose Australi
jos valstybinės, televizijos 
stotyse.

ĮSPŪDINGAS LEIDINYS

Kiekvienais metais Syd- 
nėjuje, didžiuosiuose Ope
ros Rūmuose, vyksta Shell 
Folkloric Festivalis. Ir šiais 
metais birželio mėn. numa
toma surengti grandiozinį 

festivalį, daly vau j aut įvai
rių tautybių atstovams. 
Nuo pat pradžios lietuviai 
dalyvauja šiuose festiva
liuose, atstovaujami vyres
niosios šokėju grupės, ku
riai vadovauja Kajus Kazo
kas ir jiems talkina Ava 
Saudargienė, parų ošianti 
specialias programas. Kiek
vienais metais šiam festi
valiui yra parenkama spe
ciali tema, šiais metais šios 
temos pavadinimas yra 
„Džiūgavimas”, parodant 
kaip kiekviena tautybė mo
ka linksmintis. Sydnėjaus 
Opera jau išleido specialų 
gražų leidinį, kuriame, be 
kitų tautybių yra specialiai 
pabrėžiama lietuvių tauti
nių šokių grupė „Gintaras”. 
Yra įdėta ir A. Saudargie- 
nės, apsirengusios tauti
niais drabužiais nuotrauka. 
Taip pat yra apybraiža apie 
mūsų istoriją ir tautinius 
šokius.

DOMISI LEONU URBONU

Jau kuris laikas, kaip 
vienas iš mūsų žinomiausių 
dailininkų Leonas Urbonas, 
turi pasistatęs vidury miš
ko savo dailės studiją, ku
rioje jis gyvena ir dirba, ši 
studija yra apie keli šimtai 
kilometrų nuo Sydnėjaus, 
provincijoje, čia. artimiau
sioje meno mokykloje kitur 
jis dėsto meną ir yra daž
nas svečias su savo paskai
tomis įvairiose australų mo
kyklose. šiuo mūsų dailinin
ku yra susidomėję ir paski
ri australai, nes tiek jo gy
venimas, darbai ir filosofi
niai galvojimai, yra skirtin
gi nuo eilinio žmogaus gy
venimo. Paskutiniuoju lai
ku viena australe studentė 
ruošia savo mokslinį darbą, 
tema „Leonas Urbonas and 
Australian Art 1960-1970”. 
Kitas- meno studentas taip 
pat ruošia darbą tema 
„Artist of Many Talente”.

Nors ir gyvendamas toli
mame „bush’e” nuo Sydnė
jaus, Leonas dažnai atvyks
ta į paskirus lietuviškus mi
nėjimus ir didesnes mūsų 
šventes. Vykstantiems į

Dvidešimt pirmasis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAšELIONIS

• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1982 m.
birželio 15 d. •

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

NAUJOS KNYGOS
BALSAI Iš SIBIRO 

TUNDRŲ

Prieš 27 metus Kazachs 
tano lagerio lietuviai kali
niai sukaupė savo mintis 
Vasario 16-tos proga vieno
je knygutėje, jų pačių pa
krikštyto j „NELAISVĖJE 
GIMĘS KŪDIKIS”. Sveiki
nimai, skirti lietuvėms ka
linėms, atspindi jų svajo
nes, lūkesčius ir viltis gy
venant Sibiro tundrose, Ka
zachstano stepėse, toli, to
li nuo mylimos Tėvynės Lie
tuvos.

Knygutę pavarčius, skai
tytojo dėmesį traukia kali

Chicagą Australijos lietu
viams sportininkams jis pa
dovanojo savo vertingą pa
veikslą, kuris, kartu su ki
tais prizais, bus leidžiamas 
Išvykos į Chicagą didžiojo
je loterijoje, kurios pirmas 
laimėjimas yra dviems ke
lionė Chicagą ir atgal.

NAUJA LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ 

MELBOURNO VALDYBA

Melbourno Lietuvių Na
muose įvykusiame susirin
kime buvo išrinkta nauja 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų skyriaus val
dyba, kurios pirmininkas 
Petras Bimba, sekretorius 
Napoleonas Volkas ir ižd. 
Erna Duonis. 

nių skirtingos rašysenos, jų 
nuoširdūs ir įvairūs linkėji
mai draugėms kalinėms Va
sario 16-jai atminti. Origi
nalo viršeliai papuošti spal
votų šiaudukų mozaika.

Šių 99 psl. sveikinimų py
nę išleido Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Leidiny pa
tekdamas pilnas originalo 
tekstas kartu su lietuvišku 
tekstu ir anglišku vertimu. 
Knygos mecenatė yra Sofi
ja Brazauskienė iš Los An- 
les.

Spaudai paruošė ir į ang
lų kalbą išvertė kun. Kazi
mieras Pugevičius, talkina
mas Gintės Damušytės ir 
Mariau Skaheikis.

Knygos kaina: 7 dol. če
kius rašvti Lithuanian Ca- 
tholic Reli.ginus Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. J1207.

• Birutė Pūkelevičiūtė, DE
VINTAS LAPAS. Premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas 1982 m. Chicagoje. 
Viršelis dail. Kazio Veselkos. 
Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago IL 60629. 
Knyga 472 psl., gaunama “Drau
ge” kaina 12 dol., su persiun
timu — 13 dol. 35 centai, Illino- 
jaus gyventojai prideda dar 72 
centus valstijos mokesčių.
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GYVA VEIKLA PALMIŲ 
SAVAITGALYJE

Palmių savaitgalyje dau
gelis Chicagos lietuvių per
kratinėjo savo sąžines, da
lyvaudami kunigų ir vie
nuolių suruoštose susikau
pimo dienose-rekolekcijose, 
kurios vyko Jaunimo Cent
re, jėzuitų koplyčioje, ma
rijonų vienuolyne, parapijų 
bažnyčiose, ateitininkų na
muose ar kitur. Tuo metu 
didžiųjų organizacijų: Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos val
dyba ir Kongresui ruošti 
komitetas, II Pasaulio lie
tuvių Dienų organizacinis 
komitetas ir Lietuvių Fon
do Taryba savo posėdžiuose 
peržiūrėjo veiklą ir nustati
nėjo ateities gaires.

Penktadienio (IV. 2 d.) 
vakaronėse Jaunimo Centre 
kun. V. Gutauskas, SJ, ro
dė skaidres ir aiškino apie 
Torino Drobulę ir jos tyri
nėjimų duomenis, o apatinė
je salėje vyko JAV LB Vi
durio Vakarų apygardos su
pažindinimas su kandida
tais į X-ją tarybą ir VI-jį 
PLB seimą. Vakaronę pra
vedė apygardos pirm. K. 
Laukaitis, o kandidatus pri
statė Lž S-gos centro valdy
bos pirm. Jurgis Janušaitis. 
Į tarybą kandidatuoja
21 asmuo, o renkama 16; 
į PLB seimą kandidatuoja
22 asmenys, o rankama 12.

PLB valdybos posėdis

Kai kuriuose posėdžiuose 
dalyvavo iš toliau atvykę 
vadovai, būtent: Kanados 
LB Krašto valdybos pirm, 
adv. Joana Kuraitė, iš To
ronto, JAV LB Krašto val
dybos pirm. Vytautas Kut- 
kus, PL Jaunimo kongreso 
ruošos komiteto pirm. Vio
leta Abariūtė ir ižd. Arvy
das šepetys, iš Detroito, 
LB Kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė ir L. F. ta
rybos narė Milda Lenkaus
kienė, iš Clevelando, PLB 
valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas, iš Grand Rapicls. 
Apie Chicagoje ar jos apy
linkėje gyvenančius gausius 
valdybų, tarybų ar komite
tų vadovus bei narius, čia 
nekalbu.

Oras buvo daugiau kalė
dinis, kaip velykinis: siautė 
audros, lijo ir snigo, o ke
liai vietomis apledėję.

PLB valdybos posėdis 
įvyko IV. 3 d. savoje būsti
nėje, Jaunimo Centre. Po
sėdį pravedė pirm. Vytau
tas Kamantas, atvykęs iš 
Grand Rapids, kur šiuo me
tu dirba ir gyvena. Iždinin- - 
kas Povilas Kilius padarė 
pranešimą apie iždo stovį. 
Pasidžiaugta Pasaulio lietu
vio geru redagavimu ir re
guliariu išleidimu, paprašy
ta PL administracija pra
vesti naujų prenumeratorių

Antanas Juodvalkis

vajų JAV LB rinkimų me
tu.

Lituanistikos katedros 
finansų komitetui laikinai 
pirmininkauja Stasys Balze- 
kas, talkinamas Irenos Ba- 
leišienės. Numatoma finan
sų komitetą papildyti nau
jais nariais ir suaktyvinti 
pinigų rinkimą.. Komitetan, 
be minėtų, pakviesti ir su
tiko Įeiti dr. Vytautas Vy
gantas ir dr. Algis Paulius. 
Iki šiol grynais pinigais ir 
pasižadėjimais gauta apie 
35,000 dol.

Nutarta pasveikinti Mar
gutį, švenčiantį auksinę 
veiklos sukaktį ir PLB ir 
PLJS valdybų vardu jo vei
klą paremti 100 dol. Taip 
pat nutarta paremti Jauni
mo Centrą, sumokant abie
jų minėtų organizacijų var
du 100 dol. nario mokesčio 
už 1982 metus.

Dar spėta aptarti bėga
mieji reikalai ir artimiausi 
ėjimai, bet pritruko laiko 
išklausyti V. Kleizos prane
šimą iš lankymosi Pietų 
Amerikoje. Posėdis užtru
ko 4 valandas.

II P. L. Dienų organizacinis 
komitetas

Dar nepasibaigus PLB 
valdybos posėdžiui, pradėjo 
rinktis posėdininkai Į Ant
rųjų Pasaulio Lietuvių Die
nų pasitarimą, sušauktą or
ganizacinio komiteto pirmi
ninko dr. Antano Razmos. 
Komitetas su visomis ko
misijomis apima plačius ba
rus ir yra įjungęs daug 
žmonių, šiame posėdyje da
lyvavo 32 Bendruomenės 
vadovai, komitetų bei ko
misijų pirmininkai ar jų 
antrininkai ir spaudos žmo
nės. Be aukščiau minėtų, to
liau gyvenančių vadovų, 
posėdyje dalyvavo PLB 
S-gos pirm. G. Aukštuolis, 
sporto žaidynių komiteto 
pirm. Valdas Adamkus, tik 
ką grįžęs iš Washingtono 
susitikimo su prezidentu 
Ronald Reaganu, Lietuvių 
Fondo tarybos pirm. St. Ba
ras, seimui rengti komiteto 
pirm. dr. P. Kisielius ir kt.

Posėdžiui vadovavo komi
teto pirm. dr. Antanas Raz
ma, pasveikinęs gausius da
lyvius ir paprašęs dalykiš
kai spręsti esamas proble
mas bei finansų telkimo rei
kalus.

