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Derybos su sovietais

Linksmų Kalėdų švenčių!

Dėl atominių ginklų nedaro pažangos
Vytautas Meškauskas
Nors Ženevos derybos su so
vietais dėl atominių ginklų su
mažinimo yra vedamos slap
tai, N.Y. Times užpereitą sek
madieni paskelbė sovietų ten
padarytą pasiūlymą sumažin
ti pusiau savo vidutinės distan
cijos raketų skaičių už NATO
atsisakymą turėti tokias rake
tas iš viso. Kaip žinia, ameri
kiečiai Vakarų Europoje da
bar neturi tokių raketų, bet
susitarė su kitais NATO sąjun
gos dalyviais jas Įsitaisyti ki
tais metais, jei sovietai nepa
naikintų visų savo tos rūšies
raketų. Sovietai, kurie derėtis
moka, j tą Reagano adminis
tracijos pasiūlymą atsakė ža
dėdami sumažinti iki 250 savo
SS-20 raketas, kurių 150 būtų
nutaikintos į Vakarų Europą,
o 100 - į Aziją. Amerikiečių
delgacija toki pasiūlymą at
metė, nes jis vistiek palieka
grėsmę Vakarų Europai, i ku
rią amerikiečiai iki šiol neturė
jo atsakymo.
Žinoma, sovietai su tokiu
argumentu nesutinka aiškin
dami, kad visų pirma ameri
kiečiai jau dabar turi atomi
nes raketas - Pershing I, kurių
amerikiečiai neskaičiuoja, nes
jos yra labai trumpos - vos 400
mylių - distancijos, negalin
čios pasiekti taikinių pačioje
Sovietijoje. Antra - sovietai
prie amerikiečių ir vokiečių
Pershing I raketų (viso labo
180) dar prideda britų - 64 Po.
laris raketas, esančias povan
deniniuose laivuose, bei 48
Vulcan bombonešius, kurie
galėtų pasiekti su atominėm
bombom sovietų teritoriją,
plūs prancūzų turimas 18 sau
sumos raketas, 80 - povande
niniuose laivuose ir 33 Mirage
IV bombonešius. Jei prie to
skaičiaus dar pridėti 555 ame
rikiečių vidutinės distancijos
bombonešius laikomus Euro
poje - viso labo sovietai priskai
čiuoja 986 Vakarų raketas ar

bombonešius, patys nurody
dami tik 975 savo.
Tuo tarpu, Washingtono
skaičiavimu, amerikiečiai vi
sai neturi vid. distancijos ra
ketų, bet tik 560 bombonešių,
kai sovietai jau dabar turi 345
SS-20 raketas, 260 senesnių
SS-4 ir SS-5 raketų, 120 SS-12 ir SS-22, bei 30 - SS-N5
raketų. Sovietai toli pralenkia
amerikiečius ir bombonešiais,
kurių viso labo Europoje turi
1,788 . Tokiu būdu, amerikie
čių akyse, balansas yra 3,048
prieš 560 - sovietų naudai.
Kaip - turint galvoje tokį
skirtingą balansą - galima su
rasti bendrą kalbą? Žinia, so
vietai gali lengvai atsisakyti
nuo SS-4, SS-5 ir kitų jau pa
senusių raketų, nes didžiausią
pavojų Europai sudaro SS-20
raketos, turinčios po tris sprogs
tamus užtaisus. Tų skaičių jie
siūlo, kaip sakėme, sumažinti,
jei amerikiečiai visai atsisaky
tų nuo tokių ginklų, iki 150,
kas maždaug atitiktų britų ir
prancūzų turimoms raketoms
ir bombonešiams kartu sudė
jus.
Tai išduoda, kad sovietai de
rybose visų pirmą siekia poli
tinių tikslų. Su tam tikru pa
sisekimu. Užpereitą savaitę
Danijos seimas atidėjo balsa
vimą dė prisidėjimo lėšomis
prie NATO pajėgų apginkla
vimo naujomis raketomis ir
‘skraidančiom bombom’. Taip
pat galvą vėl pradeda kelti
atominių ginklų priešininkai
iš .viso, kuriuos prieš metus
buvo apraminęs Reagano pa
siūlymas eiti prie ‘zero padė
ties’ - t.y. visiško atsisakymo
nuo atominių raketų abejose
pusėse. Iš Vokietijos ir kitų
Vakarų Europos kraštų per
TV jau matome naujas de
Šv. Marija su Kūdikėliu Kristumi. Kačergių kaimo kryžiaus fragmentas. Žymiausio lie
tuvių dievdirbio Vinco Svirskio (1835-1916) skulptūra.
monstracijas.
Staigus Atstovų Rūmų atsi
sakymas duoti lėšų naujų
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų linkime visiems Dirvos skaity
tojams, rėmėjams, bendradarbiams ir Vil

ties draugijos nariams.

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas dr. D. Degėsys
Vicepirmininkai —
inž J. Jurkūnas,
inž. K. Pocius,
A. Laikūnas,
dr. V. Stankus,
A. Švažas,
sekr. J. Jurevičius.

Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos
30 metų sukakties minėjimas emilija ček,ene

Trisdešimt metų sulauk Račkauskas ir Tėv. Kornekusį asmenį dar laikome tik Ijus Bučinys, OFM, kuris
subrendusiu jaunuoliu, bet pasakė ir tai dienai pritai
apie tokio pat amžiaus or kytą pamokslą. Minėjiganizaciją sakome, kad ilgą mas-akademija įvyko 2 vai.
ir sunkų gyvenimo kelią nu p. p. Kultūros židinyje,
žengusi, daug ir įvairių dar Brooklyne, N. Y. Minėjimą
bi) atlikusi. Tokią sukaktį atidarė JAV LB New Yorko
š. m. gruodžio 5-tą dieną apygardos valdybos pirm.
paminėjo JAV LB New A. Vakselis ir taręs įžanginį
Yorko Apygarda, 15 metų žodį vadovauti pakvietė
vadovauta Aleksandro Vak- Vytautą Alksninį. Invokaciją sukalbėjo Tėv. Pran
selio.
Minėjimas prasidėjo 11 ciškus Giedgaudas, OFM.
šios LB apygardos per 30
vai. ryto Apreiškimo para
pijos bažnyčioje iškilmin metų nueitą kelią trumpai
gomis pamaldomis. Mišias ir prasmingai apibudino
koncelebravo kun. Jonas Paulius Jurkus. Jis primi
Pakalniškis, kun. Antanas nė nelengvas LB įsikūri

mo sąlygas, kurias nugalė
jus 1951 m. lapkričio 18
dieną, Nevv Yorke iškilmin
gai buvo pasirašytas JAV
Liet. Bendruomenės įkūri
mo aktas. Visus organiza
cinius darbus atliko Laiki
nasis Organizacinis Komi
tetas, trumpai vadinamas
— LOKAS.
Apygardos atstovų pir
masis suvažiavimas įvyko
1955 m. vasario 5 d. ir apy
gardoje tada veikė 11 apy
linkių, o šiuo metu yra sep
tynios apylinkės. Per tą lai
ką buvo 12 valdybų, kurių
pirmininkais buvo šie: Jo-
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■ Iš kitos pusės

sovniTinĖ

NAUJOSIOS VILTIES 15 NR. pasirodė labai įdomus,
aktualus ir paaiškinantis Bronio Nemicko straipsnis apie
nacinių karo nusikaltėlių persekiojimą šiame krašte: Ra
Susitarimas dėl bendros ūkinės politikos prieš Sovietiją
ganių Medžioklė.
Pagal 1979 m. Imigracijos ir Pilietybės Akto pakei
- Dabartinės administracijos politikos kritika.
timą Gen. Prokurorui duodama teisė deportuoti:
Nelauktas Kohl populiarumas Vokietijoje.
”,.. kiekvieną svetimšalį, kuris ... nacių vyriau
sybės pavestas ar su ja bičiuliauidamasis, įsakė, pa
Valstybės Sekretorius Shul- pat brangina savo suverenu
Abu JAV politikos kraštuti
skatino, parėmė žmonių persekiojimą dėl jų ra
tz, viešėdamas Paryžiuje, pa mą ir nepriklausomybę. Kaip numai -1972 m. detente ir da
sės, religijos, tautinės kilmės arba kitu būdu prie
skelbė naują susitarimą su tai atrodys praktiškai, atsaky bartinės Reagano pažiūros to prisidėjo.”
Prancūzijos vyriausybe dėl ti gali tik ateitis.
turi daug bendro. Abiem at
šio labai nepreciziško nuostato vykdymas dabar —
bendros laikysenos ūkiniuose
vejais tikimasi greito pasiseki
40
ar daugiau metų — susiduria su dideliais sunkupo
santykiuose su Sovietija, ku
Tuo tarpu šiame krašte gir mo ir nežiūrima toliau.
mais
ir
dažnai gresia visai nekaltiems ar palyginamai
riam, tikimasi pritars kitos disi vis smarkesnė Reagano
Administracija gali susilauk
mažai
nusikalusiems.
Numatyta vienintelė bausmė yra
NATO valstybės ir gal Japo sovietų politikos kritika. Štai ti pasisekimo tik tada, jei ji ves
deportacija,
kuri
praktiškai
reiškia pasmerkimą mirtin,
nija. Pagal tą susitarimą jau paskutiniam (žiemos) Foreign realią politiką. Dabar Reaga
seniai veikianti institucija Affairs žurnalo Nr. yra dviejų nas sovietams siūlo konfron kas, aišku, neatitinka dabartinei civilizuoto pasaulio tei
COCOM, kuri turi stebėti ar į profesorių - kremlinlogisto Se- taciją ar kapituliaciją. Tai sės ir teisingumo sampratai.
Sovietiją eksportuojamos pre weryn Bialer ir Joan Afferica veda prie karo. Iš tikro, ta
Tuo klausimu mūsų spaudoje iki šiol nebuvo daug
kės turi karinės vertės, turėtų
- straipsnis, aiškinantis, kad čiau, JAV ir Sovietija turi rašoma. Tiesa, apie jį DRAUGE kelis sykius rašė b. kv.,
suaktyvinti savo veiklą ir jai sovietinė meška nešoka pagal bendrų intersų, pvz. neleidi bet labai 'liaudiškai’ — jį pristatydamas kaip iš piršto
patikėtus klausimus greičiau mūsų muziką. Administraci mas atominiams aginklams iš išlaužtą žydų ir sovietų sąmokslą. Kiek atsimenu, b. kv.
išrišti. COCOM taip pat turė ja neteisingai galvojanti, kad siplėsti po visą pasauli, atomi
priekaištavo mūsų veiksniams ir už teisingos informaci
tų aptarti ar jos kompetencija Amerikos politika gali paveik nio apsiginklavimo suvaržy
turėtų būti praplėsta į naftos ti sovietų laikyseną ir galų ga mas ir pan., kuriems reikėtų nės medžiagos nesurinkimą. Tai man priminė V. Alsei
kos 1977 m. Vilniuje išleistą knygą, kur jis cituoja 1955
bei natūralių dujų ieškojimo ir le privesti prie jų imperijos su skirti didesnį dėmesį.
•
••
m. liepos 12 d. J. Talalo laišką VLIKo vykd. tarybos pir
išnaudojimo sritį.
byrėjimo.
mininkui K. žalkauskui. Tas ALTo veikėjas tada jau ra
Kartu jau seniai veikianti
Visų pirma - nors tiesa, kad
Kai š.m. spalio 1 d. V. Vo
kapitalistinių valstybių Orga sovietų užsienio politika išplau
gino surinkti medžiagą apie vokiečių okupacijos metus,
kietija išrinko nauju kancleriu
nizacija Ūkiniam Bendravi kia iš jų vidaus reikalavimų Įskaitant ir ”300,000 Lietuvos piliečių žydų rimtybės iš
Helmut Kohl, užsieniuose ir
mui ir Vystymui (OECD) tu Vakarų galėjimas paveikti so
pačioje Vokieitjoje vyravo įsi žudymą” :
rėtų akyliau sekti kredito da vietų vidaus situaciją yra
.. mes nieko nedarome, gi reikėtų tiksliai su
tikinimas, kad - geriausiu at
vimą Sovietijai ir bendrą pre labai ribotas. Net labai spau
veju - jis galėtų būti kurio nors
rinkti
žinias... ir objektingai, kiek dar galima,
kybą su ja, kreipiant ypatingą džiant, t. y. nutraukiant visus
krašto, kaip Rheinlando minis
suregistruoti
lietuvių vaidmenį.”
dėmesį į energijos sritį,
ryšius, Sovietija ūkiškai ne teris pirmininkas, o ne visos
Alseikai toks Talalo susirūpinimas atrodė 'kurioziš
kraštai turėtų daugiau dėme bankrutuos. Tiesa, jai bus
V. Vokietijos federacijos galva
kas”, nes pats Talalas Tarybų Lietuvos spaudoje apra
sio kreipti į sovietų ekonominę sunkiau, bet praeitis moko,
Atrodė, kad jis ne taip gerai
veiklą ir įvertinti jos įtaką Va kad tai dar neveda prie siste
šytas kaip hitlerininkų talkininkas.
orientavosi bendroje situacijo
karų saugumui.
Iš tikro, tokios medžiagos turėjimas dabar gal leistų
mos sugriuvimo.
je ir tikrai nežinojo jos detalių,
Tokiu susitarimu norėta
Nėra pagrindo manyti, kad kaip jo pirmtakūnas - kitas kai kada išsiaiškinti tikrus faktus ir atsakomybę už juos.
baigti kilusį konfliktą dėl vie - jei sovietai bus priversti dau
Helmutas - Schmidt. Savo in To nežinant reikia sutikti su Br. Nemicko patarimu:
našališko Reagano sankcijų giau lėšų skirti kariniams rei
formacijas jis mėgsta susirink
"Nebūtų, atrodo tikslu siekti status quo ante,
paskelbimo prieš sovietų dujo kalams - jie sugrius. Tam rei
ti ne studijuodamas dokumen
nes a) tų visų pakeitimų ir išpopuliarintų naujovių
tiekio tiesimą į Vak. Europą kalingas labai glaudus bendra
tus, bet pokalbiais. 'Das Gespanaikinimui, reikia manyti, priešintųsi ir admi
talkininkus. Prezidento Mit- darbiavimas su Vakarų Euro
praech’ - pokalbis yra jo infor
nistracija ir Kongresas, b) niekas negalėtų užtik
terrando pažiūrų reiškėjas M. pa ir Japonija, kurio dabar
macijos pagrindinis šaltinis.
rinti, kad JAV nėra nė vieno tikro nacinio karo
Vauzelle ta proga pareiškė, nėra. O be to, sovietai grieb
Pirmame savo pasirodyme
kad Prancūzija yra gera ir išti sis visų priespaudos priemo
nusikaltėlio. Todėl visos pastangos reiktų nukreip
tarptautinėje scenoje - Kopen
kima JAV sąjungininkė, ta nių, kad gyventojai sutiktų su
ti
j vieną mažytį Imigracijos ir Pilietybės Akto
hagoje buvusioje Europos Ūki
čiau Washingtonas neturi už dėl padidinto ginklavimosi
papildymą,
būtent: kad nacinių karo nusikaltėlių
nės Bendruomenės valstybės
miršti, kad Prancūzija taip pasunkėjusiomis gyvenimo są
bylos
būtų
keliamos,
nagrinėjamos ir sprendžiamos'
galvų konferencijoje - jis ne
lygomis. Reikia taip pat ne dėstė savo kolegom ką reikia
Konstitucijos ir atitinkamų įstatymų KRIMINA
užmiršti, kad ir amerikiečiai daryti, bet atsargiau savo nuo
LINĖMS BYLOMS NUSTATYTĄJA TVARKA.
kratosi didesnės išlaidų kari monę nušvietė privačiuose po
Tada... atsakomybėn patraukti nutartų prisieku
niams reikalams naštos. Tai kalbiuose.
sieji posėdininkai, jei Specialiųjų Investacijų Įstai
antra.
Pora pirmų jo valdymo mė
ga pateiktų pakankamai įtikinamų įrodymų, bet ne
Trečia - sovietų avantiūros nesių stebėtojams jis paliko
jos pačios valdininkai. Bylosenos metu įrodymus
(Atkelta iš 1 psl.)
užsieniuose priklauso nuo gerą įspūdi. Nors Kohl nekal
vertintų
ir kaltės klausimą spręstų kiti prisieku
transkontinentalinių MX ra- Kremliaus apsisprendimo ar ba angliškai, jo santykiai su
sieji
posėdininkai
...”
(vm)
ketų įsigijimui (bet paliekant
• ••

Derybos su
sovietais...

sumas jos tolimesniam išvysty
mui) - apie kurį jau kalbėjome
pereito Nr. Apžvalgoje - buvo
didelis smūgis JAV pazicijom
derybose ir Reagano asmeniš
kam prestižui. Juo labiau jog
paaiškėjo, kad anksčiau svars
tant MX sutelkimą mažam
plote klausimą Jungtinių šta
bų viršininkų posėdyje, trys iš
jų pasisakė prieš tą planą, tik
du už. Tai negalėjo padidinti
ir politikų pritarimo tam pla
nui.
Maskva iš to gali tikėtis van
dens savo priešatominės pro
pagandos malūnui. Jis ir dir
ba pilnu tempu! Kas tik nori
klausytis, tam sovietų pareigu
nai privačiai ‘po paslaptim’
aiškina, kad Andropovas yra
‘geras’ žmogus, susirūpinęs pir
miausia ūkinės padėties page
rinimu, o ne didesniu apsi
ginklavimu. Iš kitos pusės,
paskutinės žinios apie bulgarų
saugumo įsivėlimą į atentatą
prieš popiežių - kas garantuo
ja KGB dalyvavimą, ar bent
žinojimą - kelia įtarimą, kad
kaž kas iš Maskvos davė ita
lams duomenų apie tą bulga
rų dalyvavimą, norėdamas ...
Andropovą sukompromituoti.

tam yra geros progos, ar ne. Iš
viso skelbimas, kad JAV savo
politika siekia pakeisti geron
pusėn sovietų laikyseną - nėra
tikslingas. Su kitom Vakarų
valstybėm galima būtų susi
kalbėti lengviau dėl bendro
fronto to siekimo neskelbiant.
Ketvirta - Reagano administracijos didžiausio dėmesio
kreipimas į Sovietiją ją nukrei
pia nuo kitų tarptautinės įvy
kių raidos sekimo, kuria sovie
tai gal naudojasi, tačiau nėra
jos priežastimi.

Reaganu yra geresni negu
Schmidto laikais, bet tai nesu
gadino santykių su sovietais ir
jų satelitais, įskaitant ir Rytų
Vokietiją, kurios vadus pakvie
tė apsilankyti Vakarų Vokie
tijoje. Viduje, nepaisant kai
kurių darbininkams nemalonių priemonių, jo santykiai su
unijomis nelaikomi blogi. Vie
nu žodžiu - jei rinkimai būtų
šiandien - Kohl krikdemų par
tija juos laimėtų.
Perėmęs pareigas Kohl ža
dėjo rinkimus pravesti kovo 6

dieną, tačiau Vak. Vokietijos
konstitucija tokių rinkimų ne
numato, jei vyriausybė turi
seimo pasitikėjimą. Išeitis bū
tų tokia, kad Kohl vyriausybė
turėtų pastatyti pasitikėjimo
klausimą ir pasitikėjimo ne
gauti, kas faktinai neatitiktų
tiesai, bet leistų prezidentui
paskelbti naujus rinkimus
trim savaitėm po neapsitikėjimo pareškimo praėjus. Kohl

pareiškė žurnalistams Kopen
hagoje, kad jie turėtų labai
nustebti, jei jie iki šiol jį laikė
... ‘kaimo kvailiu’.
Kohl draugai jį laiko Vak.
Vokietijos kūrėjo kanclerio
Adenauerio anūku. Tai dar
reikia įrodyti, bet pradžia kol
kas buvo senelio verta.

Skaitykit ir platinkit
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatekai: J. JANUUITIS ir J. MAiKIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
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RELIGINĖ DORYBĖ IR TAUTINĖ
PAREIGA KALEDIĮ ŠVENTĖSE
oi_ r-<. artėja Kalėdos - ta
didžiausia ir prasmingiausia
krikščioniškojo pasaulio šventė.
Jas švenčiame kasmet, minti
mi keldamiesi i Šventąją že
mę, kurioje prieš beveik du
tūkstančius metų, kaip Švent
raštis teigia, gimė Kristus dangaus skliaute stebuklingai
sužibo nauja žvaigždė, o iš
beribės erdvės pasigirdo ange
lų giesmė; Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė geros
valios žmonėms! Geros valios
žmonės anuomet ramybės tik
rai neturėjo, ir už tai - kad
Kristaus i ši pasauli atėjimas
jiems sužadino vilti sulaukti
varguose paguodos, kad žmo
nių ir tautų santykiavimas pa
gal jo atneštąją evangeliją tu
rėjo iš pačių pagrindu pasikeis
ti - buvo tikrai verta Dievą
garbinti ir Jam dėkoti.
Iš menkos gilelės ilgainiui
išauga didžiulis ąžuolas. Iš
mažos versmės, vos srūvančios
vandeni, per didžiulius nuo
tolius susiformuoja milžiniškos
upės, kartais net iš plačių va
gų išsiliejančios. Lygiai tuo
pačiu dėsniu Kristaus atnešta
ir be šiais laikais įprastų prie
monių paskelbta dieviškoji iš
mintis pirmiausia patraukė
tik saujele ištikimųjų apaštalų.
Šiandien ji jau dominuoja
krikščioniškąjį pasaulį, suda
rantį labai žymią visos žmoni
jos dalį. Net ir tie, kurie jo die.
viškąjį pradą yra linkę paneig
ti, nedrįsta ginčyti, kad žmo
nių ir tautų gyvenimas būtų
daug saugesnis, malonesnis ir
laimingesnis, jeigu jis būtų
grindžiamas Kristaus evangeli
jos dvasia - tiesa, gėriu ir
meile.
Gal to nevertina viskuo per
tekusieji, kuriems nieko ne
trūksta, ką paprastai vadina
me materialinėmis ar žemiš
komis gėrybėmis.
Bet visi
skurstantieji,
vargstantieji,
prispaustieji ir nužeminti su
kiekvienomis Kalėdomis stipri
nasi viltimi, kad krikščioniš
kosios meilės šiluma kada nors
suminkštins ir labiausiai užkie
tėjusias širdis: pamilti artimą
kaip patsai save. Tik deja,
toji viltis nesiartina prie išsi
pildymo. Ir kas liūdniausia,
su menkomis prošvaistėmis tai
tęsiasi jau arti dviejų tūkstan
čių metų, o po tų prošvaisčių
neretai užstoja dar didesnė
tamsa ir liūdesys.
Kiekvienas kraštas turi savo
istoriją, skirtingą nuo visų ki

tų. Kiekviena tauta turi savo
papročius ir tradicijas, nuo
amžių savo tautiečių įsisavin
tas, skirtingas taip pat nuo ki
tų. Todėl ir didžiosios šventės,
jų tarpe ir Kalėdos, išgyvena
mos vienų vienaip, kitų kitaip.
Taip ir mes, jas švęsdami, daž
nai jose nerandame to, kas
mus žavėdavo ir jaudindavo
savo, kadaise priverstoj palik
ti tėvynėje. Ten mes, pvz.,
ne tiek domėdavomės išori
niais blizgučiais ar ištisomis
savaitėmis aidinčiais skamba
liukais, bes tai atrodydavo lyg
perdaug paviršutinė puošme
na. Užtat giliau išgyvendavom dvasini atsigaivinimą, kurį
teikdavo kasmet psikartojanti
kalėdinė mistika.
Tas dvasinis susikaupimas
Kalėdose vis daugiau surišda
vo artimuosius šeimos narius į
glaudų, vienas kitą guodžian
ti ir nelaimėje gelbstinti vie
netą, nes ta diena - ir ypač
Kūčių vakaras - būdavo laiko
ma tradicine šeimos švente,
kurios metu į tėvų namus par
vykti stengdavosi visi kaip ga
lėdami.
Kada prasidėjo Lietuvos ne
laimės ir dėl svetimųjų siautė
jimo nekaltų šeimų draskymas,
vis daugiau skausmo negu
džiaugsmo keldavo šventiškas
stalas su tuščia kėde krikšta
suolėje, skirtoje išskirtajam.
Panaši tuščia kėdė, tartum ry
šys su tolima tėvyne, ženklin
davo ir tebeženklina šventišką
liūdesį tremtyje ir išeivijoje.
Dar daugiau. Tasai gilus
dvasinis išgyvenimas Kalėdose
skatindavo prisiminti visus ki
tus artimuosius, atleidžiant jų
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AR KEIČIASI MOŠŲ PAPROČIAI? STEFAN1JA STAS1ENĖ
Lietuviai pasižymi savo
tradicijų gausumu ir įvai
rumu. Todėl nors ir gyven
dami toli nuo savo krašto —
Lietuvos, rūpinamės, kad'
tradicijos išliktų gyvos.
Tradicijos mus jungia ir
skatina išlikti gyvais ir iš
tvermingais savo tautos
vaikais.
Adventas — gražių ir
prasmingų tradicijų laikas.
Mūsų krašte tai buvo tylos
laikotarpis. Juk ir gamta,
rudens audromis praūžus,
užmigdavo šalčio ir sniego
patale. Tada tryla įsiviešpa
tavo ir žmonių širdyse. Ne
veltui senieji sakydavo, jei
advente dainuosi — Kalė
dose sirgsi. Tačiau palikę
tėvynę ir atsidūrę kitame
pasaulyje susidūrėm su ki
tais papročiais ir kitom
nuotaikom, čia Advento ra
mumą pakeitė triukšminga
prieškalėdinė prekyba, ku
ri beveik prievarta verčia
pirkti dovanas, jas vynioti
į margus poperius ir aprai
šioti blizgančiais kaspinais,
šalia šios komercinės įtakos
esame taip pat pasisavinę
ir įvairius šio krašto papro
čius ir kartu pakeitę ar pa
pildę kai kuriuos ir savo.
Palengvėle pamėgstam ir
įžiūrim prasmę štai kad ir
šiuo metu mūsų bažnyčiose
matomo Advento vainiko,
kuris simbolizuoja amžiny
bę. Keturios jį puošiančios
žvakės simbolizuoja Kris-

tų, kaip amžinąją šviesą, ši
prasminga Advento dekora
cija kilusi iš Skandinavi
jos ir Vokietijos, tačiau kai
kuriose ir mūsų šeimose pa
mėgta. Nors vainikus esa
me įpratę, pagal šio krašto
paprotį, kabinti ant durų.
Taip pat ir eglutės puoši
mu išsiskiria kiekviena tau
ta. Lietuvoje eglutes puoš
davome spalvingais obuo
liais, saldainiais, spragsinčiom žvakutėm ir margais
poperėliais.
šiandien mūsų eglutė
įgavo naują puošimo tradi
ciją, ją puošiame tik šiaudiniukais, kurių pradininkė
mūsų konsulė J. Daužvardienė. Ji taip pat pastebi,
kad eglutė turi būti be švie
sų, tuo simboliniai norėda
ma išreikšti mūsų tėvynės
pavergimą ir tautos kančią.
Tuo tarpu Lietuvoje iš
šiaudų darydavo "saulutes”
ir iš trikampinių formų sunerdavo didžiulį šiaudinukų
reizginj, kur kabindavo sek
lyčioje, kaip papuošalą. Tai
būdavo mergaičių pasidi
džiavimas ir lyg varžybos,
kuri padarys didesnį ir įdo
mesnį. Kupiškėnai tokią
šiaudų ornamentiką vadin
davo "sodu” ir vestuvių me
tu jį kabindavo virš jaunų
jų stalo.

Tačiau dabar šiaudinukai
£ia labai išpopuliarėjo ir
įgavo visiškai skirtingą de
koravimo prasmę. Ameri
kos lietuvis F. Zapolis ruo
padarytas nuoskaudas, už šia net šiaudinukų gamini

mirštant nesutarimus ar pyk
telėjimo prasiveržimus, širdy
je stengiantis pakilią kalėdinę
nuotaiką išlaikyti visus metus,
ne tik vieną dieną. Toks dvasi
nis nusiteikimas mūsų žmo
nėms yra daug mielesnis, ne
gu apsidalinimas labai dažnai
nereikalingomis smulkmeno
mis, kaip tai madinga šiame
krašte, nebent dovanomis pa
sikeičiant būtų nepamiršta
gera lietuviška knyga ar laik
raštis. Todėl mums atrodo,
kad labai gerai daroma, kada
stengiamasi šią kilnią lietuviš
kų Kalėdų tradiciją išlaikyti ir
išeivijoje. Tikriau sakant, ne
tik išlaikyti, bet ir priaugan
čioms kartoms įskiepyti: ji gra
žiai derina savyje religinę do
rybę ir sąmoningo lietuvio tau
tinę pareigą.

mo kursus, į šiaudinukų or
namentiką įnešdamas daug
fantazijos ir kūrybos. šiais
papuošalais dabar puošia
mos lietuviškos eglutės vie
šose vietose, mokyklų salė
se ir namuose. Tad matome,
kaip mūsų išradingumas
vystosi ir papročiai keičiasi.
Pradėta gaminti lietuviš
kų juostų raštais lipdytų
šiaudinukų. Pirmoji pritai
kė dr. P. Vaitaitienė, sukū
rusi eilę gražių, akį verian
čių eglaitės papuošalų, ša
lia šių iškilo naujas papuo
šalas. E. Abelkienė pradė
jo gaminti Kalėdų ramunė
les, kurios lyg snaigės kelia
šventės nuotaiką.
U. Astrienė net savo
kviečius išsiaugino, kurių
šiaudus naudoja gaminti
eglutės papuošalus. Tad
šiaudinukų o r n a mentika
šiandien labai išpopuliarėjo
ir įgavo visai skirtingą
prasmę negu Lietuvoje.
Palengva nyksta ir pa
protys raštu pasveikinti su
šv. Kalėdom savo artimuo
sius ir draugus. Juk daug
lengviau ir paprasčiau yra
skirti auką radijui ar spau
dai, kurie nuo varginančio
rašymo mus atpalaiduoja.
Tačiau nuotaikingoj Kalė
dų atvirutėj mūsų parašyti
keli nuoširdūs žodžiai ma
nau suteiks daug daugiau
šilimos ir džiaugsmo arti
miesiems. Spaudą ir radiją
remti savaime aišku, nebū
tinai skiriant savo auką
tam, kad n u si kratytume at
viručių rašymo.