Bronius Juodelis pranešė 
apie Illinois universitete 
Chicagoje, gaunamas II PL 
Dienų renginiams patalpas: 
dainų šventei salę, sporto 
žaidynėms aikštes ir kita. 
Kainos prieinamos, bet su

Š. m. kovo mėn. 28 d. Brighton parko apylinkės Vyčių 36 
kuopos pirmininkas Jonas Paukštis, Brighton parko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje rinko parašus peticijai dėl išleidimo pašto 
ženklo su Dariaus Girėno atvaizdu. Iš kairės: S. Jokūbaitis, O. 
Naureckienė, J. Paukštis — Vyčių ir Dariaus Girėno kuopų 
pirmininkas, ir neatpažintos moterys. P. Malėtos nuotr.
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LŠST dalinių vėliavos š. m. kovo mėn. 27 
rymo metu Chicagoje.

d. Šaulių Sąjungos atstovų suvažiavimo atida- 
P. Malėtos nuotr.

LŠST vainiką padedant prie Romo Kalantos paminklo Šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje, Šaulių Sąjungos suvažiavimo 
proga. Iš kairės: šauliai A. Paškauskienė, A. Gudonis ir O. 
Bukšnienė. P. Malėtos nuotr.

tartys dar nepasirašytos, 
nes ne viskas užbaigta, 
įrengti. Rūpestį kelia jauni
mo visos savaitės vakarų 
užėmimas. Jaunimo Centras 
yra išnuomotas visam II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų lai
kotarpiui 1983 m. birželio 
25 — liepos 4 d. d. Numato
ma vakarais turėti muziką 
ir leisti jaunimui pasilinks
minti.

Aptartas renginių kalen
dorius ir suderintas laikas, 
kad vienas kitam netrukdy
tų. Maloniai buvo sutikta 
žinia, kad laike II Pasaulio 
Lietuvių Dienų, miesto cen
tro salėje, bus pakartota I 
Lituani opera. Susipažinta 
su Jaunimo kongreso, spor
to žaidynių ir kultūrinių 
renginių sąmatomis.

Dr. Antano Razmos ko
mitetas darbą dirba rimtai 
ir ruošiasi pavestą uždavinį; 
atlikti tinkamai. Dr. A. 
Razma sudarinėja finan
sams telkti komitetą. JAV 
ir Kanados LB Krašto val
dybų pirmininkai sutiko per 
apylinkes surinkti 75,000 
dol. Tai būtų pusė numaty
tos sukaupti sumos.

Dainų šventei ruošti 
komitetas, vadovaujamas 
Vaclovo Momkaus (posėdy

je negalėjo dalyvauti, nes 
tuo laiku koncertavo De
troite), prašo chorus regis
truotis iki š. m. gegužės 
1 dienos.

Lietuvių Fondo Tarybom 
posėdis

Palmių sekmadienis bu
vo skirtas ne tik religiniam 
susikaupimui, bet ir visuo- 
niniam socialiniam pabend
ravimui. Jaunimo Centre 
vyko Velykų pusryčiai.

Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras, Mar
gučio patalpose, sušaukė ta
rybos posėdį, aptarti artė
jančio narių metinio suva
žiavimo reikalus, apžvelgti 
esamą padėtį ir nustatyti 
ateities veiklos gaires. Po
sėdį pravedė pats pirminin
kas Stasys Baras, o sekre
toriavo Mykolas Drunga. 
Pasveikino gausiai susirin
kusius tarybos ir valdybos, 
narius, ypač džiaugėsi toli- 
mesniaisiais uoliais tarybos 
nariais, clevelandiete Milda 
Lenkauskiene ir detroitie- 
ciu Vytautu Kutkum. Lietu
vių Fondan per paskutinius 
tris mėnesius įstojo 59 nau
ji nariai ir narių skaičius 
dabar pasiekė 5,075. Pa
grindinis kapitalas paaugo 
23,400 doleriais ir pasiekė 
2,172,800 dol. Lietuviškiems 
reikalams remti jau pada
linta 921,600 dol.

Valdybos pirm. dr. Ge
diminas Balukas painfor
mavo apie pasiruošimą de
vynioliktam narių suvažia
vimui, kurio metu kukliai 
bus paminėta Lietuvių Fon
do 20 metų veikla. Visi Fon
do nariai prašomi metinia
me suvažiavime dalyvauti 
ir savo nuomones bei pagei
davimus pareikšti. Negalin
tieji suvažiavime dalyvauti, 
prašomi savo teises perleis
ti vykstantiems į suvažia
vimą, pasirašant pridėtą 
įgaliojimą. Neturintieji pa
žįstamų, prašomi Įgalioti 
vieną iš tarybos, valdybos 
ar kontrolės komisijos na
rių ir pasirašytą įgaliojimą 
pasiųsti tiesiogiai jo adre
su.

Valdyba džiaugiasi gerais 
ryšiais su naujuoju tarybos 

(Nukelta į 10 psl.)
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pirmininku bei visomis ko- 
misijomsi. LB 30 metų vei
klos sukakties minėjime ir 
premijų įteikime, Lietuvių 
Fondą atstovaus tarybos 
pirm. Stasys Baras.

Dr. Antanas Razma pra
nešė apie Lietuvių Fondo 
Federalinio Kredito koope
ratyvo veiklą. Indėliai jau 
pasiekė milijoną dolerių. Di
rektorių taryba papildyta 2 
žmonėm ir dabar sudaro 7 
asmenis. Kvietė stoti į ko
operatyvą ir savo indėlius 
laikyti lietuviškoje įstaigo
je. Indėliai apdrausti fede
ralinės valdžios agentūroje 
iki 100,000 dol., o palūkanas 
moka didesnes, kaip ban
kuose.

Ilgametis Investavimo 
komisijos narys ir pirmi
ninkas Povilas Kilius, pra
nešė, kad Lietuvių Fondo 
investavimai yra geram sto
vyje ir neša didžiausį pelną. 
Meno puoselėjimo komisiją 
siūlė padaryti juridiniu as
meniu ir Domšaičio kūri
nius laikyti jos žinioje.

Pelno skirstymo komisi
ja, pirmininkaujama dr. 
Kazio Ambrozaičio, šiais 
metais paskirstė tarybos 
leistą 30,000 dol. sumą. Di
džioji dalis atiteko švieti
mui ir kultūrai, o taip pat 
paremti ir kiti reikalai. Li
tuanistinei katedrai per du 
metus numato paskirti 
50,000 dol. šiais metais jau 
gauta 45 prašymai 243,600 
dol. sumai. Darbas nemalo

nus ir atsakingas. Sprendi
mus daro 6 asmenys: 3 L. 
F. skirti ir 3 LB Krašto val
dybos skirti.

Antram skirstymui tary
ba vėl leido 30000 dol.

Meno puoselėjimo komisi
jos pirm. dr. Gediminas Ba- 
lukas pranešė, kad sutvar
kytas Prano Domšaičio pa
veikslų draudimas ir pasiųs
tas į Havajus Algis Jonu
šas perimti likusius pa
veikslus ir pervežti į Jauni
mo Centrą Chicagoje. Rei
kės įdėti daug darbo ir lėšų 
kol visi paveikslai bus su
tvarkyti ir įrėminti.

Apie Domšaičio kūrybos 
parodą atsiliepimai geri ir 
jau plaukia prašymai paro
das suruošti kituose mies
tuose.

Išklausyti visų komisijų 
pranešimai ir susirūpinta 
pagyvinti Fondo veiklą, tel
kiant naujus narius, ypač 
jaunesnio amžiaus ir skati
nant testamentinius paliki
mus. Lietuvių Fondą jau 
pasiekė gera žinia, kad iš 
kaimyninės Kanados ateina 
š i m tatūkstantinis paliki
mas. Apie jį bus plačiau, 
kita kartą.

Pirm. Stasys Baras, pa
linkėjęs linksmų Velykų, 
švenčiu, posėdi uždarė.

MINĖJIMAI
Lietuvių tautos atgimimo 

dainiaus ir Korp! Neo-Li
thuania garbės nario prel. 
Jono Mačiulio-Maironio 50 
metų mirties ir 120 metų 
gimimo sukakties minėj i-

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
St.).

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

Joseph F. Gribauskas 
Exccutive-Sccretary

fOU«U HOUS'MG

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager

Opcn Mon.. 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
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PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KAZIUKO MUGEI 
PRAĖJUS

Gabijos ir Baltijos skau
tų tuntų Kaziuko mugė ko
vo 28 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre 
buvo sėkminga. Į ją atsilan
kė ne tik Detroito ir jo prie
miesčio lietuviai, bet buvo 
atvykusių ir iš toliau. Pri
pildė ne tik abi sales, bet ir 
koridorių. Mugę atidarė ir 
žodį tarė Baltijos tunto tun- 
tininkas Juozas Orentas, o 
kaspiną perkirpo ir žodį ta- 
rė LB JAV krašto valdybos 
pirmininkas inž. Vytautas 
Kutkus. Mugei prisirengta 
gerai. Salėje stovėjo daug 
dailių ir gražių kioskų, ku
riuose buvo prikrauta įvai
rių meno vertybių. Skautės 
segiojo prie krūtinės pa
dirbtas širdeles ir rinko au
kas.

Kun. Viktaras Kriščiūne- 
vičius ir Alfonsas Kasputis 
turėjo išstatę turtingus 
pašto ženklų rinkinius, o 
Povilas Pacevičius buvo iš
dėstęs net tris Nepriklauso
mos Lietuvos monetų ko
lekcijas.

Pasieniais vyko įvairūs 
žaidymai. Tai jaunų skau
tukų pramoga. Skautas Da
rius Rudis vežiojo po salę 
prikrautą didelį vežimą 
riestainių ir juos pardavinė
jo. Turtingas dovanų šuli
nys bematant greitai išdžiu
vo — dovanos buvo išdalin
tos.

Svetainės ir užkandinės

mas Įvyks š. m. gegužės 16 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

Paskaitininkais pakvies
ti poetas Stasys Santvaras 
ir Tėviškės žiburių redak
torius kun. Pranas Gaida. 
Bus ir meninė programa.

Visa lietuvių visuomenė 
prašoma ta popietę skirti 
mūsų tautos dainių prel. 
Maironį prisiminti.

• A. A. Kazimiero Kasa- 
kaičio, teisininko, visuome
nininko 5 metų mirties su
kaktis prisiminta pamaldo
mis Chicagoje Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 1982 m. balan
džio 6 d.

• Lietuvos Dukterų drau
gijos tradicinis pavasario 
balius ruošiamas balandžio 
24 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Programo
je sol. Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė ir aukštaitiš
kas vaizdelis — Sofija Je- 
lionienė. Gausus laimės šu
linys. šilta vakarienė, ruoš
ta O. Norvilienės, šokiams 
gros L. Bichnevičiaus or
kestras. Stalus ir bilietus 
užsisakyti draugijos patal
pose — 2735 W. 71 St., tel. 
925-3211; ir vakarais pas 
parengimų vadovę Joaną 
Krutulienę tel. 476-2929.

buvo gerai pasiruošusios, 
maisto gaminiai tirpte tir
po. žmonės valgė užkandi
nėje, valgė svetainėje ir 
valgė kur tik rado vietos. 
Turgingas baras aprūpino 
visus trokštančius, o tortų 
ir pyragų svetainėje paval- 
gusiems ir atsigaivinusiems 
buvo kuo pasigardžiuoti. O 
grybai, grybai! kokie jie 
tenskanūs buvo! Nuo grybų 
neatsiliko ir blynai. Tai jau
nų skaučių patarnavimas.