.------------- —
Kalėdų Šventėse ir artėjant į 1983 me
tus, sveikiname mūsų sąjungos garbės na
rius, tarybos narius, skyrių valdybas, visus
sąjungos bendraminčius, kaip ir "Dirvos",
"Naujosios Vilties" skaitytojus, linkėdami
kiekvienam asmeniškai gerų švenčių ir lie
tuviškais darbais našių 1983 metų!
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Valdyba
Vaclovas Mažeika
Mečys Valiukėnas
Mečys A. Šimkus
Ona Daškevičienė
Oskaras Kremeris

LIETUVOS ATSTOVO DR. S. A. BAČKIO,
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu visus JAV lietuvius Šv. Kalėdų
ir Naujųjų 1983 Metų proga.
Labai dėkoju spaudai, veiksniams, organiza
cijoms1 ir visiems geros valios lietuviams už ryž
tingą veiklą Lietuvos labui ir už gražią atodairą
Lietuvos Pasiuntinybei dosniomis aukomis pare
miant jos rūmų pagerinimą.
Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiems sėk
mingi ir skaidresnėm prošvaistėm nušviestų Lie
tuvos laisvės bylą.

1982. XII. 10 d.

21---------------------------------------Sveikiname Chicagos Lietuvių
Tautinių Namų narius, jų šeimas ir

visus mūsų rėmėjus bei talkininkus,
linkėdami visiems gerų Kalėdų šven

čių ir laimingų I 983 metų.

Dr. Stasys A. Bačkis

Lietuvių Tautinių Namų

Lietuvos atstovas

Taryba ir Valdyba
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LB New Yorko apygardos sukaktis
(Atkelta iš 1 psl.)
nas Šlepetys, Domas Pani
kas, Antanas Maceika, An
tanas šetikas ir Aleksand
ras Vakselis nuo 1967 m.
iki šios dienos. Preligentas
jautriai apibudino, kaip
sunkios buvo LB įsikūrimo
sąlygos, kol gimė dar viena
ir pati didžioji lietuvių or
ganizacija svetur ir, kad šis
vardas LB reiškia — Lie
tuva Brangi. Taip pat jis
nušvietė LB New Yorko
apygardos per 30 metų at
liktus darbus, kuriuos dar
gerai atsimena salę užpil
džiusi publika, būtent: su
rengė eilę koncertų, litera
tūros vakarų, 12 dailės pa
rodų, 15 Naujųjų Metų su
tikimų, remia Maironio li
tuanistinę mokyklą, rengė
tragiškų birželio įvykių mi
nėjimus asmenų pagerbi
mus ir kt.
Vienas iš retesnių pro
gramos momentų buvo pa
sižymėjusių bendruomenės
veikloje asmenų pagerbi-,
mas apdovanojant žymeniu.
Į sceną buvo pakviesti dr.
Petras Vileišis ir Malvina

Klivečkienė, kurie tuos žy
menis įteikė pakviesdami į
sceną po vieną ir trumpu
žodžiu pareikšdami kiekvie
no nuopelnus. Juos gavo šie
asmenys: K. Bačiauskas,
A. Balsys, Tėv. P. Giedgaudas, OFM, P. Jurkus, Č.
Janušas, J. Jankus, H. Mik-,
las, V. Padvarietis, P. Po-

JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos 30 metų sukakties minėjimas Kul
tūros Židinyje meninę programą atlieka iš Montrealio atvykęs lietuvių choras, vadovaujamas
Aleksandro Stankevičiaus.
W. Rodgers nuotr.

Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis taria svei
kinimo žodį I.B New Yorko
Apygardos darbuotojams.
W. Rodgers nuotr.

LB New Yorko Apygardos 30 m. minėjime dr. Petras Vi
leišis teikia Aleksandrui Vakseliui atžymėjimą.
W. Rodgers nuotr.

j-------------;-------------------------------------------

Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga JAV Lietuvių Bendruomenės val
dybos vardu nuoširdžiai sveikinu apylinkių
ir apygardų valdybas ir visus JAV gyve
nančius lietuvius.
Ypatinga padėka priklauso lituanisti
nių mokyklų mokytojams, tėvų komitetams,
spaudai, radijui, kultūrininkams ir tusiems
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sideda prie lituanistinių mokyklų ir lietu
vybės išlaikymo mūsų jaunesnėse kartose.
Tegu Jums visiems 1983-tieji metai bū
na darbingi ir sėkmingi, o sukaktuviniai
”Aušros” metai tebūna ypatingu paskati
nimu lituanistiniam švietimui, randą dar
didesni pritarimą ir paramą iš visų JAV
lietuvių.
Dr. Antanas Butkus

JAV LB Krašto Valdybos
Pirmininkas

vilaitis, kun. K. Pugevičius,
Apolonija Radzivanienė ir
A. Vakselis.
Šios garbingos sukakties
proga sveikinimo žodį tarė
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis, dr. P. Vilei
šis ir k. Raštu sveikino nau
jai išrinktas JAV LB val
dybos pirmininkas dr. An
tanas Butkus, Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija ir k.
Po oficialios programos
scenoje pasirodė gausus da
lyvių skaičius pirmą kartą
New Yorke Montrealio, Ka
nados lietuvių choras, vado
vaujamas Aleksandro Stankevičaus. Dirigentas jau
nas, pilna scena jaunų lietu
vaičių ir lietuviukų tiktai
keletas, bet jų skaičių pa
pildė ir vyresnieji vyrai.
Prie jų buvo ir trys muzi
kantai nors ir ne lietuviš
kom pavardėm. Jų progra
mą sudarė 18 kalėdinių
giesmų, kurias giedojo vi
sas choras, kitas tiktai trio
ir solo, o publika aplodis
mentų nesigailėjo visiems,
o už paskutinę giesmę
"Linksmų Kalėdų” ovacijos
nesibaigė.
Po programos žemutinėje
salėje buvo užkandžiai ir po
to Gerimantas Penikas ro
dė filmą iš New Yorke vy
kusių LB žymesnių įvykių:
III-jo LB seimo ištraukos
ir kiti New Yorko apygar
dos veiklos iškilesni mo
mentai.
Per tą 30 metų LB New
Yorko apygardos veikloje
daugiausia pasireiškė pa
gerbti žymenimis ir dabar
tinės valdybos nariai: Alek
sandras Vakselis, pirminin
kas, Vytautas Alksninis —
v i c epirmininkas, Aloyzas
Balsys — vicepirm., Jonas
Adomėnas — vicepirm.,
Alina Staknienė — vice
pirm., Apolinaras Vebeliūnas — sekretorius, Vincas
Padvarietis — iždininkas,
Malvina Klivečkienė — ren
ginių vadovė ir Jurgis Sli
žys — ypatingiems reika
lams.
žmonių buvo apie du šim
tus, bet 30 metų veiklos atžymėjimui, kai per tą laiką
toje organizacijoje dirbo,

savo laiką ir jėgas aukojo
visa eilė newyorkiečių lietu
vių, tai nėra daug. Tačiau
tai tik todėl, kad mes visi
turime organizacinį ne

drausmingumą. Tuo serga
visos mūsų organizacijos
ir visi jaučiame tai, bet nesistengiam tos ydos atsi
sakyti.

Kūčių vakarą susėsime prie stalo ir, laužy
dami plotkeles, linkėsime vieni kitiems ramybės
bei laimės. Prisiminsime tą šventą vakarą savo
šeimos narius, artimuosius ir visus mūsų tautos
brolius bei seseris, išblaškytus po plačiojo pasau
lio pakraščius bei kenčiančius ir kovojančius pa
vergtoje Tėvynėje.
Į tą švenčių nuotaiką su Jumis jungiasi ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, kuri
per visus praėjusius metus jautė Jūsų nuoširdžią
paramą bei pritarimą savo darbams. Už tai Jums
esame labai dėkingi.
Įžengsime į 1983-ius metus — Aušros metus,
simbolizuojančius mūsų tautinio atgimimo dvasią
bei lietuviško spausdinto žodžio prisikėlimą. Tų
metų tėkmėje suplauksime į Antrasios Pasaulio
Lietuvių Dienas Chicagoje ir jų šūkio "Vienybėje
su kovojančia tauta” ženkle pasiryžime ir toliau
išlikti ištikimi savo tautai, šeštasis PLB Seimas
nuties veiklos gaires ateičiai ir išrinks naują PLB
valdybą.
Betliejaus žvaigždė tenuskaidrina Jūsų gyve
nimo kasdienybę, o Gimusio Kūdikio ramybė te
lydi Jus per visus sekančius metus.
PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBA

zl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lietuvių Fondo vadovybė sveikina savo
narius ir visą lietuviškąją visuomenę Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga, linkė
dama asmeninės gerovės, ištvermės ir dar
didesnio ryžto lietuvybės išlaikymo ir lais
vės kovų baruose.
Linkime, kad 1983-j i — Aušros — me
tai būtų šviesesni, sveikesni, laimingesni ir
lietuvių tautai priartintų lasvės rytą.

Tik sujungtomis jėgomis ir vieningai
veikdami, pasieksime didžiųjų troškimų
išsipildymo.
Lietuvių Fondas

Čikaga, 1982 metų Kalėdos.

1982 m. gruodžio 23 d.

DIRVA

Nr. 49 — 5

1KURYBA IR MOKSLAS
SPAUDA - PIGI BŪTINYBĖ
V.
Gruodis — spaudos mė
nuo. Tokiu skelbimu Lietu
vių Bendruomenės Kultū
ros taryba stengiasi išeivi
joje prigydyti pastovią kas-,
metinę tradiciją, skirtą lie
tuviškajai spaudai garsinti
bei platinti.
Šiųmetiniam Spaudos mė
nesio skelbime Kultūros ta
ryba formulavo keturius
skatinimus:
1. Jei esame priversti ma
žinti išlaidas, taupykime
kitur, o ne skriausdami
spaudą.
2. Neatsisakykime nei vie
no dabar prenumeruojamo
laikraščio, žurnalo.
3. Užsisakykime dar vie
ną laikraštį, žurnalą kaip

■

kalėdinę dovaną sau, šei
mos nariui ar artimiesiems,
o gal svarbiausiai tiems,
kurie patys nepajėgia užsi
sakyti.
4. Nusipirkime bent vie
ną lietuvio rašytojo knygą.
Daug kas raigina remti
savąją spaudą tuo motyvu,
kad jos gamintojai dirba už
menką atlyginimą, o bend
radarbiai visai veltui. Tai,
žinoma, tiesa. Bet aš ragi
nu ją remti svarbiausiai
dėl to, kad ji gera, kad ji
gimsta iš didelės meilės
Lietuvai, lietuvių tautai,
jos kūrėjams, įvairių sričių
darbuotojams. Kiekvienas
laikraščio numeris atneša j
namus spalvingą lietuvis-

(e« f

Skirpstas

Angliškoj periodikoj dar toli prieš Kalėdas ištisos skiltys
ir skyriai apsčiai skelbė šventinėm dovanom tinkamų knygų
vardus, masino žinomais autoriais ar įdomiom temom, siuže
tais, iliustracijom. Mes panašių dovanų beveik nesiūlom savam
skaitytojui. Esame kuklesni, gal ir negabūs versliškai reklamai.
Ir knygų pasirinkimas pas mus neplatus.
Bet šiemet Vilties leidykla pateikė tikrą staigmeną: išleido
kaip tik prieškalėdžiu puikią knygą, kurios ir išvaizda šventiškai
pasigėrėtina, tinkama Kalėdų — N. Metų — Vasario 16 švenčių
dovanom, ir turinys rimto svorio, liečiantis svarbų nepriklau
somybės laikotarpį, kuomet sunkiai kovota dėl savos valstybės
gyvybinių reikalų tarptautinėje plotmėje. Tai dr. Alberto Ge
ručio parašyta monografija — Dr. Dovas Zaunius. Pateikta daug
labai įdomios, tikslios, dokumentinės medžiagos, ypač iš diplo
matinės srities. Tai brangus indėlis mūsų buvusios laisvos res
publikos istorijai nušviesti. Naujai atkurtai Lietuvai teko pakelti
daug atkaklių politinių grumtynių su išorės kliūtim ir ypač
kaimynų godumo veržliais apetitais. Dr. Dovas Zaunius kaip
tik buvo mūsų diplomatijos aukšto lygio pažiba. Todėl ne tik
jo atlikti darbai, bet ir neeilinė asmenybė traukia kiekvieną juo
domėtis ir jo gabumus įvertinti. Ir dabartiniai mūsų politikai
šiandien gali daug ko pasimokyti: Dr. D. Zauniaus gili politinė
nuovoka ir ori elgsena bei kultūringa taktika, taip pat įžvalgus
pasaulinių problemų aprėpimas bei pajėgus jų apvaldymas —
nemenkas palikimas vėlesnėms kartoms, kai vėl reikia vesti
žūtbūtinę kovą visuotiniu mastu pasaulio — arenose už Lietu
vos gyvybę. Knyga žinoviškai parengta, gero stiliaus — tebūna
pirmaeilė dovana kultūringam lietuviui.
• Ak, tie mūsų kultūros ir knygos klausimai! Gal su N.
Metais koks stebuklas dar mus apšviestų! O vis nežinom nuo
ko pradėti: nuo pabaigos atgal ar vėl iš pat pradžių?..
Neprikl. Lietuvos nr. 45, aprašant KLB Krašto suvažiavimą,
minimi apylinkių rūpesčiai: "Joms sunku ir toliau dar vis sun
kiau sudaryti valdybas ... Daugiau pasisekimo turi socialiniai
parengimai”. Prie apylinkiii pranešimų (jų būta 14) ir gyvų
diskusijų betgi pastebėta: ”Dėl kultūros reikalų nebuvo jokių
diskusijų. Įdomu, kad ir dėl švietimo reikalų esminių pasiūlymų
nei komentarų iš Tarybos narių bei švietimo veteranų nebuvo”.
Kai kam tokia žinia patinka: jokių ginčų nei apsibarimų, jokių
skersų nuomonių susikirtimų. O priešingai. Liūdna jausti apatiją,
lyg niekam tos sritys nerūpi, jokių naujų užmojų nekyla, nege
rovės nejaudina, tobulesnės veiklos nepasigendama. Kultūrai
ir švietimui visuomenė nejautri. Tik socialinės pramogos — o,
čia kas kita.
• JAV LB Kultūros Taryba gruodį iškilmingai paskelbė
spaudos mėnesiu (kartu įglaudė ir Aušros sukakties slenkstį).
Vaisingiau būtų įvesti tradiciškai pastovų mėnesį spaudai. Pra
nešime minimos įvairios bendrybės, nauja — tik Bradūno poezi
jos citata, kad "reikia atsiremti raidės”. Šiaip esą dar mūsų
spauda gaji, bet skurdo ir mirties grėsmė jau kybo... Todėl,
girdi "neskriauskime spaudos, prenumeruokime dar daugiau
leidinių, užsakykime kitiem dovanom” ir t.t. Raginami visi lie
tuviai ii- laikraščių redaktoriai "įsijungti į spaudos mėnesio
garsinimą ir jo tikslų realizavimą”. Visa tai daugkart girdėta.
Nieko konkretesnio, jokių naujesnių planų ar priemonių nepa
siūlyta. O greta laikraščių ir žurnalų — skurdžiausiai paliečiama
knyga, vos keletas žodžių: ”Šio mėnesio proga nusipirkime bent
vieną knygą”... Kaip lengva! Metų gale nupirk vieną knygą
(perskaityt nebūtina!), ir sąžinė rami, pareiga atlikta, išeivijos
knyga išgelbėta — visus metus gali gyventi be knygų... Maloni
šventiška paguoda, tiesa?

BALYS

MARIŪNAS

kojo pasaulio iškarpą. Joje
regime veikėjų, organiza
cijų, institucijų vardus,
planus, renginius. Džiaugia
mės saviškių laimėjimais,
pykstame dėl nesėkmių.
Randame naujos poetinės ir
prozinės kūrybos, šviežių
kūrėjų vardų. Randame
ideologinių, kultūrinių ir
politinių pažiūrų sklaidą,
diskusijas. Gėrimės, prita
riam. Nesutinkam, atme
tam. Tikrai, su laikraščiu
rankoje ir vienišiausias ne
bus vienišas.
Tie, kurie skundžiasi
mūsų spaudos menkumu, iš
tikrųjų tik nemoka jos pa
sauliuos vaikščioti, vaikš
čiodami ieškoti ir ieškoda
mi rasti. Ateities išeivijos
istorijos rašytojai ir už pa
prastas kronikos žinutes
bus mūsų spaudai didžiai
dėkingi.
Išeivijos spauda būdama
gyva, įvairi ir turtinga yra
kartu ir būtina. Iš visų mū
sų veiksnių ji pats veiks
mingiausias veiksnys, švie
timas, kultūra ir politika be
spaudos būtų ii' akli, ir kur
ti, neregimi ir negirdimi.
Ir šita būtiniausia būti
nybė vis dar yra labai pigi.
Pačius tris įtakingiausius
laikraščius, — Dirvą, Drau
gą ir Tėviškės žiburius, —
galime ištisus metus turėti
savo namų svečiais tik už
79 dolerius. Dar už kitus 25
dolerius mus lankys aukšto
lygio kultūros žurnalai —
Aidai ir Metmenys.
Gruodis — Spaudos mė
nuo greitai baigsis. Ar jau
suspėjau atsiliepti į anuos
keturius vajaus skatini
mus?

ŠIRDIES

AUGINĄS

VARPAI

KAI spindinti delčia —
Lyg pasaka
žvaigždėtam audekle
Dangaus,
Ir žemė
Seka baltą pasaką
Apie gimimą Dievo
Ir žmogaus —
Toli, toli
Baltam kely
Kalėdiniai varpai
Sugaus-------

Kometom ir žvaigždėm
šviesioj erdvėj
Nusninga
Ir krinta žemėn
Jų šimtų šimtai —
Kalėdų naktį
Stebuklingą
žvaigždėtą knygą
širdimi skaitai
Nuo žemės rūpesčių
Pakibs —
Ten, kur žvaigždynų
šviesios pilys
Ir žydintys skliautai------Prikeltas
Giedančios širdies varpų,
Sidabro tylią naktį
Aš skubu
Nušvitusiu taku Kalėdų
Pasveikinti
žmonijos Atpirkėją Kristų —
Su lūkesčiu
Gimimo giesmę giedu,
Kad meilė broliui
žmoguje,
Kaip ši kalėdinė
žvaigždė
Nušvistų — —

Z

■
Kalėdų švenčių rimtis ir Naujų

1 983 metų viltys tesuburia mus sutar
• Poetas Stasys Santva

ras ir ponia, iš Bostono, at
siuntė Dirvai paremti auką
su šventiniais linkėjimais.
Ačiū už paramą ir linkė
jimus.
• Julija Rastenienė, gyv.
Baltimorej e, prisimindama
neužmirštamą savo mylimą
vyrą, poetą laureatą Nadą
Pasienį, jo atminimui at
siuntė Dirvai paremti au
ką 20 dol. ir kartu siunčia
šventinius linkėjimus.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Edą ir Vilius Bražėnai,

gyv. Bonita Springs, Fla.,
vietoj siuntinėje atvirutes,
prašo perduoti šventinius
sveikinimus ir linkėjimus
draugams ir pažįstamiems.
šia proga pridėjo Dirvai
auką su linkėjimais tęsti
spaudos darbą.
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

tinėm veiklon, kad greičiau Lietuvoje
atgimtų nepriklausomos tautos aušra.

Amerikos Lietuvių

Taryba

zi------ -- 7
Nuoširdžiai sveikiname gimines,
draugus ir pažįstamus, o taip pat Dir
vos redakciją ir administraciją
KALĖDŲ ŠVENČIU
proga ir linkime laimingų, kūrybingų
ir sėkmingų
NAUJŲ METŲ.
IRENA ir VYTAUTAS ALANTAI
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griaudėjo plojimų audra. Plo
jo ne mirčiai, ne pelenams, o
meno kūrinio įstaigai, žmogiš
kajai atminčiai ...’
'Spaudos konferencijoje
prie Grikevičiaus priėjo du
prancūzai. Ne tiek klausė,
kiek pagerbė filmą, pasaky
dami režisieriui:
- Mes nežinojome apie jūsų
Pirčiupius, bet mes žinojome
apie mūsų kaimo Oraduro tokį
pat tragišką likimą. Teisingai
padarėte, neleisdami kad pe
lenai užželtų užmiršimo velė
na.’
Vokietijos Federatyvinės res
publikos atstovas pranešė, kad
filme - taisyklinga vokiečių
kalba ir teisinga pažiūra į Hit
lerio kareivius, kur ne kiekvie
nas vokietis parodytas nacistu.
Žmogus, atstovaująs JAV kino
spaudai, mandagiai priekaiš
tavo:
- Ponas režisieriau, jūs toks kaip man atrodo - švelnus žmo
gus, o sukūrėt šitokį žiaurų
kūrinį? ...
- Tų žiaurumų autorius - ne
aš! - atsakė Almantas Grikevičius ...’
Toliau Jonutis baigia taip:
Zervynose prisimena, ir vi
same pasaulyje prisimena - ir
sako, kad reikia atminimo.
Mums sako: senatis, praėjo
daug metų ... ‘Kas seną prisi
mena akį raut!’

Antrasis Pirčiupis...

Bolševikų siautėjimas
Merkinės apylinkėse
(6)

Rašo ok. Lietuvos pogrindžio laikraštis Aušra

TO NEGALIMA PAMIRŠTI

Taip trumpai nupasakoja
savo pergyvenimus žmogus,
kuris praėjo sunkių kančių ke
lius kartu su nukentėjusių
1944 m. Merkinės apylinkės
kaimų areštuotais žmonėmis.
Smulkiau aprašyti tokius per
gyvenimus, reikėtų sunaudoti
daug popieriaus ...
Tačiau, šiandien mes pri
valome apie tai žinoti. Turi
me išaiškinti kiekvieno Lietu
vos kaimo gyventojo likimą.
Juk žmonės žuvo, kentėjo bai
sias fizines bei moralines kan
čias - ir už ką? Kuo jie nusi
kalto? O jei ir buvo kuo nusi
kaltę, kas davė budeliams tei
sę žudyti, konfiskuoti žmonių
turtą, deginti jų namus, trem
ti Sibiran be teismo sprendi
mo?
1944 m. pabaigoje -1945 m
pradžioje, Merkinės apylinkė
se nebuvo nė vieno besislaps
tančio ginkluoto lietuvio. Par
tizanų veiklos nebuvo jokių žy
mių. Sis veikimas pasireiškė
tik po to, kai rusai nesiliovė te
rorizavę šiose apylinkėse, kaip
ir visoje Lietuvoje.
Šiandien drąsiai tvirtiname
kad Pirčiupio tragedija, ku
rios kaltininkai yra vokiečiai,
savo žiaurumu nepralenkia
Klepočių, Lizdų ir kitų kaimų
tragedijos, dėl kurios kalti ru
sai. Tai jie 1944 m. gruodžio
24 d. šaudė nekaltus žmones,
naikino jų turtą, be jokių kal
tinimų areštavo, o vėliau ištrė
mė iš savo gimtų pastogių dau
gelį tų, kurie tą dieną buvo iš
vengę mirties.
Netoli nuo nukentėjusių kai
mų yra Raitininkų apylinkė
(Alytaus rajone). Iš čia kilęs
rašytojas J. Butėnas, respubli
kos valdžios atstovas A. Drob
nys. Abu komunistai, abu sa
ve laiko dideliais patriotais.
Tačiau kai šalia gimtinės tė

jo nekaltas kaimynų kraujas,
kai jų giminės raudojo palik
dami savo kraštą, abu tylėjo.
Tylėjo šie patriotai’ ir tada,
kai negausios šeimos po Stali
no mirties grįžo iš Sibiro ir
bandė atkurti savo sodybas
gimtuose kaimuose, o jiems bu
vo atsakyta ir liepta daugiau
čia nesirodyti. Tyli patriotai’,
kai greit Lietuva minės tos
žiaurios tragedijos 40-metį.
Gal Drobnys ir Būtėnas čia
niekad nesilankė?
Gal jie
apie Klepočių ir kitų kaimų
tragediją nieko nežino? O,
kaip gerai jie žino! Jiems bu
vo papasakota. Tad kodėl jie
negali apie šią tragediją pa
skelbti, pareikalauti, kad bū
tų išaiškinti žudikai ir atatin
kamai nubausti? Ko iš jų gali
ma tikėtis? Kokį atsaką jie ga
li duoti? Greičiausia tokį pa
tį, kaip buvęs Varėnos raj.
partijos sekretorius Kalčys:
Čia ne mums spręsti. Yra są
junginė valdžia, ji viską tvar
ko!’
Taip. S ąjunginė valdžia rei kalauja, kad JAV išduotų iki
šiol nenubaustus Pirčiupio,
Baltarusijos kaimų bei kitų tra
gedijų kaltininkus. Teisingas
reikalavimas. Tad mes reika
laujame, kad TSRS valdžia iš
tirtų 1944-45 m. Merkinės
apylinkėse čia paminėtus įvy
kius, išaiškintų kaltininkus ir
juos nubaustų.
1940 m. TSRS visam pašau
liui gyrėsi, kad Stalinas - viso
pasaulio darbo žmonių vadas Raudonosios Armijos dėka iš
vadavo Lietuvos liaudį iš bur
žuazinės priespaudos. Tada
Lietuvos liaudis neteko dau
giau negu 70,000 savo tautie
čių. 1941 m. Hitleris su savo
divizijomis užplūdo Lietuvą.
Jis taip pat gyrėsi išvadavęs
Lietuvą iš bolševikų vergijos.
Tada Lietuva neteko kone
100,000 gyventojų. Okai Sta

linas pasigyrė 1944 m. išvada
vęs Lietuvą nuo fašistinio siau
bo, šiandien dar nėra suskai
čiuoti Lietuvos nuostoliai, nes
jie tebeauga ir mūsų dieno
mis, nors ir ne taip sparčiai
kaip 1944-50 metais.
Kas būtų su lietuviais, jei
dar kas nors užsigeistų juos
‘vaduoti’? Gana tokių ‘vada
vimų’l
Lietuvos kino studija sukū
rė meninį filmą ‘Faktas’, apie
1944 m. birželio 3 d. vokiečių
įvykdytą smurtą Dzūkijos
kaime Pirčiupyje. Šio filmo
premjeros proga ‘Tiesa’ 1982
m. vasario 19 d. numeryje iš
spausdino Zeferino Jonučio
mintis. Autorius rašo: ‘Fil
mas - paminklas. Bet tai - ne
apie mirtį kūrinys. Apie ma
no ir tavo dabartį ir ateitį ...’
Pacituosime dar keletą žurna
listo komentarų, kur jis kalba
apie filmo demonstravimą
tarptautiniame kino festivaly
je Kanuose: ‘Konkursinėje ki
no filmų peržiūroje režisieriui
skirta atskira ložė. Joje, pasi
baigus filmui, pasigirsta ne
vienas kitas užprašytas ar nu
samdytas pliaukštelėjimas, o
audringi plojimai - įjungiami
galingi prožektoriai ir nukrei
piami į režisieriaus ložę. Nėra
aplodismentų, nebus prožek
torių, režisierius paliekamas
tamsioje nežinioje. Jaudinosi
šioje ložėje ir Algimantas Grikevičius. Salė filmą žiūrėjo la
bai tyliai. Pasibaigus - jokių
aplodismentų. Salė atsistojo ir
tylėjo. Kaip galima ploti pe
lenams, kuriais paverstas žmo
gus ir žmogiškumas! ...’
‘Stovi publika ir tyli. Ploti
negalima. Bet neploti irgi ne
galima, nebus režisierių pa
gerbiančio ženklo. Nežinia
kas pažeidė nustatytą griežtą
ritualą, bet staiga plykstelėjo
prožektoriaus šviesos, nušvies
damos režisoriaus ložę. Su
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki bičiuliams ir pažįstamiems
Elena, Kęstutis ir Kazimieras

POCIAI
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proga visiems draugams ir bičiuliams

geriausios nuotaikos ir lietuviškos
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ištvermės linki

AMBER TRAVEL SERVICE

Nora ir Aleksandras

GREITAS IR ASMENIŠKAS

I

GRIAUZDĖS

PATARNAVIMAS
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Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir j užsienį —

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname draugus,

I

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU

I

Liaudies išmintis pataria
pamiršti, kas praėjo. Tačiau
ta pati išmintis, pratęsta iki
galo, užbaigia: ‘Kas seną pa
miršta - rauti abi!’
Išmintinga ta liaudies išmin
tis : ko nereikia - neprisimink
ko negalima pamiršti - jokiu
būdu npamiršk! Nes akį bran
gindamas visą galvą prarasi.
Žmogaus jausmai, psicholo
gija, intelektas - nepraeinan
tys dalykai, tos žmogiškosios
kategorijos niekad nebūna pra
eityje. Kaimo sunaikinimas
niekados nebus praeities fak
tas.
Šitaip kalba filmas ‘Faktas’
- gyvenimą teigiantis kino
meno kūrinys. ...
Labai teisingos mintys. Ta
čiau dar pridurkime. Pran
cūzas nežinojo Pirčiupio. Taip
pat jo nežinojo daugelis kitų
tautų. Jie žinojo savas kančias.
Jas labai gerai prisimena. De
ja, ne daug kas iš lietuvių žino
apie tų pačių 1944 m. smurtą
Merkinės apylinkės kaimuose.
Jo autoriai - rusai. To nežinogal ir Z. Jonutis, taip pat ir ki
no filmo ‘Faktas’ kūrėjai. Mes
jiems tai primename. Visiems
primename, kad ‘visos savo
galvos neprarastume’.
1984 m. sukaktis mes pami
nėsime tinkamai, nes to iš mū
sų reikalauja dabartis ir atei
tis.
Grupė dzūkų

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

I

pažįstamus ir bendradarbius, linkėda
=

mi laimės ir džiaugsmo

=

Stefa ir Vytautas
Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

Tel. 312-448-7420
312-785-9393
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Lietuviai irgi dalyvavo Didžiųjų
ežerų regatoje
B. STUNDŽIA

Praeitą vasarą Chicagos
uoste šūviai griaudėjo kas
penkiolika minučių. Taip
vyko pasiruošimas jachtų
regatai. Išplaukė 294 bur
laivių su maždaug 25C0 bu
riuotojų j plačiuosius ežero
vandenis, tolimai 535 km.
kelionei. Tarp daugelio
jachtų pradmės liniją per
ėjo ir lietuvių jachta AUD
RA ir pasuko j šiaurę.
Perėję pradmės liniją
jachtos skirstėsi kur kas
sau. Vienos laikėsi daugiau
vidurio kurso, kitos pasuko
toliau j vakarus. Truputį
vėjui pasisukus, kilo aukš
tyn spalvotos burės — špinakeriai, — taip jau pana
šios į dalį nupiauto baliono.
AUDROS špinakeris turėjo
raudoną, žalią, geltoną ir
priedo dar baltą, raudoną
mėlyną spalvas — atseit
simbolizavo dvigubą pri
klausomybę — jachta veda
ma lietuvių, bet plaukiauti
po JAV vėliava. Didingas
atrodė vaizdas, kai vande
nų platybėje iškilo šimtai
tokių įvairių spalvų burių
— tik gėrėtis ir fotogra
fuok.
Palikus Chicagos uostą