ROMO KALANTOS 
PAMINĖJIMAS

Š. m. gegužės mėn. 14 d. 
sueina dešimts metų nuo 
Romo Kalantos aukos Lie
tuvos laisvei. ALT S-gos 
Detroito skyriaus valdybos 
iniciatyva sudarytas komi
tetas iš ALT S-gos Detroito 
skyriaus, St. Butkaus ir 
Švyturio šaulių kuopų, Ra
movėnų, Savanorių ir Biru- 
tiečių atstovų surengti De
troite Romo Kalantos aukos 
Lietuvos Laisvei sukakties 
paminėjimą ir kartu prisi
minimą Lietuvos partizanų, 
kovojusių dėl Lietuvos lais
vės daug metų po Antrojo 
pasaulinio karo.

Minėjimas numatyta š. 
m. liepos mėn. 25 d., sekma
dienį, Pilėnuose, Manches- 
ter, Mich. Rengėjai prašo 
atsižymėti tą. datą kalendo
riuje ir į šį minėjimą gau
siai atsilankyti.

DLOC VALDYBOS 
POSĖDIS

Balandžio 4 d. 12 vai. šv. 
Antano parapijos patalpoje 
įvyko DLOC valdybos posė
dis. Pirmininkas adv. R. 
Sakis savo pranešime pami
nėjo, kad Vasario 16 pami
nėjimas buvo sėkmingas ir 
pravestas sklandžiai. Aukų 
Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta virš 5000 dol.

DLOC metinis susirinki
mas nutarta sušaukti gegu
žės 9 d. 12:30 vai. šv. Anta
no parapijos patalpoje. Į 
naująją valdybą kandida
tams surasti sudarytas,no
minacijų komitetas iš: St. 
šimoliūno, Eug. Bulotienės, 
dr. Algio Barausko ir An
tano Sukausko.

Dr. Algis Barauskas pra
nešė, kad Pavergtų tautų 
komitetas nutarė šiais me
tais prie Detroito upės Pa
vergtų tautų festivalio ne
rengti.

Pavergtosios tautos šiais 
metais festivalį rengia uk
rainiečių kultūros centre 
liepos 18 d. 26601 Ryan Rd. 
Warren, Mich. šiame festi

valyje dalyvaus ir lietuviai. 
Eugenija Bulotienė įsiparei
goja šiam festivaliui meni
nių jėgų suradimą.

Birželio 13 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros 
centre įvyks birželio išve
žimų minėjimas. Minėjimu 
šiais metais rūpinasi lat
viai.

PIKNIKAS PO STOGU
Švyturio šaulių kuopos 

numatytas Lietuvių namuo
se piknikas po stogu iš ba
landžio 18 d. nukeliamas Į 
balandžio 25 d. Balandžio 
18 d. 12:15 vai. Dievo 
Apvaizdos parapijos kul
tūros centre įvyksta Pre
mijų šventė.

PASIKEITIMAI 
LIETUVIŲ BALSE

Nuo balandžio 18 d. ”Lie- 
tuvių Balso” radijo prane
šėjo ir redaktoriaus parei
gas perima Jonas Kriščiū
nas ir jis yra pasiekiamas 
tel. 1-459-6017. Programa 
perduodama sekmadieniais 
nuo 8:15 iki 9:00 vai. ryte.

MIRTYS
Kovo 19 d. savo namuose 

mirė Jonas Butkus sulau
kęs 94 metus. Palaidotas 
kovo 23 d. Greenlaxvn ka
pinėse.

Kovo 30 d. mirė Darutė 
Kvedaras sulaukusi 79 me
tus. Palaidota balandžio 3 
d. Mount Alivet kapinėse.

PENKIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIES

Balandžio 4 d. suėjo trys 
meta kaip iš Detroito visuo
meninio gyvenimo ir veiklos 
negrįžtamai iškeliavo Balfo 
direktorė ir ilgus metus bu
vusi 76 skyriaus pirminin
kė Elžbieta Pauražienė.

PYRAGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Balandžio 4 d. Birutietės 
šv. Antano kavinėje turėjo 
priešvelykinį tortų ir pyra
gų išpardavimą. Pyragai 
bematant buvo išparduoti.

Priešais birutiečių kita
me stale pardavimui buvo 
išstatyti įvairūs meno dir
biniai. Daugiausia ten buvo 
matyti gintaro išdirbinių.

• Antras Kaimas — 1981 
metų JAV LB Kultūros ta
rybos teatro premijos lau
reatas — atliks II-je Pre
mijų šventėje trumpą pro
gramą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........................ $366.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .......  $125.00
Vinco Krėves Raštai 6 tomai...........  .................... $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas . .. . $1125

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.
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Nuomonės ir pastabos

Dezertyrai ar herojai?
Praeitų metų "Dirvos"’ 

40-to numerio skaitytoją 
nustebino gausybė pavar
džių ir titulų, įpintų į 
straipsnį ”Apie gen. Žu
kauską ir jo medžioklę.” Ir 
Įterpta ne šiaip sau eilinių 
pavardėlių, bet majorų, pul
kininkų, generolų, ministe- 
rių, ministerio pirmininko, 
kariško istoriko, o ir grafų 
su grafaitėm, kur pati gra
fienė yra kunigaikštytė, be
rods, Sapiegaitė. Mane ta
čiau stebina ne tiek tie visi 
tituluotieji, kiek toks kari
nėj organizacijoj keistas 
precedentas, būtent: kai 
tam pačiam asmeniui kraš
to apsaugos ministeris už 
nusikaltimą teismu grasino, 
tai iš kitos pusės ”medalių 
kompanija” jį aukščiausios 
rūšies Vyčio Kryžium apdo
vanojo, o amerikiečiai lietu
viai dar ir aukso kardą pri- 
juosė.

Straipsnyje, sakytum, 
jaučiamas lyg negarsus 
skambutis i plačias erdves, 
palikdamas skaitytoją nuo
stabioj ir užintriguojanČioj 
nežinioj.

Gen. S. Žukauskas yra 
Lietuvos istorinė asmeny
bė, tai kol dar kas gyvas, 
rašykite apie jį ir apie visus 
jo laiko dalininkus bei vi
sas aplinkybes sąryšy su 
juo.

Šiuo atveju aš žvilgterė
jau Į savo rašytus ir vis 
dar papildomus prisimini
mus ”Sūdavos žemės Pali
kuonys” ir nutariau pateik
ti savo patirtą žinojimą 
apie nusipelniusį, o, pagal 
kitus, rasi ir nusikaltusį 
aukšto rango lietuvį.

Reikėtų (būtinai!) žinoti 
datą, net valandą, kur buvo 
gen. Žukauskas, ir ką jis 
darė tuo metu, kai karinin
kas Balnas su savo rinktine, 
pralindęs pro Augustavo 
miškus, išblaškė ne tik du 
lenkų divizijos štabus, bet 
įvaręs panikon ir Želigovs
kio štabą. Tokiam chaosui 
ištikus ir pik. Petrutis ne
žinojęs ką daryti ir visi 
”lakstę po laukus”. Tiktai 
lapkričio 19-ta, susisiekęs 
telefonu su gen. Žukausku, 
atsikvošėjęs ir, pagal Žu
kausko strategiją, susivo
kęs padėtyje.

Kyla klausimas, ar vien 
pik. Petručio pozicijos už
ėmimas Balninkai - želva 
Giedraičių kryptimi nulėmė 
visą karo su lenkais laimė
jimą ir tuo pačiu rehabili- 
tavo pasitraukusį į Rokiškį 
Žukauską?

O apie tąjį lenkų sumuši
mą karininkas Balnas dar 
man ir štai ką pasakojo, kai 
jį kartą susitikau trauki
nyje. Mat, tarnybos reika
lais grįžtant iš Daugpilio 
Lietuvos konsulo Savickio, 
i mano vagono tuščią antrą 
klasę prisistatė to ruožo ge
ležinkelio policijos viršinin

kas Balnas. Jau anksčiau 
girdėjęs apie jo nuopelnus 
nepriklausomybės kovose, 
paklausiau kodėl ne kariuo
menėj. Nepiktu, o tik liūd
nu veidu atsakė: "Pavydė- 
jo. Nuopelnus sau užsiskai- 
tė. Dar ”Siedlovu” apšaukė 
ir atleido.” Paguodžiau jį 
Gogolio ”nelaimės draugai” 
išsireiškimu, nes ir man, 
nors už nepalyginamai ma
žesnį nuopelną, Vyčio Kry
žių gudresnis nusinešė, kai 
Panevėžio bataliono palik
tą didįjį ”Maximą” pats 
vienas nakties metu ir jau 
sužeistas iš apkasų ir apsu
pimo ties Ilukšta per puski
lometrį ištempiau.

Nors iš Balno apipasako- 
jimų mažai detalių galvoj 
belikę, bet pamenu, kad su 
nuostaba paklausiau, kaip 
jam su tokiu dideliu skai
čium karių nepastebėtam 
taip toli į priešo užnugarį 
užeiti pavyko? Į tai Balnas 
atsakė, kad juos dengusi ne 
tik miškinga gamta ir nak
ties tamsa, bet ir itin į vi
sas puses paskirstyti žval
gai. O jei kur ir pasitaikęs 
civilis, tai, kad nepraneštų 
priešui, pasiimdavęs kartu.

Gaila, kad neužsirašyta, 
bet, antra vertus, kas galė
jo tikėtis, net sapnuoti, kad 
nūdien iškilusių versijų pro
ga smlkmenos labai ir net 
labai praverstų.

Bendrai paėmus, jei kal
bėti apie Balną kaip karį, 
buvau nepaprastai gerą 
įspūdį susidaręs. Neabejo
ju, kad savo žygiais jis yra 
prisidėjęs prie laimėjimų 
kovose ne tik prie Augus
tavo, Širvintų ir Giedraičių. 
Jis, man atrodo, yra tikrai 
užsitarnavęs Vyčio Kryžių 
ir herojaus vardą. Gaila, 
kad prieš jo norą buvo at
leistas iš kariuomenės ir 
dar išpravardži uotas ”Sied- 
lovu”, kas rusiškai reiškia 
balną (siedlo).

O dabar kaslink Žukaus
ko medžioklės Rokiškyje. 
Bet prieš tai peršasi klau
simas, kas vertė Žukauską 
tokiu kritišku momentu pa
likti frontą ir nešdintis Lat
vijos pasienio užuovėjon? 
Tam žvilgterėkim į pačią 
karo situaciją, štabų šta
bai: batalionų, pulkų, divi
zijų ir generalinis. Panikai 
ištikus, ”savistovūs” ir ne
subordinuojantys. O kas 
fronto vadas? Kas atsakin
gas? Krašto apsaugos mi
nistras gen. Žukas karo va
dais nepasitiki — nei gen. 
Ladyga nei gen. Glovackiu. 
Todėl nėra ko stebėtis, kad 
tarp štabų nesutarimas; o 
krašto gilumoje siaučia 
"Tatarskaja Jazda” ir te
rorizuoja žmones. Tai gal 
Žukauskas ir pagalvojo: 
”Seno generolo neklausot, 
’neapsikasat, o tik žudot’. 

Pasikarkit! Bent pats rasiu 
saugią vietą ir ... į Latvi

jos pasienį pas savo 'gerą 
pažįstamą grafą Pszezdziec- 
kį’... Bent kol paaiškės pa
dėtis ..."