Diena buvo graži, šilta,
vėjas lengvas ir visų nuo
taika nebloga. Visi pasiren
gimo rūpesčiai ir lakstymas
liko užmiršti. Prieš regatos
pradžią buvo pakeistas fa
las, arba kaip palangiškiai
žvėjai sakydavo burvilkas,
tai yra plieninis plonas ly
nas, kuris iškelia didžiąją
burę iki stiebo viršūnės.
Vienam įgulos vyrui prisėjo
gal pusvalandį kaboti stiebo
viršūnėje ir pakeisti skri
dinį arba bloką per kurį ri
tasi minėtas falas.
Reikia pasakyti, kad pa
sirengimas didelei regatai
ir dalyvavimas joje nepi
giai atseina ir siekia tūks
tantį ar kelis tūkstančius
dolerių.
Nustačius bures, aptvar
kius jachtos vidų, įgula bu
vo paskirstyta į dvi pamai
nas po trys vyrus — jach
tos vadas buvo septintas.
Įgula dar tik neseniai atsi
sveikino su žmonomis, mo
tinomis ir jų visų linkėji
mas buvo ... grįžkite svei
ki... Krantas palengva to
lo. Vėlai po pietų, buvo iš
kelta dar ir vadinama štagburė, o vakare prisėjo sun
kesnį špinakerį pakeisti len
gvesniu, kurį išpučia ir
švelnus vėjo dvelkimas.
Neužilgo krantai dingo
sutemoje ir, gal apie vidur
naktį, atsiradome plačiau
sioje ežero vietoje, kur nuo
tolis iki vieno ar kito kran
to siekė 60-70 kilometrų.
Mūsų pamaina turėjo tęstis
nuo 2 vai. iki 6 vai. ryto,
todėl reikėjo pasieškoti vie
tos numigti, šio dydžio jach
toje (37 pėdų) būna 5-6

gultai. Kadangi vienas dvi
gubas gultas ir kitas vien
gubas buvo užkrauti burė
mis ir saugumo reikmenemis, tad pamainos miegojo
p a s i keisdamos likusiuose
gultuose. Taip būna per
lenktynes, kai jachtose nau
dojama daug burių (AUD
RA turėjo 15) ir įgulą su
daro daugiau žmonių — pa
togumai suprastėja, šiaip,
per pramogines keliones,
vietų miegoti pakanka. Prie
mūsų pamainos likosi ir
jachtos vadas, tad bešne
kant tos 4 valandos greitai
praslinko.

Vienoje vietoje, jachtoms
beveik nejudant, išgirdome
iš kaimyninės jachtos lietu
višką dainą — ilgiausių me
tų ... Matomai jachtos
CONSORT savininkas airis
savo įguloje turėjo porą lie
tuvių, kurie mus iš burių
numerio ir sąrašo atpažino,
kad šalia plaukia lietuvių
jachta AUDRA.
Negeriau ėjosi ir naktį,
nes vėjo greičio rodyklė

Plaukiant pro švyturį...

Sekė sekmadienis

Sekmadienis nebuvo jau
nuotykingas. Pamainos kei
tėsi ir visi bandė pasiekti
geriausią greitį. Prie vai
ro buvo sekamos visokios
sakmės, juokingi nuotykiai,
vis paįvairinant įdomes
niais tautosakos išsireiški
mais ir priežodžiais. Mudu
su jachtos vadu prisiminė
me veiklą su jūrų skautais
ir buriuotojais Lietuvoje ir
užsienyje, apie vieną, ant
rą įvykį mokinant kitus bu
riuoti šventosios uoste. Ap
šnekėjome apie gyvus ir
jau mirusius bendramin
čius, apie jų ir mūsų kelius
jūrose — ypač apie daug
prisiminimų palikusias ke
liones su jachtomis Ramia
jame vandenyne.
Vienam įgulos vyrui pirš
tai pasidarė kaip nesavi.
Čia tuoj sukruto jam padė
ti jachtoje esantieji du gy
dytojai, tai jachtos vadas
ir jo pavaduotojas, tėvas ir
sūnus Kęstutis ir Audrius
Aglinskai.
Vakare jachta turėjo pra
nešti apie save pakrančių
apsaugos stočiai, bet nepa
vyko susirišti — ar bateri
jos, ai- nuotolis buvo kalti,
taip ir nepavyko išsiaiš
kinti.
Sutemus radijas žadėjo
lyg ir stiprų vėją, palydi
mą perkūnijos bet tik toli
žaibavo ir bildėjo, vėjas ne
sustiprėjo ir gal tik kelioli
ka lietaus lašų nukrito. Bet,
matomai, toliau vakaruose
plaukiančias jachtas paga
vo laikinas stiprokas vėjas
ir jos atsiplėšė gerokai pir
myn.
Artėjome prie rytinio
kranto ir praplaukėme
Frankford ir Point Betsie
švyturį. Plaukėme lėtokai
nes vėjas buvo silpnas.

Perėjus startą, jachtos išsisklaidė, rinkdamosios sau geresnį
vėją ...

dažniausiai stovėdavo arti
nulio. Anksti antradienio
rytą vėjas, lyg užsakytas,
sustiprėjo ir jo rodyklė pa
šoko iki penkių mazgų (5
jūrmylių per valandą). Be
pigu buvo buriuoti senovės
graikams, nes pagal reikalą
vėją suvarydavo į maišą ai
tai vėl išleisdavo. Bet neat
rodo, kad tą paslaptį jie
perdavė savo ainiams.
Praplaukėme įdomų atvi
ruose vandenyse stovintį
švyturį. Neužilgo vėjas pa
šoko iki 10 mazgų. Tolumo
je pasirodė milžiniškas
Mackinac tiltas, pro kurio
apačia turėjome praplauk
ti. Už švyturio reikėjo keis
ti kursą ir bures. Visa įgu
la jau buvo susirinkusi de
nyje nes maždaug už 25 ki
lometrų buvo baigmės linija
ir turėjo baigtis lenktynės.
Mūsų navigatoriui K.
Oželiui (tėvui) atpuolė ne
mažai darbo, nes nebereikė
jo suktis prie elektroninės

įrangos ”Loran-C”, kur pa
spaudus keletą mygtukų,
pasirodydavo skaitlinės nu
sakančios jachtos vietą. Su
gautais daviniais ant ežerėlapio reikėdavo tik pratęsti
kurso liniją.
Artėdami prie tilto spėliojame kokio aukščio jis
galėtų būti. Mūsų jachtos
stiebas buvo bene 40 pėdų
aukščio, bet praplaukia
jachtos su 60 pėdų ir aukš
tesniais stiebais. Matėsi ke
lios jachtos, kurios užbai
gusios regatą skubėjo grįž
ti atgal.
Užbaigiame lenktynes

Apie pietus pasiekėme
Mackinac salą ir prie uosto
perėjome baigmės liniją. Iš
paskos dar sekė eilė jach
tų. Taip mums baigėsi 75-ji
sukaktuvinė Chicago-Mackinac, žymiausioji didžiųjų
ežerų regata. Pirmoji jach
ta, kuri pasiekė Mackinac

salą buvo HERITAGE,
anksčiau dalyvavusi garsio
se Amerikos taurės lenkty
nėse. Ji nelaimėjo 1-mos
vietos, nes laimėtojai savo
klasėse buvo išvedami pa
gal tam tikras formules.
Vos suradome vietą jach
tai sustoti, nes apie prisišliejimą prie krantinės ne
buvo ko ir galvoti. Pristo
jome prie kitos jachtos šo
no, gal septintosios iŠ eilės.
Norint pasiekti krantą rei
kėjo perlipti per septynias
kitas jachtas. Neužilgo ant
mūsų jachtos užlipo mūsų
globėja dr. J. Aglinskienė
buvo atkimšta šampano
bonka.
Per lenktynes, jachtoje
valgant tik sumuštinius ir
vaisius, norėjosi krante ką
nors kito užkasti.
Krante spalvingoje turis
tų minioje maišėsi jachtų
įgulų vyrai ir moterys. Pa
sakojo, kad salos viešbučiai
buvo pripildyti jachtų įgu
lų šeimų nariais, kurie lau
kė atplaukiančių buriuoto
jų. Sala įdomi tuo, kad joje
nėra automobilių. Eismas
vyksta su arkliais. Vakare,
viename salos viešbučių
restorane, dr. J. Aglinskie
nė suruošė įgulai priėmimą
ir kiekvienam įteikė gražią
dovaną.
Jachtos įgulą sudarė: va
das dr. K. Aglinskas, pava
duotojas dr. A. Aglinskas,
prof. dr. G. Rėklaitis, K.
Oželis (tėvas), K. Oželis
(sūnus) ir B. Stundžia.
Trečiadienį jachta AUD
RA su šeimynine įgula iš
plaukė į Beaver salą, kur
buvo numatyta praleisti ke
letą savaičių. Dalis įgulos
turėjo grįžti j Chicagą, o
manęs laukė apie 800 km.
kelionė į Torontą iš kur su
savo jachta NEMIRA IV
turėjau išplaukti į ilgesnę
metinę vasaros kelionę.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES

Gaudome vėją

Pirmadienį praėjome pro
visokiais vardais atžymė
tas mažas ar didesnes sa
las kaip tai Maniou, Fox,
Beaver. Vėjo reikėjo ieško
ti, nes dažniausiai stipru
mu prilygo katės kvėpavi
mui. Ne ką padėjo ir dažnas
burių mainymas.

to work and live in Rural Area and
a 56 bed hospital

for ICU/CCU and
MEDICAL/SURGIČAL
Wages and benefits equal to other
area hospitals. Arranuements for
travel and moving expcnbes posaible.
Contact DEE HARKINS or DEB
EDWARDS at

COMMUNITY HOSPITAL
Užbaigus regatą: K. Oželis jr., B. Stundžia, K. Oželis, dr.
A. Aglinskas, G. Rėklaitis, dr. J. Aglinskienė ir dr. K. Aglinskas.

2000 CAMPBEL1, DR^
TORRINGTON, WYOM1NG.
Call collect weekday», 307-532-4181
(48-49)

1982 m. gruodžio 23 <1.

DIRVA

Nr. 49 — 8

Jus turite gruodyje padaryti
sprendimą pinigų taupyme.
AmeriTrust atsako i klausimus apie naują apdraustą
investavimo planą, kuris įsigaliojo 1982 m. gruodžio 14 d.

K.
A.

K.
A.

Kl.
A

K.
A.

KL

Kas atsitiko

Pradedant 1981 m. gruodžio 14 d. AmeriTrust turi
naują pinigų taupymo sąskaitą kuri moka
aukštesnius procentus negu reguriali taupymo
sąskaita, yra taip pat apdrausta, bet turi mažiau
suvaržymų negu kiti planai turėję iki šiol.

Kas tuo interesuotųsi ?

Visi kurie turi daugiau kaip $2,500 taupymui,
įskaitant organizacijas ir pavienius asmenis.

A

K.
A.

Kaip tai veikia?

Jeigu jus turite $2,500 ar daugiau, jūs gausite
procentą bazuojantis pagal esamą pinigų rinkos
lentelę. Nėra ribotumo. Bet jeigu balansas kris
žemiau $2,500, procentų dydis bus 5i/i% per metus,
tas pats kaip AmeriTrust taupymo sąskaitoje.

Kaip žinosiu procentų dydi?

Procentai gali keistis diena iš dienos. Jokiu atveju
negali būti nustatytas daugiau kaip 30 dienų. Jūs
gausite mėnesinį pranešimą rodantį ir procento
vidurkį tam laikotarpiui, žinoma, pranešimas taip
pat rodys jūsų indėlius, išėmimus kaip ir kiekvieną
pasikeitimą jūsų sąskaitoje. Kad sužinotumėte apie
AmeriTrust procentų dydį, jūs galite skambinti
Rate Lane 24 vai. į dieną, septynias dienas
savaitėje.

Kokie yra reikalavimai?

Pradinis indėlis yra reikalingas $2,500. Toliau nėra
jokios minimai ės sumos papildyti indėliams, kurie
gali būti padaryti bet kuriuo metu.

K.

K.
A.

K.
A.

K.
A.
JC..
A.

Kaip lengva bus išimti savo pinigus?
Labai lengva. Jūs galite išimti tiek kiek norite ir
kada norite, asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį.
Taip pat jūs galite susitarti, kad trys čekiai būtų
išmokėti trečiam asmeniui, arba trys iš anksto
autorizuoti (ar automatiniai) perkėlimai į kitą
sąskaitą kiekvieną mėnesį. Jūs galite turėti
nemokama Asset® kortelę indėliams ir išėmimams
automatiniame banko patarnavimo aparate.

Ar taupymo sąskaita vis tiek bus reikalinga?
Padienei transakcijai jus turbūt būsite reikalingas
regurialios ar procentus mokančios Ameri-Check®
sąskaitos. Tačiau didesnių pajamų Money Market
Deposit sąskaita duoda jums daugiau galimybių
naudoti savo investuotą sumą pagal reikalą. Ir jūs
galite naudoti Money Market Deposit sąskaitą, kad
turėti nemokamą čekių sąskaitos patarnavimą, jeigu
joje išlaikote pakankamą sumą.

Ar skolinimasis yra leidžiamas?
Pinigų paėmimas iš Ameri-Trust Reserve sąskaitos
yra leidžiamas. Skolintis, kad išlaikyti minimalini
indėlį — ne.

Ar taisyklės yra tos pačios visoms institucijoms?

Taip. Nėra nustatyto dydžio Savings and Loans
ar kitoms institucijoms.

Ar yra saugu ?

Pilnai. Jūsų sąskaita AmeriTrust yra apdrausta iki
$100,000 Federal Deposit Insurance Corporation ir
patvirtinta tvirčiausio Ohio banko.

Ar pinigai turi būti padėti ilgam?
Ne. Išėmimas gali būti padarytas bet kuriai sumai,
bet kuriuo laiku. Ameri-Trust rezervuoja sau teisę
reikalauti nors septynių dienų įspėjimo prieš
išėmimą ar perkėlimą bet kurios sumos.

K.
A.

Kaip galiu pradėti?
Jūs galite atidaryti daugiau mokančią Money Market
Deposit sąskaitą bet kurioje Ameri-Trust įstaigoje.

/hierflfrust.
Tegu kas nors dirbą jūsų naudai.

Member FDIC
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PAMINĖTA JAUNIMO CENTRO
25 METU SUKAKTIS
ANTANAS JUODVALKIS

Jaunimo Centrą Chicagoje
suplanavo, pastatė, išugdė ir
23 metus administravo tėvai
jėzuitai. Prieš porą metų jė
zuitai Jaunimo Centro admi
nistravimą, nuomos sutartim
už 1 dol. metams, perleido
pasauliečių organizacijai - Li
thuanian Youth Center Fund,
Inc. Šiai organizacijai atsto
vauja rinkti tarybos nariai, o
Jaunimo Centrą (JC) adminis
truoja valdyba, kurios pirmi
ninkė jau treti metai yra ener
ginga ir darbšti visuomeninkė
Irena Kriaučeliūpienė.
Šių metų tradicinėje vaka
rienė įvyko 1982.XII.5 d. ir
buvo skirta sidabrinei sukak
čiai paminėti.
Minėjimas
pradėtas šv. mišiomis, kurias
koncelebravo buvę JC direk
toriai: kun. V. Gutauskas,
kun. J. Borevičius ir kun. A.
Saulaitis. Iš koplyčios žmonės
susirinko i JC salę, kurioje bu
vo tęsiama akademinė ir me
ninė programa.
Akademiją atidarė komite
to pirm. Sofija Džiugienė, pa
sveikino pilną salę prisirinku
sių svečių (arti 400) ir progra
mai pravesti pakvietė Karolį
Milkovaitį. Sugiedotas Lietu
vos himnas, pagerbti mirusie
ji geradariai bei vadovai.
Jaunimo Centro 25 metų
veikos apžvalgą pateikė šiame
Centre lituanistinį išsimoksli
nimą bei visuomeninį patyri-

lietuvių kalba, nušvietė JC
svarbą lietuvių jaunimui. Sa
vo žodyje R. Černius ryškino
JC teikiamą globa visoms or
ganizacijoms ir lietuviškoms
institucijoms. Pats prelegen
tas yra Pedagoginio lituanisti
kos instituto absolventas ir
Chicagos aukšt. lit. mokyklos
ilgametis mokytojas.
Abu jaunieji prelegentai
glaustai perbėgo JC kūrimosi
eigą ir teikiamą prieglobstį
Chicagos ir apylinkių lietuvių
visuomeniniam, kultūriniam,
švietimo bei organizaciniam
gyvenimui. Išryškino tėvų jė
zuitų pastangas ir nuopelnus.

Labai ribotą sveikintojų
eilę pradėjo programos vado
vas K. Milkovaitis, perskaitęs
gen. Konsulės Juzės Daužvardienės raštišką sveikinimą. Tė
vų jėzuitų vardu žodį pasakė
Chicagos namų vyresnysis
kun. J. Vaišnys, ypatingą pa
dėką pareiškęs I. Kriaučeliūnienei už pasišventimą admi
nistruojant, tvarkant, grąži
nant Jaunimo Centrą. Savo
kalbą sutraukė į tris žodžius:
sveikiname, dėkojame, džiau
Jaunimo Centro valdybos giamės.
pirm. Irena Kriaučeliūnienė
minėjime skaito savo praneši
P. Malėtos nuotr.
mą.
mą gavusi Ramunė KviklytėLukienė. Gražia lietuvių kal
ba ir tartimi, ji vertino tėvų
jėzuitų neįkainojamas pastan
gas kuriant šį kultūros židinį,
kuriame rado prieglobstį visa
lietuviška veikla ir lituanisti
nės mokyklos.
Antras JC vertintojas buvo
jaunas advokatas Rimas Čer
nius. Jis, taip pat sklandžia

PUIKIAUSIUS KAIUUS RASITE
Ramunė Kviklytė-Lukienė
skaito Jaunimo Centro veiklos
apžvalgą.
P. Malėtos nuotr.

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.
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JC Fondo tarybos pirminin
kas, Pedagoginio lituanistikos
instituto rektorius ir to paties
instituto absolventas dr. J.
Račkauskas savo žodyje džiau
gėsi lituanistinėms instituci
joms teikiama globa. Dr. P.
Kisielius ryškino rėmėjų svar
bą ir Jaunimo Centro teikia
mą pastogę daugeliui lietuviš
kų švietimo ir kultūros institu
cijų. Jaunimo vardu žodį tarė
R. Vitas. Sveikinimus raštu
perskaitė K. Milkovaitis. Žo
dinę programos dalį užsklen
dė valdybos pirmininkė, JC
direktorė I. Kriaučeliūnienė.
Jos sutrumpintą žodį pateikia
me skaitytojams:
... Tyliais metų žingsniais
prabėgo 25 metai. Sunkiai
pradėtos kloti plytos, įsijungus
nuoširdiems talkininkams, pa
dovanojo mums šį pastatą.
Jaunimo Centras tebestovi
tvirtas ir lietuviškas, išleidęs
kelias kartas mūsų jaunimo
gražion ateitin. Si svetinga jė
zuitų pastogė dar ilgai bus rei
kalinga mūsų pačių naudoji
mui.
Keičiasi lietauviško gyveni
mo audinys, kuris iššaukia mu
myse naujų sumanymų, idėjų
ir susirūpinimo ateitimi. O
ateitis stato daug klausimų,
reikalauja posūkio mūsų pla
nuose ir lankstaus prisitaiky-

Solistai Margarita ir Vaclovas Momkai atlieka meninę pro
gramą Jaunimo Centro 25 metų sukakties minėjime. Prie pianino
muz. Alvydas Vasaitis.
P. Malėtos nuotr.
mo naujoms laiko sąlygoms.
Stovėti vietoje ir galvoti nėra
laiko, nes reikia veikti, kad JC
išsilaikytų ir dar daug metų
tarnautų mūsų poreikiams.
Teko nugirsti pasiūlymą JC
parduoti ir statyti naują pas
tatą kur nors kitur. Draudi
mo bendrovių apskaičiavimu,
šis pastatas vertas penkis su
pus milijonų dolerių, gi pasta
tyti tokį pat naują, architektų
apskaičiavimu kainuotų apie
10 milijonų dolerių. Vien tik
pagalvojus apie šiuos skaičius
aiškėja, kad pasiūlymas neįgy„
vendinamas.
Gaila, bet reikia pripažinti,
kad JC lankytojų skaičius ma
žėja: vieni išsikelia už miesto
ribų, kiti už šios žemės ribų.
Dalis mūsų akademinio jauni
mo, sukūrę šeimas, išsikelia
toliau nuo lietuviško branduo
lio. Jie maloniai prisimena
čia praleistas jaunystės die
nas, gal papasakoja savo vai
kams, bet grįžta į priemies
čius tęsti savo gyvenimą. Jų
galvosena, JC atgyveno savo
paskirtį, jų nebedomina jo iš
laikymas ir išsilaikymas. Se
nųjų rėmėjų skaičius žymiai
sumažėjo, gretos praretėjo,
palikdamos spragą lietuviška
me gyvenime. Paskutiniai su
rinkti duomenys rodo, kad la
bai svarbūs ir reikalingi JC
šiandien yra ir jauni akademi
kai, ir vyresnio amžiaus žmo
nės.
Todėl visos valdybos vardu
noriu pareikšti Jums pagarbą
ir padėką, kad atvykote pa
gerbti JC. Negalintieji šian
dien dalyvauti prisidėjo pini
gine auka ar gražiu žodžiu.
Dirbdami kartu, bendromis jė
gomis nugalėsime visas kliūtis
ir švęsime 50 metų auksinį
Jaunimo Centro jubiliejų. ...
Meninėje programos dalyje
puikiai pasirodė operos solistai
Margarita ir Vaclovas Mom
kai, akompanuojant muzikui
Alvydui Vasaičiui. Solistai pa
dainavo duetu keletą operų iš

traukų ir mūsų kompozitorių
aranžuotų dainų.
Publika
mielus solistus labai šiltai pri
ėmė ir nuoširdžiai paplojo, o
rengėjai apdovanojo gėlėmis.
Programos atlikėjai nuo pri
klausomo honoraro atsisakė,
paaukodami jį Jaunimo Centtro naudai, už ką ir vėl publi
ka šiltai paplojo.
Vyskupas Vincentas Brizgys sukalbėjo maldą, pasveiki
no tėvus jėzuitus, sukūrusius
šį lietuvišką centrą ir padėko
jo I. Kriaučeliūnienei už pui
kiai tvarkomą šį židinį.
Pasisotinus D. Kurauskienės paruošta gera vakariene,
kurios metu patarnavo Aušros
Vartų tunto Birutės draugovės
skautės, buvo pravesta loteri
ja. Geriausią dovaną, N. Burš
teino dovanotą vyr. šiltą pal
tą, laimėjo R. Kviklytė-Lukie
nė. Stalams papuošti gėles
paaukojo Baltic Blossoms gėli
ninkystė.
Jaunimo Centro valdybą
sudaro: pirm. - Irena Kriau
čeliūnienė, vicepirm. - Henri
kas Laucius, sekr.- Alė Stepo
navičienės, ižd. - Viktoras Diminskis ir korespondentė Bi
rutė Jasaitienė.
Rengimo komitetą sudarė
vien moterys: Sofija Džiugie
nė - pirm., M. Ambrozaitienė
D. Dundzilienė, B. Jasaitienė
I. Kerelienė, A. Ramanauskie
nė, G. Rimkienė ir V. Silienė.
Minėjimas praėjo labai pa
kilioje nuotaikoje. Labai ma
loniai nuteikė jaunųjų prele
gentų - R. Lukienės ir R. Čer
niaus - sklandas ir puikiai pa
ruošti pranešimai, teikią vil
ties, kad Jaunimo Centras - ir
aplamai lietuvybė - dar ilgai
išsilaikys.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

As a DAUGHTER OF ST. PAUL, Mending
contemplation with the active apostolate,
you can attain personai holiness and
relieve the urgent spiritual needs of mankind. Give Jesus Master, the Way, Truth
and Life through the media of communication: press, movies, radio and TV.
Reach the people of today with the means
of today!
Age limit 14-26
Write: Daughtersof St. Paul
172 N. Michigan Avė.
Chicago, IL 60601
or call 312-346-4228
name_____________________________
street_ ___________________________

city__________ statė_____ zip_______

NOVICE

age______ grade-occupation___________
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Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas
Atsidūrėme didžiausioje ir
romantiškiausioje Ispanijos
provincijoje - Andalūzijoj, ku
rią paprastai įsivaizduojame
kaip kraštą kur skamba gita
ros, grakščiai sukasi flamenco
šokėjos, siaurom miesto gatve
lėm vaikšto puošnios sinjorinos
su juodom mantilom ir raudo
nu gvazdiku plaukuose, o karš
tom vasaros naktim sinjorai su
gitarom traukia po langais se
renadas ... Reikia sakyti, kad
Andalūzija tikrai muzikali ir
romantinė. Čia gitaros beveik
niekad nenustoja skambėju
sios. Tai kraštas plačių erdvių
ir saulės nudegintų horizontų,
už kurių tęsiasi elegantiškos
Costa dėl Sol vasarvietės.
Atvykome į Andalūziją pa
čiu vidurvasariu, kada alyv
medžių sidabrinius lapus, ku
kurūzus ir saulėgrąžų laukus
negailestingai kepino karšti
saulės spinduliai. Gerai vėsi
namam autobuse, per nuru
davusias aukštumas skubėjom
į Atlanto pakraštį - į Huelvą,
kur visas Atlanto pakraštys
šviečia balto smėlio paplūdi
miais. Neveltui ši Andalūzijos
dalis vadinama Costa de la
Luz, t.y. šviesos pakrante. Hu
elvą pasiekėme vėlyvą popie
tę, kai saulė horizonte artėjo
prie mėlynojo Atlanto. Nors
miesto akmenys dar kvėpavo
dienos metu prisigėrusiu karš
čiu, tačiau nuo vandenyno
jau slinko gaivinanti vėsuma.
Pasiekę miesto centrą susto
jom prie Huelva Luz viešbu
čio, kur po ilgos kelionės įsikū
rėme nakties poilsiui. O sekan
čią dieną buvo numatyta išvy
ka į Andalūzijos sostinę Sevi
liją.
Anksti papusryčiavę rinko
mės prie autobusų, kur - kaip
įprasta - vadovės suskaičiavo
savo grupės narius ir autobu
sai nuo viešbučio pajudėjo. Iš
važiavus iš miesto, saulė jau
buvo aukštokai pakilusi ir
savo karštus spindulius žarstė
po Andalūzijos plotus. Kelias
iš iš Huelvos į Seviliją gana
nuobodus, tik balti ispanų
namai ir auksiniai saulėgrąžų
laukai monotoniškai aplinkai
suteikia įvairumo.
Privažiavę Gvadalkvivyro
upę pasiekėm vakarinį Sevili-