Rokišky Žukauskas su 
Pszezdzieckiu tikrai neme
džiojo, nes grafas net me
džioklės draugijai nepri
klausė ir, turbūt, nė šaut 
nemokėjo. Tuo laiku jo vai
kai dar buvo maži ir visi 
tarp savęs lenkiškai kalbė
jo. Tos šeimos viešas pasi
rodymas buvo tik kas ryti
nis važiavimas į Tyzenhau- 
zeno pastatytą nepaprasto 
grožio gotikos stiliaus baž
nyčią. Pats grafas buvo ži
nomas kaip užsidaręs muzi- 
kas-pianistas; jo sukurtą 
muzikos darbelį ”Baltos Ro
žės” (Biale Rozy) teko ma
tyti ir atspausdintą. O gra
fienę dvaro kumečiai apie 
1930 metus dar prisiminė 
kaip nedemokratišką asme
nybę kuri, kai jos dukterys 
buvusios mažos, neleidusi 
kumečių mergaitėms nešio
ti kaspinų plaukuose.

Esu linkęs galvoti, kad 
Žukauskas, atvykęs pas 
Pszezdzieckį, persigalvojo 
ir, nė kojų nesušildęs, apsi
sprendė grįžti atgal į fron
tą. Tai galėjo būti lapkričio 
18 arba ir anksčiau, nes pa
gal Šapoką ”1920 m. lapkri
čio 19 prie Širvintų paimti 
lenkų brigados ir pulko šta
bai ... Lapkričio 21 ties 
Giedraičiais toks pat laimė
jimas.” Todėl galima pri
leisti, kad pik. Petruitis, tik 
gavęs telefonu gen. Žukaus
ko įsakymą, užėmė barą, 
kas bene ir bus buvęs tas 
pirmas laimėjimas prieš 
lenkus.

Įterpsiu prie to dar ir 
versiją, kuri paradoksu nu
skambės. Anot gero Žu
kausko draugo majoro Roz- 
mano, gen. Žukauskas jam 
pats asmeniškai ir įtikinan
čiai pabrėžęs, kad jis, kas 
liečia Širvintų - Giedraičių 
kovas, prie lietuvių laimė
jimo neprisidėjęs. Jį lydė
jusi, ir jau ne pirmą kartą, 
kažkokia nepelnyta garbė. 
Anot to paties Rozmano, kai 
prie "čėrkelės”, Žukauskas 
stipriu baritonu užtraukda
vęs savo mėgiamiausią 
"ubagus” imituojančią dai
ną: ”A \v Wilkomierzu jest 
kosciol bialy. A w tym kos- 
ciele z ogromną dzido švents 
Jurgis stoi. Ach stoi, niech 
stoi, niech sobie on stoi." 
(O Ukmergėj yra balta baž
nyčia. O toj bažnyčioj su di
džiu iešmu švents Jurgis 
stovi. Ach stovi, ten stovi, 
tegul sau ir stovi...).

Tarnaudomas generalinia
me štabe valdininku, turė
jau progos pažinti iš veido 
visus mūsų to laiko gene
rolus. Daugeliui karių gen. 
Žukauskas buvo autorite
tas. Itin jaunieji savanoriai- 
gimnazistai žavėjomės jo 
kariška išvaizda ir jautėme 

jame kaškokią magišką 
užuovėją. O be to, savo įsa
kymais nebardavo už škap
lierių ar rožančių neturėji
mą, kaip kiti, kurie tuo save 
tik juokino ir savo prestižą 
menkino.

Man buvo duotas uždavi
nys apklausinėti visa eilė 
Panevėžio ir Ukmergės aps
kričių lenkų dvarininkų, są
ryšy su jų teiktos pagalbos 
ir žinių "Tatarskaja Jazda” 
divizijai.

Dvaro savininkė, grafie
nė Kosakowska (Ukmergės 
apskrities, Pagirių ar Pane- 
terių valsčiaus), baigus ją 
apklausinėti, kai ji jau buvo 
pasirašiusi po raudonu lapu 
skirtu įtariamiesiems, pri
dūrė: "Ką čia jūs su tais 
savo generolais: X su šun
vote ant sprando-kaklą ska
rele persirišęs, o visi kiti be 
jokios kariškos išvaizdos. 
Vienas tik gen. Žukauskas 
tai ’par excellence’ — ir 
gudrus (sprytny) ir puikiai 
išauklėtas (vvyksztalcony). 
Ir tas pats ne jūsų". Tuo 
davė suprasti, kad jų — 
lenkų.

Panašiai išgyrė Žukaus
ką ir Taujėnų dvaro (Uk
mergės aps.) kunigaikštis 
Radvila. Prie progos norisi 
paminėti Radvilos tipingą 
pasielgimą tardymo metu. 
Kai buvo paklaustas, kokią 
pagalba jis teikė "Tatarskai 
Jazdai”, tai jis vietoj atsa
kymo pašoko prie sienos, 
nusitraukė nuo kablio kepu
rę ir sako: "Pirma patrau
kit atsakomybėn tą šaulį, 
kuris man jojant iš Siesikų 
į Taujėnus šitą kepurę ant 
mano galvos peršovė.” Kul
kos skylė tikrai matėsi. Pri
sipažino, kad "Tatarskai 
Jazdai” tik avižų davęs-, bet 
ir tai ’plutonow’ai su kapra
lais” tik jėga paėmę.

O kai kitą sykį Radvila 
įkliuvo už lenkų herbo vie
šoj vietoj prie "bromo” pa
kabinimą, tai jis visą bėdą 
sumetė ant savo giminaičio 
Kretingos grafo leitenanto 
Kazimiero Tyszkewicziaus, 
kuris tuo metu su savo rai
telių eskadronu dėdės dvare 
stovėjo. Vėliau, berods, ry
šium su tuo incidentu, es
kadronas buvo perkeltas į 
Kauną. Gal iš apmaudo, es
kadronas prajodamas pro 
Ukmergę, apsistojo viena
me lietuvio klube ir pakėlą 
orgiją. Triukšmo nuramini
mui komendanto atsiųstus 
patrulius jie nuo antro auk
što laiptais galvom žemyn 
nuleido. Tik atvykęs pėsti
ninkų dalinys juos nurami
no ir jie dainuodami išjojo.

Nors ir žinoma, kad Pil
sudskio P.0.W. (Polska Or
ganizacija Wojskowa) bu
vo numačiusi savo karinių 
pajėgų viršininku Vidurinei 
Lietuvai (Srodkowej Lit- 
wy) paskirti gen. Žukaus
ką, bet labai abejotina, ar 
toks ambicingas karys būtų 
sutikęs? Net nežinia, ar jis 
apie tai žinojo. Pagaliau, 
ar lenkiškos dainuškos mė- 
gimas bei plati pažintis su 
lenkų aristokratija turėjo 

būtinai būti kokia dėmė po
litinei ištikimybei ?

Na, o kuo velnias nežai
džia, kai Dievas miega? — 
sako rusų priežodis. Ar ne
turim iš mūsų pirmųjų ge
nerolų, tada "starorežim- 
cais” (seno režimo) vadina
mų, pavyzdžių, kurie šuns 
keliais nuėjo. Gen. Kondrat- 
jevas Lietuvos armijos šta
bą ne Kaune ar Vilniuj pro
jektavo, o Gardine, nes jam 
Bielorusija kvepėjo. Kitas 
— gen. Klešcinskis rusų 
šnipu išvirto. O paskutinis 
tų generolų — Vitkauskas, 
"polkovoj služaka” besiafi- 
šuodamas, net visą kariuo
menę pas priešą nusivedė 
ir valstybę už raudoną 
žvaigždę ir "pagonus” par
davė.

Vienok, nežiūrint to kaip 
aukštai vertintume tiek pa
čią vadovybę tiek jos stra
tegiją, negalima pamiršti 
dar trečio, ir gal to paties 
svarbiausio faktoriaus, bū
tent, kad, anot Tolstojaus, 
kovą nulemia ne vyriausio 
karo vado įsakymas, o tik 
ta nematoma jėga, kuri va
dinama kariuomenės dva
sia. O tos dvasios kaip tik 
ir nepritrūko kovojant su 
nepalyginamai skaitlinges- 
niu priešu.

Stasys čėsna 
Australija

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• BALANDŽIO 17 D. Pava

sarinis Dirvai paremti balius 
Lietuvių namuose. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• BALANDŽIO 18 D. Šv. 
Jurgio parapijos šventė ir pie
tūs, atsidėkojimui parapijie
čiams už paramą. Rengia pa
rapijos taryba.

• BALANDŽIO 24-25 — Re
liginės šalpos savaitgalis Dievo 
Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 25 D. Balfo 
metinis susirinkimas DMNP 
parapijos mažojoje salėje.

• BALANDŽIO 25 D. šv. 
^Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.
• GEGUŽĖS 2 D., sekmadie

nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
certas CCC Main Campus te
atre.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininkij šventė. Šeš
tadienį koncertas, sekmadienį 
akademija

• GEGUŽĖS 8 D., šeštadie
nį, sportininkų vakaras-balius 
Slovėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 8 ir 9 D. D. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.

• GEGUŽĖS 9 D. Partizano 
motinos minėjimas D. M. N. P. 
parapijos salėje. Rengia Bi- 
rutietės.

• GEGUŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia 
Vyr. Skaučių Židinys.

• GEGUŽĖS 22-23 D. Lie
tuvių Rašytojų draugijos suva
žiavimas Clevelande. Rengia 
Lietuvių Rašytojų draugija.

• GEGUŽĖS 30 D. Poeto 
Stasio Santvaro, 80 metų am
žiaus sukakties proga, pager
bimas Lietuvių Namuose.
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Madrido konferencijos eiga
š. m. kovo 23 d. Europos 

Saugumo ir Bendradarbia
vimo JAV Kongreso Komi
sija savo posėdyje išklausė 
pranešimus Valstybės De
partamento pasekretoriaus 
politiniams reikalams, Law- 
rence S. Eagleburger ir 
JAV delegacijos pirmininko 
Madrido peržvalgos konfe
rencijoje, a m b a sadoriaus 
Max M. Kampelmano, apie 
Madrido konferencijos eigą. 
Posėdžiui pirmininkavo At
stovų Rūmų narys Dante B. 
Fascell. Posėdyje dalyvavo: 
pirmininko pavaduotojas, 
senatorius Robert Dole, Rū
mų nariai — Millicent Fen- 
wick ir Jonathan B. Bing- 
ham, Komisijos biuro direk
torius R. Spencer Oliver ir 
Valstybės Departamento e. 
p. komisionierius žmogaus 
Teisių reikalams, Steven 
Palmer.

Pagrindinį pranešimą pa
darė Valstybės Departa
mento pasekretorius L. S. 
Eagleburger, Jis priminė, 
kad jau nuo pradžios Madri
do konferencijos darbą sun
kino Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos valstybių 
veikla priešinga Helsinkio 
Akto dvasiniai ir raidei. 
Šiam teigimui paremti jis 
nurodė į invaziją į Afganis
taną, žmogaus teisių gynė
jų persekiojimus, Vakarų 
radijo pranešimų trukdy
mus, Sovietų akciją prieš 
Lenkiją, ir pagaliau proce
dūrinius trukdymus.