jos miesto pakraštį. Grįžtant į
tolimą praeitį reiktų pasakyti,
kad prie šios upės krantų Sevi
lija buvo prikelta naujam gy
venimui, kai šia upe įvairiom
invazijom čia buvo atvežta
helenistinė kultūra. Juk Anda
lūzija buvo seniausia romėnų
provincija, kurioje taip pat
sklido ir romėnų kultūra. Vė
liau Gvadalkvivyro upe at
plaukė vandalai, maurai ir
kiti. Kitoj pusėj pasiekėm Se
vilijos centrą. Sevilija dauge
lio laikoma Andalūzijos širdi
mi, o kai kurie net karūnos
garbę jai priskiria. Manau,
kad pelnytai Sevilijai tenka to
kia garbė. Juk ji ilgus amžius
savo spalvingumu ir romanti
ka yra paveikusi daugybę ra
šytojų, dailininkų ir muzikų.
Nors Sevilija šiandien iš dalies
modernus miestas, tačiau savo
istorinės atmosferos ji nenusto
jusi. Dar ir dabar Sevilija duo
da magiškos jėgos dailininko
teptukui, fantazijos rašytojui
ir svajingų meliodijų muzikui.
O kiek ji davusi pasaulio geni
jams! Juk iš Sevilijos kilo Mozarto Don Zuanas, Figaro ves
tuvės, Bethoveno - Fidelio,
Rossini - Sevilijos kirpėjas,
Bizet - Carmen ir t.t. Įdomu,
kad nė vienas šių kompozito
rių niekad nėra buvę Sevilijoj,
o šiuos didžius veikalus kūrė
grynai inspiruoti legendų ar
literatūros apie Seviliją.
Muzika paliko, tačiau, ne
vien tik didžiųjų kūrėjų veika
luose gyva. Jis čia skamba
kiekvieną dieną iš kiekvieno
praviro lango ar kavinės. An
dalūzijos gyventojai su muzi
ka gyvena ir nuojos nesiskiria.
Gražiai išsireiškęs Theophile
Gautier: ‘Sevilija mažai rūpi
nasi vakar diena, o dar ma
žiau rytojumi. Ji gyvena išim
tinai su šia diena, todėl realis
tams tarp žmonių - kurie čia
atsidavę muzikai ir spalvom nėra vietos. Sevilijoj teko ma
tyti turingus rūmus, didingus
pastatus, milžišką katedrą su
Giraldos varpine, Alkazarą,
modernų komercinį centrą ir
kt. Gerai su miestu susipaži
nęs arabų kilmės vadovas pir
miausia mus nuvedė į islamiš
kąją miesto dalį susipažinti su
istorine Sevilija, kuri - Cordo-
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bos viešpatavimui žlugus - ta
po islamo sostine. Tada kali
fas Al-Mansur nugalėjęs krikš
čionis sukūrė Almohad dinas
tiją, kurios viešpatavimo metu
ir buvo pastatyti žymiausi Se
vilijos pastatai: didžioji meče
tė, Giraldos bokštas ir Alkazaras. Vėliau ispanai dalį šių
pastatų sunaikino. Tačiau Se
viliją atgavę krikščionys įver
tino maurų statybinius gabu
mus ir jų meistrų pagelba kai
kuriuos pastatus atstatė.
Daug mudejarų stiliaus atsta
tytų namų matoma Sevilijos
senamiestyje.
Tačiau svarbiausias maurų
statybos pamiklas yra Alkazaras. Sis taip pat buvo krikščio
nių sugriautas, o vėliau Kasti
lijos ir Leono karaliaus Petro
vėl atstatytas. Alkazaro atsta
tymui karalius tada buvo atsikvietęs garsius meistrus iš
Granado6. To metu kaip tik
buvo statoma ir garsioji Granados Alhambra.
Sevilija,
norėdama pastatyti puošnesnį
Alkazarą, šio statybai panau
dojusi daug itališko marmuro.
Tad matomos dabar marmu
rinės kolonos, arabeskos ir įvai
rios figūros. Per karpytas mau
riško stiliaus arkadas iš mozaikinėm plytelėm grįsto kiemo
patekome į Alkazaro vidų,
kur buvo privatūs kalifų kam
bariai ir įvairios salės. Garsus
čia Doncellas arba ‘Mergelių
kiemas’, kuriame kasmet bu
vo renkama šimtas gražiausių
merginų kalifo haremui.
Vėliau Alkazare apsigyveno
karalius Ferdinandas III ir
karalienė Izabelė, kurie čia su
darė sąlygas Kolumbui keliau
ti į Naująjį pasauli.
Apžiūrėję Alkazarą ir ten
esantį egzotinių augalų sodą,
turėjome kiek laisvo laiko pa
vaikščioti siaurom, romantiš
kom Sevilijos gatvelėm. Tai
žavus senamiesčio rajonas blizgančiu tašytų akmenų
grindiniu, baltom namų sie
nom, kurias puošia raudonžie
džiai vijokliai (bougainvilės)
ir meniški langų geležiniai gro
tai. Gatvelės čia raitosi įvai
riom kryptim, todėl ir vadina
mos ‘serpes’, t.y. gyvatėm.
Vienoje šių gatvelių buvo Miguel de Servantes kalėjimo ce
lė, kada jis čia buvo įkalintas
už Don Kichoto pagimdymą.
Šiom gatvelėm nuėjome į
netolimą kvartalą, kuriame
stovi didžiausia Europos kated.
ra, žinoma, išskyrus Sv. Petro
baziliką Romoje, ir garsusis
Giraldos bokštas.
Katedros
vietoje anksčiau stovėjusi me
četė, kurios milžiniškas mina
retas ir dabar tebestovi. Me
četę, kartu su šiuo 250 pėdų
minaretų, 1171 m. statė gar
sus maurų architektas Goveris.
(Bus daugiau)
OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAP1ST
Andrew Kaul Memorial Hospital, a
240 bed acute and skilled nursing
facility located in ncrthwestern Penn
sylvania, is accepting applications for
a full-time staff physical therapist.
Varied caseload, consisting of both
inpatients and outpat:ents. Mušt be
licensed or eligible for licensure in
Pennsylvania. Excellent t.alary and
f ringe benefit program. Qualified
candidates should svbmit their re*
sume to or call the personnel director,
Andrew Kaul Memorial Hospital. St.
Marys, PA. 15857. (814) 781*7500.
Ext. 387. An equal opportunity employer. M/F.
(46-5)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED MEDICAL
LABORATORY IECHNOLOGIST
Andrevv Kaul Memorial Hospital, n
2 40 bed acute and skilled nursing
facility located in northwestern Penn
sylvania, is accepting applications for
full-time Registered Medical Labora tory Tecnnologist. Mus*, be licensed
or eligible for licensure in Pennsyl
vania. Excellent salary and fringe
benefit program. Qualified candidates
should submit their resume to or
call the personnel ditector, Andrew
Kaul Memorial Hospital, St. Marys,
Pa. 15857. (814) 781-7500 Exl. 387.
An Equal Opportunity Employer, M/F
146-5)

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS

L.K.V. "Ramovė” Detroi
to skyriaus narių metinis
susirinkimas įvyko gruodžio
11 d. šv. Antano parapijos
kavinės patalpose. Susirin
kimą pradėjo skyiraus pir
mininkas Stasys šimoliūnas
ir jam pravesti pakvietė:
Justą Preibj — pirmininku
ir Juozą Leščinską — sek r e t oriumi. Perskaityta
darbotvarkė, kuri be patai
sų priimta. Atsistojimu ir
tylos minute pagerbti mirę
skyriaus nariai: A. Vit
kauskas ir J. Sventickas.
Skyriaus pirmininkas Sta
sys šimoliūnas savo prane
šime pasakė: — Mes jau
esame seneliai ir kažko pa
daryti negalėjome. Valdy
bos pastangomis vasarą suruošėme Onos ir česio ša
deikų sodyboje gegužinępikniką ir padarėme šiek
tiek pelno. Iš gauto pelno
paskyrėme Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone
namams atnaujinti 200 dol.
ir L.K.V. "Ramovė” centro
valdybai, įsigyjome jų iš
leistų "Kovos dėl Lietuvos
Nepriklausomybės” II ir III
tomo po 7 knygas ir sumo
kėjome 210 dol. Dalyvavo
me ir prisidėjome prie su
ruošto R. Kalantos mirties
10 metų sukakties paminė
jimo Pilėnuose, dalyvavome
Vasario 16, Tautos šventės
ir Lietuvos kariuomenės
švenčių minėjimuose. Tai ir
viskas”, baigdamas pasakė
Stasys šimoliūnas.

Skyriaus iždininkas Vin-r
cas Tamošiūnas savo pra
nešime pasidžiaugė, kad
skyrius padidėjo — j jį
įstojo naujas narys muz.
Stasys Sližys. Skyrius savo
kasoje turi 487.19 dol.
Revizijos komisijos aktą
perskaitė česys šadeika.
Pranešimai išdiskutuoti
ir priimti. Į skyriaus val
dybą perrinkti: Stasys ši
moliūnas — pirmininku,
Kazimieras Daugvydas —
vicepirmininku, Juozas Leš^
činskas — sekretoriumi ir
Vincas Tamošiūnas — iždi
ninku. Į revizijos komisiją
perrinkti — česys Šadeika
ir Kazimieras Sragauskas.
Nutarė: 1983 m. sausio
23 d. šv. Antano parapijoje
surengti Klaipėdos krašto
prie Lietuvos prisijungimo
sukakties paminėjimą, 10
vai. 30 min. bus atnašautos
už mirusius mišios. Mišiose
organizacijos dalyvaus su
vėliavomis. Po mišių minė
jimas parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys Stasys Ši
moliūnas, meninę dalį at
liks muz. St. Sližio vadovau
jamas parapijos choro
kvartetas. Taip pat vasarą
Onos ir česio sodyboje su
ruošti gegužinę-pikniką.
Detroitas gali didžiuotis
savo tarpe turėdamas 6

Klaipėdos krašto vaduoto
jus: Juozą Augaitį, Petrą
Bliūdžiu, Joną Mikalavičių,
Stasį šimoliūną, Bronių Tatarūną ir Vincą Tamošiūną.
Sergantiems skyriaus na
riams — Viktorui Perminui, Juozui Augaičiui ir
Leonui Kalvėnui, visų pasi
rašytomis kortelėmis, pa
linkėta sveikatos.
Muzikas Stasys Sližys
renginių reikalų kalbėda
mas pasakė: — Daug kas iš
rengėjų pas mane kreipia
si dėl atlikimo meninės pro
gramos jų renginiuose, ta
čiau niekas nepagalvoja,
kad tam reikia laiko ir pa
siruošimo. Jei mes duoda
me renginių pranešimus pa
skelbti per radijo valandė
lę — jiems ir apmokame.
Tuo tarpu programos atli
kėjams, žurnalistams ir
spaudai nieko neduodami,
jei jie yra savi. O jei pro
gramą atlikti pakviečiame
iš kitur, jiems apmokame.
Mums reiktų pirmojoje vie
toje rūpintis savimi, o ne
kitais...
Kad choras ai1 kvartetas
galėtų salėje atlikti meninę
dalį, salės gale reiktų jam
padaryti paaukštinimą. Tuo
reikalu išsikalbėjus išvada
tokia: Salė parapijos, para
pijos taryba tuo reikalu tu
rėtų ir pasirūpinti.
Susirinkimui pasibaigus
Stasys šimoliūnas pakvietė
prie vaišių, kurias paruošė
birutietės: Kristina Daugvydienė, Stasė šimoliūnienė, Valerija Patalauskienė
ir Bronė Sukauskienė. Mal
dą prieš vaišes sukalbėjo
kun. Alfonsas Babonas.
• Nupirkus Tautybių Ra
dijo Stotį, per kurią yra

transliuojama Lithuanian
Melodies (Lietuviškų Melo
dijų) radijo programos:
pirmadieniasi nuo 3 iki 4
vai., trečiadieniais nuo 12
iki 1 vai. p. p. ir penkta
dieniais nuo 6 iki 7 vai. va
kare, naujas adresas yra
toks: Lithuanian Melodies,
P. O. Box 1460, Bloomfield
Hills, Mich. 48013.
BENEDICTINE FATHERS AND
BROTHERS OF SAINT LEO
ABBEY (O.S.B.)
Saint Leo Abbey, Salnt Leo,
Florida 33574.
Conduct: 8 parishes and Missions.
Apostolic Work? Parish Work.
Teaching, retreats and Youth
Services.
Represented in the Dioceses of Saint
Petersburg. Rockville Centre.
Vocation Director: Rt. Rev. Robert
Rittmeyer, O.S.B., P. O. Box 2307,
St. Leo, Florida 33574.

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
to work & ljve in a small congeniai
community and 132 bed
teaching
hospital.
Nurses needed in PEDIATR1CS, 1CU,
NICU, MED/SURG1CAL and PSYCIATRICS.
Excellent salary. Plūs shift aifferential. Excellent benefits. Relocation
allowance. One month frev housing.
Available.
APPLY CALL OR WR1TE TO

ST. CATHERINE HOSPITAL
608 N. 5TH ST.
GARDEN CITY, KANSAS 67846
50 years of people carine for people.
Equal

Opportunity

Employer
(46-2)
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AUSTRAUJOS UETUVIAI
Antanas Laukaitis
ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ PROGA NUOŠIRDŽIAU
SIAI SVEIKINU REDAKTORIŲ, LEIDĖJUS IR VI
SUS ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMAS
DŽIAUGSMINGŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ BEI SĖK
MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

ANTANAS

LAUKAITIS

BAIGIAMA PASIRUOŠTI statytas važiuojančių skai
čius. Kaip daugumas klubų
Po lapkričio 20-sios bu iš Amerikos rašo, tai jie
vusio ŠALFASS atstovų prisibijo didelio atvažiuo
susiri n k i m o Clevelande, jančių skaičiaus. Aš nema
kaip praneša iš Chicagos nau, kad to reikėtų bijoti,
V. Grybauskas, Australijos nes, važiuojantiems sve
lietuvius sportininkus suti čiams su sportininkais, vi
ko priimti šių miestų spor suomet galima parūpinti
to klubai: Los Angeles, nakvynes pigesniuose mo
Baltimorės, New Ycfrko, teliuose ar kur nors bend
Bostono, Toronto, Detroito, rabučiuose. Gi įdomiausias
Clevelando ir Chicagos. Ga yra New Yorko vadovo V.
vus šią malonią žinią ir pa Alksninio pasiūlymas apgy
laikant artimus ryšius su vendinti visą grupę New
paskirais Amerikos klubais. Yorko Lietuvių Kultūros
Išvykos j Chicagą Organi židinyje, miegant ant spor
zacinis Komitetas tuoj pat to matracų, stovyklinių lo
susirišo su viena Amerikos velių ir visiems būnant
oro bendrove, kuri tik vie kartu, kas sumažintų dide
nintelė skrenda Į visas šias lį transporto klausimą. Pa
vietoves ir su jais dabar nu našiai gal galima būtų ir
stato galutinę išskridimo iš kitur padaryti, nes sporti
Australijos datą ir kelionių ninkai jauni, patvarūs ir
maršrutą po Ameriką ir tas problemų nesudarytų.
Kanadą.
Išvykos Org. Komitetas
Išvykos Org. Komitetas ir Išvykos Vadovas sveiki
tikrą savo sportininkų, va na visus Amerikos ir Ka
žiuojančių Į Pasaulio Lie nados sportininkus, paskirų
tuvių Sporto šventę, skai sporto klubų vadovus ir
čių žinos tik po Australijos ypatingai Chicagos Pas.
Lietuvių Sporto šventės, Liet. Dienų ir Pas. Liet.
įvykstančios Kalėdų metu Sporto šventės organizaci
Melboume. čia bus išrink nius komitetus ir visus šių
tos visos rinktinės ir nu švenčių vadovus, linkėda

Išvykos j Chicagą Australijos sportininkų organizacinis ko
mitetas. Sėdi: N. Grincevičiūtė-Wallis, vadovas Antanas Lau
kaitis, Snaigė Gustafson. Stovi: P. Gustafson, V. Daudaras, J.
Belkus ir D. Atkinson-Ženiaitis.

mas džiaugsmingų Kalėdų
ir laimingų N. Metų, grei
tai pasimatant Amerikoje
ir Kanadoje, bei viską
t r i u mfaliniai užbaigiant
Chicagoje.
LIETUVIŠKAS
MOKSLINIS DARBAS

Australijos Liet. Fondo
$500.00. premiją gavo melbourniškė Dana Monika
Baltutienė, už bakalaurinę
tezę (Honours Thesis) ”Lithuanians in Melbourne
(1947-1980). Ši tezė buvo
priimta Melbourno universiteto istorijos departamen
te, prof. G. Blainey prie
žiūroje ir įvertinta labai
gerai, laipsniu HI. Lietuvių
Fondo vertinimo komisiją
sudarė: prof. dr. A. Kabaila, prof. dr.. V. Doniela ir

OBEDIENCE

A. Zubras. ši premija lai
mėtojai buvo įteikta A. L.
Fondo metinio susirinkimo
metu Melbourne spalio 10
dieną.
Laimėtasis akademinis
darbas yra 88 mašinėle ra
šytų puslapių ir susidedan
tis iš 8 paskirų skyrių, lie
čiančių Melbourno lietuvių
NAUJA KNYGA
gyvenimą. D. M. BaltutieAdelaidiškė Valė Marcinnė-Butkevįčiūtė yra gimusi
1937 metais Lietuvoje ir į konytė-Neverauskienė išlei
Australiją atvyko 1949 m. do novelių knygą "Tiltas
Ji yra baigusi Toorak mo per Nerį", kurios pagrindi
kytojų seminariją, neaki nis siužetas paimtas iš Vil
vaizdiniu būdu biblioteki niaus dviejų šeimų gyveni
ninkės kursą, daliniu keliu mo lenkų okupacijos lai
Melbourno universitete hu kais. ši knyga yra išleista
manitarinius mokslus ir Lietuvių Knygų Klubo Chi
1955 m. A. Zubro vadovau cagoje. Viršelį piešė J.
tus lituanistinius kursus. Neverauskaitė-Vasiliūnienė.
Šeimoje ji turi keturius šios knygos sutiktuvės įvy
vaikus, dirba bibliotekinin ko Adelaidėje ir ją pristatė
kės darbą ir aktyviai daly poetas Pr. Pusdešris.
vauja lietuviškame gyveni
me.