Šių faktų akivaizdoje, va
sario mėn. įvykusioje sesi
joje Vakarų atstovai pir- 
mon galvon siekė atstatyti 
pagrindinį Helsinkio Akto 
principų gerbimą kaip pa
grindą ant kurio gali būti 
pastatytas Europos saugu
mas ir bendradarbiavimas. 
Tam tikslui, jie siekė trijų 
dalykų. Pirma, buvo ypa
tingai svarbu, kad valsty
bės, kurios palaiko šio akto 
principus griežtai pasmerk
tų tuos, kurie juos laužo. 
NATO užsienių reikalų mi
nistrai savo kalbose ypač 
užakcentavo, kad turi būti 
sustabdytos represijos Len
kijoje ir kad turi būti ger
biami Helsinkio Akto prin
cipai. Antra, buvo siekiama 
pakartotinai patvirtinti mū
sų pačių įsipareigojimus. 
Anot pasekretoriaus, Bai
giamasis Aktas yra ir lieka 
galiojantis standartas gai-

BUSINESS 
ADMINISTRATION

Floridoj inžinerijos ben
drovė Termo - elektrinėms 
jėgainėms ieško business 
administration baigusių už
pildyti užpirkėjo-jos (buy- 
er) vietą. Prašome siųsti 
savo curriculum vitae: Do
natas A. Siliūnas vardu, 
Lancaster Steel Co., Ine. 
3471 North Federr' Hwy., 
Suite 600, Fort Lauuerdale, 
Fla. 33306. (14-17) 

rems išspręsti problemas, 
kurios skiria Rytų ir Vaka
rų Europą. Ir pagaliau, bu
vo pareikšta, kad įprastinis 
reikalų tvarkymas neįma
nomas, kai pagrindiniai Hel
sinkio Akto principai yra 
laužomi.

Naujos sesijos, kuri turi 
prasidėti lapkričio 9 d. pa
sisekimas priklausys nuo to 
metu įvykių įvertinimo: 
’’Jei nebus pagerėjimo Len
kijoj — paleidimo politinių 
kalinių, panaikinimo karo 
stovio, tautinio susitaiki- 
mo — tada nėra vilties pa
siekti vispusiško susitari
mo, kurio mes visada sie
kiame”, pabrėžė Valstybės 
Departamento pasekreto
rius.

Lietuvių muzikų prasiskverbimas 
į amerikiečius

šių metų vasario 16 die
nos proga jau šeštą kartą 
buvo transliuojama lietu
viškoji muzika skirta ame- 
kiečiams per WQXR AM ir 
FM radijo stotis, kurių sa
vininku yra įtakingasis 
New York Time laikraštis. 
Per paskutiniuosius penke
rius metus dr. Jonas Lenk- 
taitis atrinkdavo muziką ir 
parengdavo reikalingas in
formacijas, o programų di
rektorius Robert Sherman 
pats savo nuožiūra perduo
davo tą ar kitą kūrinį, šiais 
metais visa tos valandos 
programos atsakomybė bu
vo pavesta J. Lenktaičiui. 
Jis į talką pasikvietė radi- 
jofonijoje prityrusį ”Lietu- 
vos Atsiminimų programos 
direktorių dr. Jokūbą Stu- 
ką. Per trumpą laiką šie du 
vyrai, trumpais sakiniais, 
pateikė amerikiečiams tiek 
informacijos apie Lietuvą, 
kad juos praplėtus galima 
būtų pripildyti kelis laik
raščio puslapius.

Programa buvo pradėta, 
programų direktoriui Ro
bert Sherman skaitant Val
stybės sekretoriaus Alexan- 
der H. Haig laišką rašytą 
Lietuvos atstovui dr. S. A. 
BaČkiui ir tuoj sekė Lietu
vos himnas, Įgrotas simfo
ninio orkestro diriguojant 
Jeronimui Kačinskui.

Informacijos lietė Lietu
vos pasiuntinybę, Vliką, 
pirmąją sovietų ir vokiečių 
okupacijos lietuvius kovo
jančius prieš dabartinį reži
mą, Sibire esantį Antaną 
Skuodį, cenzūrą, dabartinę 
pogrindžio spaudą, New 
Yorke ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius, daug 
reikšmės buvo skirta Chi
cagos lietuvių veiklai ypač 
lietuvių operai ir lietuvių 
muzikų prieaugliui studija
vusiems ar tebestudijuo- 
jantiems Juliard, Brekle, 
Curtis Institute ir kitose 
muzikos mokyklose. Buvo 
išryškinti mūsų tautinės są
vokos kėlėjai spaudos drau-

Ambasadorius Max M. 
Kampelmanas, papildyda
mas pasekretoriaus prane
šimą, pastebėjęs, kad per 
visą Madrido konferencijos 
metą jis praleidęs apie 150 
valandų savo privačiuose 
pasikalbėjimuose su Sovie
tų delegacijos nariais, pa
brėžė, kad visada buvo jau
čiama arogancija ir visiš
kas paneigimas žmogaus 
teisių problemos kaip ”ne- 
vertos rimtų svarstymų”.

Prieš prasidedant posė
džiui Vliko pirmininko pa
vaduotojas, dr. D. Krivic
kas ir Vliko įstaigos vedėja
M. Samatienė padėkojo am
basadoriui Kampelmanui už 
jo pakartotiną iškėlimą Pa
baltijo valstybių problemos.

Madrido konferencijos 
posėdžiai bus atnaujinti 
lapkričio 9 d.

dimo laikais dr. V. Kudirka 
ir Česlovas Sasnauskas ir 
jaunesnės kartos Kazys 
Viktoras Banaitis. Taip pat 
neužmirštos liko ir mūsų 
Lietuvos Operos solistės, 
sulaukusios jau 80-ties me
tų Vincė .Jonuškaitė ir Elz
bieta Kardelienė, nors jų 
neteko išgirsti radijo ban
gomis.

Buvo suminėtas įvykis 
Lietuvai paprašius įstoti į 
Tautų Sąjunga, 1922 m. 
Priėjus prie Čiurlionio, J. 
Lenktaitis tartum pastatė 
tam tiktą užtvarą, laikas 
nuo laido vykstančiai polemi
kai užsienio spaudoje tarp 
V. Kandinskio šalininkų 
ir M. K. Čiurlionio, pareikš
damas, kad nors Kandins- 
kis buvo 9 metus vyresnis 
už Čiurlionį, Čiurlionis vie
nus metus anksčiau turėjo 
Vilniuje savo darbų parodą, 
o Kandinskis metais vėliau 
tik savo grafikos darbus iš
statė, nes daugiausia laiko 
jis skyrė ne menui bet ad
vokatūrai. Neužmirštas li
ko ir Lietuvių Kultūros ži
dinys, New Yorke bei Dar
bininko energingasis admi
nistratorius Tėvas Petras 
Baniūnas, kur galima gauti

CO BOWLING THE INSTANT WAY!

Žaiskite rutuliais 3 žaidimus su kiekvienu 
bilietu — galimybe laimėti iki $5,000!

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
METAI

šie metai daugelio lietu
vių organizacijų susitarimu 
yra paskelbti Lietuviškų 
parapijų metais.

Lietuvių išeivių Bažnyčia 
turėjo ir tebeturi penkis pa
grindinius siekinius :

• Visus lietuvius suburti 
į lietuviškas parapijas.

• Dėti visas pastangas, 
kad visos lietuviškos para
pijos būtų aptarnaujamos 
lietuvių kunigų.

• Siekti, kad parapijos 
būtų ne tik religinio, bet ir 
tautinio bei kultūrinio gy
venimo židiniais.

• Stengtis, kad lietuviš- 

lietuviškų knygų, plokšte
lių ir kitokios informacijos, 
apie Lietuvą.

Antrą kartą pasiklausius 
iš užrašytos juostelės pa
aiškėjo ir šios programos 
trūkumai, šalia prityrusių 
radijo kalbėtojų R. Sher
man ir J. Stuko, J. Lenk
taitis atrodo kalbėjo per 
greitai. Aiškiai jautėsi, kad 
norėjo išnaudoti laiką ir sa
vo niekad neišsemiamą ži
nių, faktų, istorinių datų 
arsenalą. Jo neprityrimas 
kalbėti studijoje į mikrofo
ną kelis kartus buvo paste
bėtas prašant jį arčiau prie 
mikrofono pasilenkti, jis 
tartum mirties ar gyvybės 
atveju, skubėjo informuoti 
amerikiečius apie savo tė
vynę. Jo parinktoji muzika 
buvo pasigerinai aukšto ly
gio.

Jis vėl buvo paprašytas 
kitais metais atsikviesti į 
studiją jo pasirinktus me- 
nininkus-muzikus. Teko pa
tirti, kad jis jau yra papra
šytas šių metų laikotarpyje 
parengti dar dvi progra
mas. Vieną apie lietuvių 
liaudies dainas, antrąją 
apie lietuvių kamerinę mu
ziką. Lietuviai muzikai tu
rėtų palaikyti su juo arti
mesnį ryšį. Tikiu, kad šie 
faktai tebekalba apie as
mens sugebėjimus šioje sri
tyje, taip kaip jie trumpam 
laikui buvo sužibėję Vilniu
je.

J. P-tis 

Net jeigu jūs niekada nežaidėte rutulio žaidimo, jūs 
galite laimėti iki $5,000 naujoje Ohio Instant Lottery 
bowling žaidime ... LAIMĖKITE TIKRĄ PINIGĄ!

Laimintis bilietas turi būti patvirtintas.

koše parapijose būtų bran
ginama bei ugdoma lietuvių 
kalba, atgaivinamos bei 
saugomos lietuvių religinės 
ir tautinės tradicijos.

• Kreipti ypatingą dėme
sį į jaunimo lituanistinį mo
kymą ir auklėjimą.

Bažnyčios bei visuomenės 
vadovai, šių metų pradžioje 
paskelbė 1982 metus Lietu
viškų Parapijų Metais, savo 
atsišaukime jie yra pareiš
kę, kad ”visiems ... dar
bams planuoti, derinti ir 
skatinti sudaromas centri
nis iniciatyvos židinys ... 
žemiau išvardintas komite
tas ir yra tasai židinys, ku
ris kartu su religiniais bei 
visuomenės vadovais ir in
stitucijomis yra pasiryžęs 
atlikti eilę darbų išplau
kiančių iš aukščiau minėtų 
siekinių bei realybių.

Komitetas yra pasiryžęs 
netiek konkrečiu darbu pa
dėti visoms lietuviškoms 
parapijoms, kiek atkreipti 
dėmesį į kiekvienos parapi
jos svarbą bei reikalingu
mą.

šis komitetas bandys 
šiais metais visų lietuvių 
mintis, kuo dažniau nu
kreipti į lietuviškų parapijų 
problematiką. Lygiai ban
dys kuo daugiau lietuvių — 
asmenų, institucijų, organi
zacijų įtraukti į konkretų 
darbą parapijose.

Raginame, kad visur, kur 
tik yra lietuvių parapija ar
ba bent lietuvių kolonija, 
būtų įkurtas lietuviškų pa
rapijų metų komitetas. 
Kviečia lietuvius kunigus ir 
pasauliečius, ypač jaunimą, 
kelti lietuviškų parapijų 
laimėjimus ir rūpesčius mū
sų spaudoje.

Centrinį komitetą Cleve
lande sudaro: pirm. Romu
aldas Bublys, vicepirm. 
Kęstutis Civiliškas, sekr. 
Nijolė Balčiūnienė, ižd. Eu
genijus Šilgalis ir nariai — 
kun. Juozas Bacevičius, se
suo M. Corinthia, SSC, Al
girdas J. Kasulaitis. Zita 
Kripavičiūtė, Vacys Rociū- 
nas, Stella Sankalaitė, Ste
fanija Stasienė ir kun. Kęs
tutis žemaitis. Komiteto 
adresas: R. Bublys, 23430 
Harms Road, Richmond 
Heights. Ohio 44143.
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FILATELIJA

JAV sausio 30 d. išleido 
20 centų pašto ženklą, ku
riuo pagerbiamas preziden
tas Rooseveltas jo 100 metų 
gimimo proga.

Franklin Delano Roose- 
velt (1882-1945), valstybi
ninkas ir 32 JAV preziden
tas, gimė Hyde Parke prie 
New Yorko. Jis buvo kito 
garsaus prezidento — Teo
doro Roosevelto pusbrolis. 
Studijavo teisę Hervardo 
ir Columbia universitetuose. 
Jau 1910 m. įsijungė į poli
tiką ir į demokratų partiją. 
Pradedant 1913 m. ėjo įvai
rias pareigas partijoje ir 
vyriausybėje. 1932 m. buvo 
išrinktas JAV prezidentu. 
Buvo pradininkas ekonomi
nio atkutimo, vadinamo

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Ątkvieskite 

i savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke- 

I lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 41114 '

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

Antanas Bernotas

New Deal. Vėliau jis buvo 
prezidentu perrinktas dar 
tris kartus. Prasidėjus Eu
ropoje karui, Amerika rėmė 
valstybes, kariavusias prieš 
"ašies” valstybes. 1941 m. 
kartu su Churchilliu pasira
šė Atlanto Chartą. Vėliau 
ir visi įsijungė Į karą prieš 
Vokietiją ir Japoniją. 1943 
m. turėjo pasitarimus su 
Stalinu ir Churchilliu Tehe
rane, o 1945 m. Jaltoje. Bū
damas ligonis (ilgus metus 
s>rgo polio liga), Jaltoje so
vietams padarė didelių nuo
laidų, perleisdamas jų įta
kai visą rytinę Europą. Mi
rė balandžio 12 d., vos tik 
grįžęs iš Europos.

KANADA nuo š. m. sau
sio 1 d. pakėlė pašto tarifus 
ir išleido naujus pašto ženk
lus.

Pašto ženklo piešinys la
bai paprastas — stilizuotas 
klevo lapas, be vertės nuro
dymo, bet parduodamas po 
30 centų, šitie pašto ženklai 
galioja tik Kanados viduje. 
Į JAV dabar reikia mokėti 
35 c., o oro pašto laiškai Į 
užsienius — 60 centų.

PANAMA išleido 23 cen- 
tesimų pašto ženklą, kuriuo 
pagerbiamas aklųjų rašto 
išradėjas Louis Braille.

Louis Braille (1809-1852) ? 
aklųjų mokytojas, gimė 
Coupvray, Prancūzijoje. Jis 
pats apako turėdamas 3 me
tus amžiaus ir nuo 1818 m. 
buvo patalpintas Paryžiaus 
aklųjų institutan. čia jis 
tuoj pasižymėjo savo gabu
mais moksle ir muzikoje. 
Puikiai grojo vargonais ir 
violončele. Būdamas 19 me
tų pradėjo mokyti kitus ak
luosius. Kad lengviau būtų 
mokyti, sugalvojo tam tikrą 
raidyną. Tos raidės ir skait
linės susideda iš įvairiai' 
grupėmis sudėliotų taškų, 
kurie įspaudžiami į popierių 
iš atvirkščios pusės. Akla
sis, išmokęs šios abėcėlės, 
vedžiodamas pirštų galais 
per tekstą, taip sugeba skai
tyti. Tuo raštu, vadinamu 
Braille sistema, yra parašy
ta knygų ir plačiai naudoja
masi.

V. VOKIETIJA išleido 1 
markės pašto ženklą, kuriuo 
paminima Antarktikos pasi
rašymo sukaktis 1961 m.

Antarktika arba Pietų 
Ašigalis yra pietiniame že
mės rutulio gale. Tai milži
niškas žemynas, didesnis

BOSTONO LIETUVIAI
LSF LAIMĖTOJAI

Sėkmingai pravestas Lietu
viškosios Skautybės Fondo lo
terijos vajus buvo baigtas š.m. 
balandžio 4 d., bilietų trauki
mu Bostone.

Dovanas laimėjo:
I- ją (spalvotą televiziją) 

No. 3254 - p. Stimburys, Gaw 
ler River, Australija.

II- ją (nešiojamą radio apa
ratą) - No. 8851, F. Cepkaus- 
kas, Brockton, MA.

III- ją (‘toasterį’) - No. 4675, 
S. Petravičius, Rancho Palos 
Verdes,CA.

IV- ją (skaičiavimo aparatą) 
Nr. 6298, p. Stankūnas, Cos 
Cob, CT.

V- ją - (laikrodį/žadintuvą) 
Nr. 7497, H. Black, Silver 
Spring, MD.

VI- ją ($25) - Nr. 3408, E. 
Junokas, England.

LSF bendradarbiai ir Val
dyba, vadovaujama vs Česlo
vo Kiliulio, labai uoliai sten
giasi, kad Fondas augtų, tvir
tėtų ir būtų pajėgus iš palū
kanų efektyviai paremti skau
tiškąją veiklą - kaip vadovų 
lavinimą, leidimą skautiškų 
leidinių, stovyklų pagerinimą 
ir pan. Ir todėl galima sakyti, 
kad kiekviena auka LSF yra 
geriausias investavimas į lietu
viškojo jaunimo ateitį. Paste
bėtina, kad Fondo palūkanos 
(visos gautos aukos/kapitalas 
yra neliečiama ) nėra naudo
jamos Fondo administracijos 
ar Fondo atstovų išlaidų pa
dengimui.

Aukos LSF yra nurašomos 
nuo mokesčių, čekį išrašant 
LITHUANIAN SCOUTS 
ASSN., INC. - LS FONDAS. 
Jas galima įteikti Fondo atsto
vams vietovėse, arba siųsti tie
sioginiai LSF iždininkui K.

nei visa JAV teritorija. 
Antartika yra kalnuota ir 
padengta amžinu sniegu ir 
ledu. Prie Pietų Amerikos ir 
Australijos žemynų ji ne
prieina arčiau kaip per 600 
mylių. Visa ši milžiniška 
teritorija, dar nevisai ištir
ta, yra pasidalinta tarp 
Australijos, Did. Britanijos, 
Norvegijos ir JAV. Kai ku
rios artimos salos valdomos 
Prancūzijos ir N. Zelandi
jos. Dabar pretenzijas reiš
kia ir Argentina bei Sovietų 
Sąjunga.

Nenortui, 44 Alban St., Dor- 
chester, MA, 02124.

PAMINĖJO LKB 
KRONIKOS SUKAKTĮ

Laisvės Varpas, vedamas 
Petro Viščinio, kovo 28 ir 
balandžio 4 d. d. plačiai pa
minėjo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 10 me
tų sukaktį. Jis pabrėžė, kad 
sukaktis sudaro nesugriau
namą liudijimą, kokiu idea
lizmu, atsidėjimų, ištver
mingumu ir tobulu organi
zuotumu vykdomas pasi
priešinimas okupantui ir 
kaupiama medžiaga apie 
okupanto daromas lietuvių 
tautai skriaudas. Toji me
džiaga yra labai reikšminga 
laisvajam pasauliui infor
muoti ir istorijai, kuri turės 
nušviesti ateities kartoms 
lietuvių tautos kančias ir 
atsparumą okupacinei poli
tikai.

DAINUOS SEKSTETAS
Kiekvienas Laisvės Var

po renginys organizuojamas 
vis nauju šūkiu. Dažniau
siai tai būna šūkis: "Pažin
kime ir remkime savo ta
lentus”. šių metų Laisvės 
Varpo pavasarinio koncerto 
šūkis: "Neužmirškime vie
tinių savo menininkų ir me
no vienetų", šio šūkio pa
grindu programa atlikti pa
kviestas komp. Juliaus Gai
delio vedamas Bostono lie
tuvių vyrų sekstetas, kuris 
visu atsidėjimu dabar ruo
šiasi koncertui.

Laisvės Varpo pavasari
niame koncerte sekstetas 
atliks įvairią ir įdomią pro
gramą. Koncertas vyks ba
landžio 25 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje tre- 
čiarrie aukšte.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas šau
kia savo susirinkimą balan
džio 24 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
kambary už baro. Prelegen
te bus prof. Janina Budrei- 
kienė, kuri dėsto Mounth 
Ida junior kolegijoj. Pa
skaitos tema: šių dienų mi
tybos metodų trumpa ap
žvalga. ~

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

m

AMBER STUDIOS, mc.
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, grafika, droži

niai, gintaras, keramika ir... Gauta nauji grafikos darbai iš Vytauto 
Igno ir Giedrės žumbakienės bei kitų menininkų.

Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas 
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas
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AUKOS BALFUI
1981 metais per BALFo 

145 skyriaus valdybą Cleve
lande savo auką pašalpos 
reikalingiems lietuviams- 
ėms įteikė sekantys auko
tojai :

$2,000.00 — A. a. Juozo 
ir Anelės Kubiliūnų atmi
nimui — dukra Ramunė.

$1,000.00 — A. ir F. Ku- 
nevičiai.

$200.00 — dr. J. ir A. Ja- 
siai.

$160.00 — J. ir J. Wa- 
nicki.

$102.00 — R. Kubiliūnai- 
tė-Newton.

101.00 — A. A., dr. J. 
ir D. Maurukai.

$100.00 — dr. V. Bložė, 
dr. V. Gruzdys, V. Stepo- 
navičiūtė-Bossin, I. ir č. 
Šatkai, T. ir V. Urbaičiai.

$76.00 — dr. J. Skrinska. 
$75.00 — F. A. Baldauskas.

$61.00 — J. Krištolaitis.
$51.00 — dr. J. Mačiulis, 

dr. J. Šonta.
$50.00 — A. R. Babickai, 

dr. D. ir R. Degėsiai, M. 
Iešmantienė, M. V. Valiai, 
I. Vinclovienė.

$45.00 — A. Styra.
$40.00 — I. M. Janavičiai.
$33.00 — V. O. ir L. Jo

kūbaičiai.
$31.00 — A. Bielskus.
$30.00 — dr. S. Jankaus

kas, E. A. Mackevčiai, D. 
V. Miseliai, P. O. Žilinskai.

$27.00 — dr. J. ir I. Stan
kaičiai.

$26.00 — L. V. Apaniai, 
N. P. Bieliniai. dr. H. Bra
zaitis, J. Gudėnas, S. H. 
Tdzeliai, J. V. Januškiai, V. 
G. Plečkaičiai, V. Sniečkus, 
dr. E. ir R. šilgaliai, K. 
Vaičeliūnienė, M. Žitkus.

$25.00 — V. S. Akelaičiai, 
J. Augustas, J. G. čyvai, 
B. N. Gaidžiūnai, A. E. 
Garkai, B. Gedvilienė, K. Z. 
Gobiai, D. G. Iešmantai, 
Wm. Jakubs, A. Karklius, 
J. I. Kijauskai, J. F. Kli- 
maičiai, dr. S. ir dr. G. Ma
tai, dr. V. ir A. Mauručiai, 
E. K. Mažonai, V. Peckus,
A. P. Petrauskiai, J. Pivo
riūnas, P. Razgaitis.

$22.00 — E. P. Jogos, dr. 
V. ir A. Karobliai, B. Nat- 
kevičiūtė, A., J. ir V. Puš- 
kuriai, V. A. šenbergai.

$21.00 — A. J. Juozaičiai, 
J. Mikonis, V. E. Rack, B. 
J. Steponiai.

$20.00 — J. Balbatas, V.
B. čyvai, T. Gaškienė, p. 
Ilendienė, J. Juodišius, N. 
Kaminskienė, A. Mackuvie- 
nė, B. E. Nainiai, A. Pau- 
tienis, O. P. Skardžiai, J. 
Švarcas.

$17.00 — A. V. Valaičiai.
$16.00 — R. Bublys, V. 

Dautas, V. Degutis, J. Kaz
lauskas. L. Keženius, D. Mi-

koliūnienė, A. Muliolis, V. 
Palubinskas, V. D. Ramo- 
niai, B. Snarskis, V. Stim- 
hurienė.

$15.00 — A. Balašaitie- 
nė, Z. Dučmanas, P. Ežers- 
kis, J. Grina, G. Juškėnas, 
V. O. Kavaliūnai, E. Kers- 
nauskas, P. J. Kloriai, K. 
O. Raliai, V. O. Rociūnai, 
dr. K. ir P. Stungiai, A. 
Sušinskas, A. J. Šiaučiūnai, 
R. A. Zorskai, J. žygas.

$12.00 — A. V. Giedrai
čiai, J. F. Jasinevičiai, S. S. 
Kaniauskai, M. K. Tijūnė
liai.

$11.00 — M. J. Apanavi- 
čiai kun. J. Bacevičius, A. 
V. Benokraičiai, A. Brazai
tis, S. J. Butrimai, J. Citu- 
lis, V. Civinskas, dr. J. 
Jakštas, J. Kaklauskas, M.
A. Liutkai, B. Maželis, A. 
Mikoliūnienė, B. Nasvytie- 
nė, J. J. Naujokaičiai, Z. S. 
Obeleniai, V. Palūnas, V. 
Petrus, A. Rukšėnas, J. 
Stempužis, E. J. Stepai, J. 
Stravinskas, V. šamataus- 
kas, P. Tamulionis, R. Vo- 
dopalas.

$10.00 — E. Alšėnienė, A. 
Ambrazienė, N. V. Andriu- 
šaičiai, S. Astrauskas, M. 
Aukštuolis, V. Bakūnas, dr.
B. Balčiūnienė, M. Blynas, 
V. G. Bučmiai, P. Butkuvie
nė, K. I. Civinskai, dr. A. 
čeičys, D. S. čipkai, J. Čiu-

M /uperior Avino/ i®™ ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: |įg

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

berkis, J. D. Damušiai, E. 
K. Gaižučiai, kun. A. Galdi- 
kovskis, B. S. Garlauskai, 
V. Gedgaudas, A. Gražulie- 
nė, V. Gelgotas, kun. B. Iva
nauskas, E. Janulienė, E. 
Jocienė, A. J. Kasulaičiai, 
A. ir A. Kavaliūnai, P. Kau
nas, dr. K. Kliorvs, H. Kri- 
pavičius, P. Kudukis, A. K. 
Laikūnai, S. K. Lazdiniai, S. 
Lukas, A. E. Lūžos, H. Ma
cijauskas, S. S. Mačiai, B. 
Malcanienė, A. G. Masilio- 
niai, P. Milašius, F. Navic
kas, D. M. Naumanai, A. 
Penkauskas, J. Petkevičie
nė, P. A. Petraičiai, V. S. 
Rutkauskai, J. K. Sniečkai, 
A. V. Spirikaičiai, V. Stan- 
kauskas, I. Staukus, V. 
Stuogis, A. Tamulionis, dr.
D. Tamulionytė, D. Vaičiū
nas, P. J. Venciai, I. O. Vaš
kai, O. K. žygai.

$9.00 — J. Virbalis.
$8.00 — V. Bačiulis.
$7.00 — M. Ivanauskienė, 

V. Matulionis, K. E. Širvi- 
niai.

$6.00 — V. Bartuška, S. 
Jurgaitis, V. O. Kavaliūnai, 
V. Kaunas. J. Lozoraitis, J.
E. Šarkai, J. Žilionis.

$5.00 — V. Bacevičius, 
M. Bajoraitienė, A. Balase- 
vičius, M. Barniškaitė, R. 
Brazaitienė, K. Bruožis, M. 
Bujokas, J. Dautartas, K.
U. Gaižučiai, D. Gatautienė, 
J. S. Ignatavičiai, Iz. Jonai
tienė, L. J. Jucaičiai, F. Ju
ras, B. J. Kasperavičiai, O. 
Kašubienė, -T. Kaunas, Dž. 
Kižys, p. Malėnienė, S. Mar
cinkus, V. Matulionis, E. 
Mekienė, A. V. Miškiniai, L. 
Nagevičius. S. Nastopkienė, 
G. Natkevičienė, P-. Neįma
nąs, Ožinskai, A. Rastaus- 
kas, J. Skavičius, K. J. šla
peliai, V. Taraška, B. Ta- 
rutienė, R. II. Tatarūnai, A. 
Vasis, E. Vyšniauskienė, J. 
Zoruba.

$4.00 — J. A. ir B. Ka
zėnai.

$3.00 — V. Drabišienė,
V. Tamulis.

$2.00 — I. Belžinskas.
Skyriaus valdyba nuošir

džiai dėkoja visiems auko
tojams ir aukotojoms varg
stantiems broliams ir se
sėms pagelbėti.

Clevelando Balfo 145 
Skyriaus Valdyba

NEW YORKO KVARTETO 
KONCERTAS

šeštadienį, gegužės 1 d. 
7:30 vai. Dievo Motinos pa
rapijos salėje Clevelande 
įvyks kvarteto „Harmoni
ja” koncertas.

„Harmonija”, mišrus vo
kalinis kvartetas, susikūrė 
1980 metais New Yorke. 
Kvartetas buvo sudarytas 
iš Apreiškimo parapijos 
choro narių, turėjusių norą 
paįvairinti giedojimą šv. 
Mišių metu. Kvartetas 
įtraukė į savo repertuarą 
giesmių iš pereitų šimtme
čių, dabartinių kompozici
jų ir kitų kūrinių, kurie re
tai buvo girdimi.

Kvartetas pasirodė pir
mą kartą pereitą vasarą 
Lietuvių dienose, Pennsyl- 
vanijoje. šiame angliakasių 
krašto festivalyje kvarte
tas giedojo per iškilmingas 
mišias ir atliko pagrindinę 
•meninę programą šventės 

. bankete.
Kvartetą sudaro sopra

nas Rasa Bobelvtė-Brittain, 
altas Birutė Ralytė-Mali- 
nauskienė, tenoras Viktoras 
Ralys, bosas Petras J. Tuti 
nas ir akompaniatorius Ma
tas Yatkauskas. Matas Yat
kauskas yra baigęs Manhat- 
tan School of Music konser
vatoriją ir dabar vargoni
ninkauja šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Elizabethe, 
N. J. Viktoras Ralys, kvar
teto steigėjas, taip pat va
dovauja N. Y. Vyrų chorui 
„Perkūnas”

"Harmonija” yra sudary
ta iš jaunų žmonių, su skir
tingom profesijom ir cha
rakteriais, bet juos visus 
jungia vienas dalykas — 
daina. Su savo dainom 
„Harmonija” Clevel a n d e 
pasirodys pirmą kartą.

Koncertą rengia Cleve
lando ateitininkai ir kvie
čia visus dalyvauti. Bilietai 
po $6.00 ir $4.00 sekmadie
niais gaunami abiejų para
pijų svetainėse arba pas 
Romą Bridžių tel. 481-9097 
(tik vakarais ir savaitga
liai) ir Jadvygą Kliorienę 
telef. 291-3607. Mokslą ei
nančiam jaunimui bilietai 
po $2.00. Eilės yra nume
ruotos, bet vietos — ne.

♦ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

♦ 
* 
* 
♦ 
* 
*

*
*

* 
* 
* 
* 
♦ 
* 
* 
♦ 
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*

♦
*
*
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★i

MATAS & TURNER
□
REALTOR’ REALTY

Certified Appraiser



1982 m. balandžio 15 d. DIRVA Nr. 15 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

A. A. VYTAUTĄ 
ALFONSĄ BRAZIULĮ 

IŠLYDĖJUS AMŽINYBĖN

A. A. Vytautas Alfonsas
Braziulis (1932 m.)

Š. m. balandžio mėn. 6 
dienos vakare, ant savo 
žmonos Noros rankų, į Ana
pilį negrįžtamai iškeliavo 
Vytautas Alfonsas Braziu
lis, Lietuvos laisvės kovų 
dalyvis, kūrėjas savanoris, 
Klaipėdos krašto sukilėlis, 
žurnalistas ir visuomeninin
kas.

Gimęs 1900 m. vasario 25 
dieną Laumakių kaime, 
Šiaulių apskrity, Vytautas 
Braziulis augo lietuvių pa
triotų ūkininkų šeimoje ir, 
jos įtakoje bręsdamas, savo 
gyvenimo kelią pakreipė 
Lietuvos keliu. Tai kario 
ginklu apsiginklavęs, tai 
rašto plunksna pasidabinęs, 
žingsniavo Lietuvos besiku
riančios kariuomenės greto
se, o vėliau pasirinko žurna
listo profesiją. Jo prisimini
mus iš praeities dominavo 
kariuomenės kūrimosi die
nos, "Vilkolakio” teatro 
pradžia, pažintys su garsio
mis į įdomiomis asmenybė
mis, sutiktomis jo žurnalis
tinės karjeros metu.

Gyvendamas Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose, jis to
liau tęsė savo pasirinktą 
tą darbą bendradarbiauda
mas tuometinėje tremties 
spaudoje. Atvykęs į Cleve- 
ląndą 1949 metais, įsitrau
kė į visuomeninį gyvenimą, 
tapdamas Clevelando Trem
tinių Draugijos pirmininku, 
tose pareigose išbūdamas 
iki Draugijos veiklos sulik- 
vidavimo, jos darbus perė
mus Lietuvių Bendruome
nei. Priklausė Lietuvos šau
lių Sąjungai ir buvo ener
gingas SLA darbuotojas.

Gyvendamas Clevelande, 
jis nepaprastai daug prisi
dėjo prie santykių užmezgi

mo su šiame krašte jau se- 
niaus įsikūrusiais lietuviais. 
Jis tapo tuo tiltu, per kurį 
į mūsų visuomenės tarpą 
pamažu įsitraukė ir senes
nieji lietuviai imigrantai, 
pradžioje į mūsų naująją 
atvykėlių bangą ne visai pa- 
langiai žiūrėję. Jo vaišin
guose namuose viešėjo me
nininkai, muzikai, operos 
dainininkai, dvasiškiai ir vi
suomenininkai. Jis dėjo pa
stangas surasti lietuvių kil
mės asmenis, jau nuo mūsų 
kamieno atitrūkusius, su 
jais užmegzti artimą ryšį, 
atnaujinti jų lietuvių kal
bos žinojimą ir juose atgai
vinti pasididžiavimą savo 
lietuviška kilme.

Su pasididžiavimu šven
čiant vedybinių sukakčių 
jubiliejus, Vytautas ir Nora 
Braziuliai primindavo, kad 
1932 metų spalio 19 dieną 
Kaune Vytauto Didžiojo 
Bažnyčioje juodu sutuokė 
Juozas Tumas Vaižgantas. 
Šių metų rudenį būtų šven
čiama auksinė vedybinė su
kaktis.

Tebūnie jam lengva Ame
rikos žemelė, kurioje jis ra
do antruosius namus. O jo 
gimtoji Lietuva nustojo dar 
vieno nepriklausomybės ko
vų liudininko.

Aurelija Balašaitienė

• Jonas Garla šį savait
galį vyksta į Detroite vyks
tančią premijų šventę ir LB 
trisdešimtme č i o sukaktį, 
kur organizatorių pakvies
tas būti šių dviejų įvykių 
oficialiu fotografu.

• Į premijų šventę De
troite ir LB trisdešimtme
čio sukaktį šį savaitgalį iš 
Clevelando vyksta grupė 
LB veikėjų: 1. Bublienė, J. 
Malskis, J. Stempužis, V. 
Mariūnas ir kt.

PAVASARINIS DIRVAI 
PAREMTI DALIUS

Rengėjai
ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIAUS 

VALDYBA

SU MENINE PROGRAMA 
ĮVYKS Š. M. BALANDŽIO MĖN. 17 D., 

ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK. 
LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

Meninę programą atliks
„Keturių sesučių” STANKUČIŲ muzikinis kvartetas 

iš Sudbury, Kanados.
Šokiams gros GENDRIKO kapela. Vaišėms maistą patieks "GINTARO” 

restoranas. Ant stalų bus patiekti aukštos rūšies gėrimai. Veiks ir baras.

Svečiai prašomi nesivėluoti užsakant stalus. Užsakyti galima šiais tele
fonais: K. Karalis — 229-2419, V. Stuogys — 486-2387, A. Mackuvienė — 
692-2031 ir Dirvoj — 431-6344.

Įėjimo auka 15 dol. asmeniui.

... ir renkasi vyrai ir merginos dainai ir šokiui... Akimirka iš Grandinėlės naujos programos 
"Nuo Sudaužtinio iki Kupolinio”. Lietuviško liaudies šokio raida nuo kaimo seklyčios iki miesto 
scenos. Koncertas įvyks gegužės 2 d. 3 vai. p. p. Cuyahoga Gommunty College, Metropolitan 
Campus teatre 2900 Community College Avenue, Clevelande. Bilietus užsisakyti iš anksto pas 
Grandinėlės narius ir vadovus tel.: 442-8674. Auka $5.00. Koncerto dieną prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjimai. J. Garlos nuotr.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties draugijos pirminin
kas, negalėdamas dalyvau
ti pavasariniame baliuje ku
rį ruošia šį šeštadienį ALT 
S-gos Clevelando skyrius 
Dirvai paremti, prieš iš
skrisdamas į Floridą, įtei
kė Dirvai 100 dol., tuo padi
dindamas nauja šimtine sa
vo įnašą Vilties draugijoje. 
Ačiū.

• Vytautas Jokūbaitis, 
Vliko vicepirmininkas, šį 
savaitgalį vyksta į Detroitą, 
kur dalyvaus LB trisde
šimtmečio minėjime ir pre
mijų šventėje.

• Rasa ir Kęstas Valai
čiai džiaugiasi sulaukę duk
relės Audros. Jaunoji moti

na ir dukrelė sveikos ir jau
čiasi labai gerai. Taip pat 
džiaugiasi ir Liuda Ungu- 
raitienė, sulaukusi pirmos 
anūkės.

• Balfo Clevelando 145 
skyriaus metinis narių su
sirinkimas įvyks š. m. ba
landžio mėn. 25 d. (sekma
dienį), 12 vai. D.M.N.P. pa
rapijos mažojoje salėje. 
Darbotvarkėj skyriaus val
dybos pranešimai: pirmi
ninko, iždininko, kontrolės 
komisijos ir einamieji rei
kalai.

Valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai, ateities' 
planai ir kit. Kviečiame vi
sus Balfo narius susirinki
me dalyvauti.

Balfo 145 Skyriaus 
Valdyba

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
Įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

W!| NATIONWIDE 
R ĮINSURANCE 

j-į NaVonwide is on yotir side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 461-3500.

• Cleaning lady for Stu- 
dio 2 time a month. Call: 
432-0040. (15-16)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA VĖDAVOSI DĖL 
PAŠTO KALTĖS

Clevelando centriniam 
paštui persikėlus į naują 
pastatą, pirmomis dienomis 
vyko suvėlintas laiškų ir 
laikraščių skirstymas.

Dėl šios priežasties ir 
praeitos savaitės Dirva lai
ku nepasiekė savo prenume
ratorių, nors buvo, nežiū
rint siautusios audros, 
įprastu laiku pristatyta į 
paštą.

Skaitytojams skundžian
tis, teko asmeniškai penk
tadienį vykti į paštą ir pa
reikšti nepasitenkinimą dėl 
laikraščio užsigulėjimo paš
te.

šeštadienį patyrėme, kad 
dalis skaitytojų jau gavo 
Dirvą, o likusieji gaus tik 
po švenčių.

Lietuvos kariuomenės savanoriui kūrėjui, 

Klaipėdos atvadavimo sukilimo dalyviai, iški

liam žurnalistui ir buv. Dirvos bendradarbiui 

ir tarnautojui •

A. A.

VYTAUTUI ALFONSUI BRAZIULIUI 

mirus, jo-žmonai NORAI ir artimiesiems reiš

kia nuoširdžia užuojautą

Dirva
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Čiurlionio Ansamblio draugui, rėmėjui, 

mecenatui,

ALFONSUI VYTAUTUI BRAZIULIUI 

mirus, jo žmonai NORAI, ilgametei čiurlionie- 

tei gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis
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A. A.

ELVYRAI KARKLIENEI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jos 

vyrui kolegai JUOZUI su šeima ir p. JO- 

LANTAI KARKLIENEI bei kartu liūdime

Gražina ir Ričardas Pauliukoniai
Janina Ūsienė

• Tautos Fondo narių su
važiavimas įvyks 1982 m. 
gegužės 1 d. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne, N. Y. Su
važiavime bus VLIKo at
stovo, Tautos Fondo tary
bos VLIKo atstovo, Tau
tos Fondo tarybos, valdy
bos, kontrolės komisijos 
ir atstovybių pranešimai; 
naujos tarybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai bei ap
tarti nauji darbai.

APYGARDINĖS 
KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS

Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardos Krepšinio pir
menybės įvyks š. m. balan
džio 24-25 d. d., Chicagoje. 
Vykdo Chicagos ASK Li- 
tuanica.

Varžybos bus pravestos 
šiose klasėse: vyrų, jaunių 
A (1963-65 m. gimimo), 
jaunių B (1966-67 m. gim.), 
jaunių C (1968-69 m. gim.) 
ir jaunių D (1970 m. gim. 
ir jaunesnių).

Dalyvių registracija at
liekama iki balandžio 17 d., 
šiuo adresu: Rimantas Dir
voms, 8913 So. Leavitt St., 
III. 60620. Tel. (312) 239- 
2179.

• Clevelando Skautija 
Dirvai paremti atsiuntė au
ką 25 dol. Ačiū.

• LB Santa Monicos apy
linkės valdyba, per ižd. E. 
Kojelienę, Dirvai paremti 
atsiuntė auka 20 dol. Ačiū.

MIRĖ STEFANIJA
WEINGART-GIRIOTAITĖ

1982 m. kovo 26 d. Berne 
mirė ir kovo 30 d. palaidota 
Stefanija Weingart, buvu
sio Šveicarijos garbės kon
sulo Kaune našlė. Velionė, 
susilaukusi beveik 96 metų 
amžiaus, buvo gimusi Lie
tuvoje. Jos mergautinė pa
vardė — Giriotaitė. Jos vy
ras — Georgas Weingart 
— buvo pirmas šveicarų 
konsulas nepriklausomoje 
Lietuvoje ir išbuvo tose pa
reigose apie 15 metų. G. 
Weingartui pasitraukus iš 
pareigų, Šveicarija įsteigė 
Kaune karjeros konsulatą.

Įdomu pastebėti, kad 
konsulas Weingart, išėjęs į 
pensiją, įsigijo Lietuvos pi
lietybę ir apsigyveno Lie
tuvoje. Užėjus raudonosios 
armijos okupacijai, jis su 
šeima pasitraukė iš Lietu
vos ir sugrįžo į Šveicariją.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
P. Puirius, Livonia......... 3.00
A. Vasis, Purina ............  1.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 3.00 
Ed Balceris,

Santa Monica ............ 10.00
X. Y., Warren, Mi............50.00
J. Povilaitienė. Omaha . .10.00
L. Jankauskienė,

St. Petersburg ............. 3.00
M. Remienė. Riverside . .15.00
E. Grubliauskas. Chicago 1.00
K. Ralys. Cleveland .... 5.00
M. Smelstorius. Euclid .. 8.00
S. Pabrinkis, Cleveland .. 8 00 
J. Šulaitis,

La Grange Park ......... 8.00
A. Ramanauskas,

Daytona Beach............. 3.00
E. Keresevičienė, Chicago 3.00 
J. Vaičjurgis, Dorchester 3.00 
Dr. A. Butkus, Cleveland 8.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich .................13.00
Dr. J. Mačiulis. Cleveland 8.00
Clevelando Skautija ....25.00
J. Kęsgailienė, Montreal 13.00
Dr. J. Jakštas, Lakevvood 10.00
J. Račila, Cleveland .... 8.00
J. Gudėnas, Euclid ......... 8.00
I. Plechavičienė,

Timberlake ................ 3.00
D. Mikoliūnienė.

Cleveland ................... 10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Lietuvoje mirus, brolį VACĮ ir OLGĄ NUM-

GAUDUS ir jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame

A. A.

VLADUI NUMGAUDUI

GAUDUS, jų dukras ir gimines nuoširdžiai

Irena ir Jonas 
R i m k u n a i

Vytautas ir Eugenija 
Meškauskai

■

I

Venezueloje mirus, jos vyrui, giminėms ir

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

VLADUI NUMGAUDUI

I 
I
I
I 
II

Mielai klasės draugei

ALEKSANDRAI

KAIRYTEI- VAISIŪNIENEI

taip netikėtai ir staiga užbaigus šią žemišką

kelionę, jos vyrą JULIŲ Venezueloje, sūnų

MINDAUGĄ ir seserį ŽENTĄ, gyv. Lietu

voje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Edvinas ir Halina
B a 1 c e r i a i

A. A.

ALEKSANDRAI VAISIŪNIENEI

Jadvyga ir Apolinaras 
V e b e 1 i ū n a i

ir kartu liūdime

Brangiam

Lietuvoje mirus, brolį VACĮ ir OLGĄ NUM-

užjaučiame ir kartu liūdime
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