SYDNĖJAUS DAINOS
KONCERTAS

Lapkričio 27 Sydnėjaus
Liet. Klube įvyko metinis
DAINOS koncertas, šiam
koncertui pirmą kartą va
dovavo nauja jaunoji diri
gentė Birutė Aleknaitė, ku
ri dabar pakeitė iš choro
dirigento pareigų pasitrau
kusi Bronių Kiverį, kuris
dėl naujo darbo įsipareigo
jimų, negalėjo toliau šio
darbo tęsti. Koncerte buvo
sudainuota 15 dainų, ku
rios, naujosios dirigentės
drausmingai diriguojamos,
skambėjo gražiai ir klausy
tojų buvo priimtos gausiais
plojimais. Po koncerto cho
ro globėjas mons. P. But
kus pasveikino chorą ir
įteikė vadovams dovanėles,
kai choro valdybos pirm.
A. Kramilius paaiškino da
bartinę choro padėtį. Cho
ras Lietuvių Dienų metu
dainuos Melboume.
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pamokslą pasakė mons. P.
Butkus, giedant DAINOS
chorui.
Oficialią minėjimo dalį
atidarė skyriaus pirm. A.
Skirka, pakviesdamas mi
nutės atsistojimu pagerbti
visus kritusius laisvės ko
vose. Mons. P. Butkui per
skaičius invokaciją, labai
turiningą ir gražią paskai
tą skaitė teisininkas L.
Karvelis, plačiai nušviesda
mas kariuomenės reikšmę
nuo pačių mūsų istorinių
laikų iki esamos dabarties.
Meninėje programoje jau
nasis A. šarkauskas pade
klamavo B. Brazdžionio "Ka
reivio pasaka”, D. Ankienė "Neužmiršk Tėvynės" ir
poetas J. A. Jūragis savo
kūrybos. Pabaigai E. Belkienė ir A. Storpirštienė,
akompanuojant akordeonu
P. Viržintui, jausmingai ir
gražiai sudainavo tris dai
nas. Minėjimas praėjo labai
geroj nuotaikoj ir didžioji
Liet. Klubo salė buvo pilna
klausytojų.

Lapkričio 21 dieną Sydnė
jaus Liet. Klube sydnėjiškiai ramovėnai turėjo savo
kariuomenės šventės minėpimą, prieš tai organizuo
tai su savo vėliava dalyvau
dami bažnyčioje, kur už
mirusius ramovėnus pamal
das atnašavo ir pritaikintą

LOS ANGELES
KLAIPĖDOS KRAŠTO
MINĖJIMAS

Juozo Daumanto šaulių
kuopa 1983 m. sausio 16 d.,
sekmadienį, minės Mažosios
Lietuvos 60 metų sukaktį,
kai buvo išlaisvintas kraš
tas ir prijungtas prie ne
priklausomos Lietuvos te
ritorijos. Visos organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su
savo vėliavomis ir palyda
u n i f o r muoti. Mi nėj imo
tvarka:
10 vai. 15 min. ryto vė
liavų pakėlimas pradžios
mokyklos aikštėje.
10 vai. 30 min. ryto šv.
Kazimiero bažnyčioje bus
atlaikytos gedulingos šv.
Mišios už visus kovojusius
dėl Klaipėdoh krašto atva
davimo, gyvus ir mirusius.
12 vai. 15 min. parapijos
didžiojoje salėje įvyks mi
nėjimas. Organizacijų pir
mininkų ir atstovų sveikini
mai. Pagrindinis kalbėtojas
bus istorikas Vincas Trum
pa. Meninę programą at
liks sol. Janina čekanauskienė ir pianistė Raimunda
Apeikytė. Po meninės da
lies vaišės mažoje parapi
jos salėje, k irias paruoš
sesės šaulės.
Kviečiami dalyvauti visi
šventėje.
(y
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puri ir derlinga ir gausi
darbuotojais.
E. Ribokienė

■ BOSTONO IITTUVIAI
MIRĖ SMUIKININKAS
IZIDORIUS VASYLIŪNAS

Rašant šias Bostono ži
nias, gauta žinia, kad Cambridge lietuvių parapijos
bažnyčioje, kur Izidorius
Vasyli finas buvoi vargoni
ninkas, gruodžio 14 d. ryte,
baigiant groti ar jau baigus
šv. mišias staiga mirė Izi
dorius Vasvliūnas.
Velionis buvo gimęs 1906
m. Pasižymėjęs kaip gabus
smuikininkas, koncertistas
ir smuiko mokytojas. Yra
grojęs Vienos simfoniniame
orkestre, vėliau profesoria
vo Kolumbijoje ir 1954 m.
atsikėlęs į JAV apsigyveno
Bostone, kur grojo Civic
simfoniniame orkestre.

MINĖS JACKAUS
SONDOS 90 METŲ
SUKAKTĮ

Bostone susidarė specia
lus komitetas, kuris rengia
Jackaus
Sondos,
mūsų
spaudos darbuotojo ir vi
suomenininko 90 metų su
kakties minėjimą 1983 m,
sausio 15 d., šeštadienį, 6
vai. vakaro A. L. Tautinės
Sąjungos namuose, 484 E.
4th Street, So. Bostone.
Programoje: rašytojo An
tano Gustaičio žodis apie
jubiliatą, VLIKo atstovo
inž. Jurgio Valaičio ir kitų
sveikinimai ir vaišės. Ren
gėjai kviečia į šį minėjimą.
NAUJA DRAUGIJOS
VALDYBA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija gruodžio 12
d. išrinko 1983 metams val
dyba : pirm. Aleksandras
Čaplikas, vicepirm. Danie
lius Averka, sekr. Vytautas
Jurgėla, fin. sekr. Petras
Navazelskis, iždin. Algis
Mitkus, maršalka Raimun
das Bačiulis; revizijos ko
misija: Tomas Ašmenskas,
Romas Veitas ir Dana Auš
rota; direktoriai: Brutenis
Veitas, Antanas Andriulio
nis, Stasys Griganavičius,
Gediminas Ivaška, Liongi
nas Izbickas, Arnoldas Plevokas ir Alfonsas želvys.
So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija yra didžiau
sia organizacija narių skai
čiumi visoj Naujoj Angli
joj, o taip pat gal ir turtin
giausia.

WATERBURY

Metus savųjų tarpe.
Auka 20 dol. asmeniui.
Bilietus iš anksto pageidau
jant dešimt asmenų sta
lams, galima užsisakyti pas
klubo vedėją Algį šmidtą,
tel. 268-9058 arba pas klu
bo valdybos narius.
Visi mielai laukiami.

KALĖDINĖ PROGRAMA
PER RADIJĄ

BOSTONO RAMOVĖNAI
— PAVYZDYS

Turbūt visi gerai žinome,
kad mūsų lietuviškoji spau
da gana sunkiai finansiniai
v e r čiasi. Prenumeratorių
skaičius mažėja, popierio,
pašto ir visos kitos išlaidos
didėja, o apmokamų skelbi
mų, kaip amerikiečių laik
raščiams, kuriais jie išsilai
ko, veik nėra. Bet ir žino
dami tą mūsų laikraščių
sunkią padėtį, mažai kas
mūsų tuo rūpinamės, kaip
jiems padėti.
Bet štai Bostono lietuvių
karių veteranų Ramovės
skyrius gali būti pavyzdžiu
visoms organizacijoms, šių
metų skyriaus valdyba, ku
rią sudaro: pirm. Jonas Starinskas, vicepirm. Jurgis
Jašinskas, sekr. Antanas
Andriulionis ir ižd. Marty
nas Dapkus, nutarė, kad
reikia padėti karių laikraš
čiui "Karys”. Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo šventės
minėjimo gautą pelną pa
skirti Kariui, o taip pat kaip
padėką paaukoti kiek ir ki
tiems laikraščiams, kurie
rūpinasi Lietuvos ir lietu
vybės reikalais. Iš gauto
pelno jie paskyrė $665 Ka
riui, dienraščiui Draugui
$35, Darbininkui, Dirvai ir
Laisvajai Lietuvai po $25.
Šiai šventei Bostono ramovėnai, skyriaus valdyba,
pasitaikinusi visą eilę tal
kininkų ir ponių, kurios
rūpinosi vaišėmis, labai
kruopščiai rengėsi ir su
rengė puikų šventės minė
jimą, o svarbiausia, parėmė
savo laikraštį, pridedami
auką dar ir kitiems lietu
viškiems laikraščiams.
Taigi Bostono ramovėnai
yra geras pavyzdys kaip
reikia mylėti lietuvišką
spaudą. Jeigu visos mū
sų organizacijos pasektų
šiuo pavyzdžiu, tai mūsų
laikraščiams būtų didelė
parama.

Vėliavos kariuomenės šventėje Bostone. Algio Starinsko nuotr.

ŽURNALISTAS
FOTOGRAFAS VYTAS
STARINSKAS

Aną dieną pas savo bi
čiulį pamačiau glėbį ”Rutland Herald” dienraščio,
kuris yra leidžiamas Rutland mieste, Vermonte. Vi
soje eilėje to laikraščio pir
majam puslapy yra įdėtos
didelės ir labai puikios fo
tografijos gamtos vaizdų,
įvykių ir pan. Po fotogra
fijom užrašas: foto: Vytas
Starinskas. Taip pat pir
muose puslapiuose yra
straipsnių, kurie irgi para
šyti Vyto Starinsko.
Džiugu, kad lietuvis fo
tografas ir žurnalistas pra
simuša net į pirmuosius
puslapius amerikiečių laik
raščių.
Vyto Starinsko tėvai: Jo
nas ir Antanina Starinskai
gyvena Bostone.
Sveikinam Vytą Starinską ir linkime sėkmės kopti
į dar didesnes žurnalistines
aukštumas.
(pž)

BROCKTON
DVI DIENOS SU
DAIL. JONU RCTEN1U

Gruodžio 4 ir 5 dienomis
Brocktone, Sandaros salėje
LB Brocktono apylinkės
globojama buvo suruošta
dail. J. Rūtenio kūrinių pa
roda. šeštadienio popietėje,
įvyko atidarymas. Susirin
kusiems dailininką Joną
Rūtenį gražiai pristatė bostonietis St. Santvaras.
Į šią parodą dailininkas
atvežė 25 savo kūrinius
realistinius ir abstrakčius,
kurie Sandaros salę padarė
žydinčią įvairiomis spalvo
mis ir temomis. Į dailinin

ROCHESTER
• Dail. Alfonso Dargio
vadovaujama Rochesteryje
meno studija "Forma” ren
gia dešimtąją parodą Nazareth College meno galeri
joje nuo sausio 7 d. iki 30
d. Lankymo valandos nuo 9
vai. ryto iki 5 vai. vak. ir
sekmadieniais nuo 12 vai.
iki 5 vai. vak. Atidarymas
su šampanu sausio 7 d. nuo
7 iki 9 vai. vak. Parodoje
su savo kūriniais dalyvauja
Dargis, Harvey, Frischman, Klavsons, Osborne,
Rohrer ir Sullivan.

Opportunity For Professional
Help For a small rurar 132
bed Hospital
REGISTERED NURSES
3-11 and 11-7 shift
AND

X-RAY SUPERVISOR
Responsible for staff echeduling and
related supervisory functions. Mušt
be knowledgeable of correct Radiology and Ultra Sound procedūras and
have basic undestaraing of equipment. Mušt be Registered Radiology
Technologist. Supervisory experience
preferred. Salary commensurate with
experience and ability. Send resume
TO PERSONNEL DEPARTMENT.

BR0WN COUNTY GENERAL
HOSPITAL
425 Home Street
Georgetown, Ohio 45121
(49-50)

Z-------------------------------

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS
So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija gruodžio 31
d. trečiojo aukšto audito
rijoje, rengia Naujųjų Me
tų sutikimą. Pradžia 9 vai.
vakaro iki 2-ros vai. ryto.
Bus gražiai papuošta salė,
skani šilta vakarienė su gė
rimais ir šampanu, šokiams
gros J. Maksmall-Tamošaičio orkestras.
Klubo valdyba kviečia vi
sus Bostono ir jo apylinkės
lietuvius sutikti Naujuosius

ko kūrybą aiškiai veikian
ti dabartinė gyvenimo ap
linka — Cap Code. Atvyku
sį lankytoją tai vienas, tai
kitas paveikslas ilgiau pa
traukė pastovėti. Su meno
pasauliu pagyventi. Juk
dailė yra grožio atvaizdavi
mas.
Ačiū gerb. darbščiam
dail. Jonui Rūteniui už
Brocktonan atvežtąjį grožio
pasaulį. Padėka šios paro
dos globėjai, jos suruošėjai
LB Brocktono apylinkės
valdybai. Ypatinga padėka
pirm. Juozui Renteliui ir
poniai už globą dailininko
ir parodoje svečių vaišini
mą. Visa valdyba suko pa
rodos ratą, kurią sudaro:
pirm. J. Rentelis, vicepirm.
— J. Stašaitis, sekr. — St.
Eiva, ižd. — P. Jančaus
kas, jaunimo reikalams —
E. Sužiedėlis, spaudos — A.
Šeduikis.
Iš šios parodos lietuvių
butams papuošti dar vienu
lietuvio dailininko kūriniu
buvo nupirkta 8 paveikslai.
Dail. J. Rūtenis ne tiktai
dailės puoselėtojas. Jis yra
veiklus ir lietuviškoje veik
loje. Dabar pirmininkauja
LB Bostono Apygardoje.
Parodos suruošimo proga, į
Brocktoną atvežė LB Kraš
to valdybos padėką ir žyme
nis už darbą tautos reika
lams. Dail. J. Rūtenis šias
dovanas įteikė Elzbietai Ribokienei ir Eligijui Sužie
dėliui. Apdovanotieji trum
pu žodžiu padėkojo už dar
bo įvertinimą įteikėjui Bos
tono Apygardos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkui
dail. J. Rūteniui. Dėkingi
JAV LB Krašto valdybai,
kurios gražus gestas stiprina ryžtą, kol jėgos leis
dirbti. Išeivijos lietuvišką
ją dirvą purenti, kad būtų

Lietuvių Bendruomenės
valdybos iniciatyva, gruo
džio 26 d., sekmadienį, nuo
7 iki 8 vai. vakaro, bus per
duodama speciali Kalėdų
programa per radijo, iš sto
ties WWCO-1240 AM.
Apylinkės tautiečiai kvie
čiami pasiklausyti Br. Budriūno bei A. Stankevičiaus
chorų giesmių. A. Stankevi
čiaus vadovaujamo Montrealio choro plokštelė yra pa
ti naujausia ir per radijo
bus perduodama pirmą kar
tą.
Radijo programą organi
zuoja ir ją praves Ant. Pa
liulis. žodinėje programoje
dalyvaus Rimutė želvytė,
Julija Puodžiūkaitienė ir
Vikt. Vaitkus. Anglų kalba
paaiškinimus atliks Rūta
Kazakaitytė.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
SVEIKINA SAVO MIELUS KLIJENTUS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo
1960 metų sėkmingai organizuoja visą eilę
ekskursijų į LIETUVĄ ir kitas pasaulio šalis.
393 West Broadway, So. Boston, Mass. 02127
Tel. 617-268-8764.
ALDONA ADOMONIENĖ,
ALBINA RUDZIŪNIENĖ
IR TARNAUTOJAI

Dalis svečių kariuomenės šventėje Bostone.
Algio Starinsko nuotr.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
BALFO VAJAUS
PABAIGTUVĖS

BALFo Chicagos apskr.
valdyba kiekvienų metų
spalio mėnesi skelbia šal
pos mėnesiu ir vykdo aukų
rinkimą. Pradėdami vajų,
paprastai rugsėjo pabaigo
je, sušaukia skyrių valdybų
bei aukų rinkėjų subėgimą
ir aptaria vajaus reikalus,
kad didesnės sumos įkristų
į BALFo kasą, iš kurios re
miami į vargą patekę ar
nuo raudonojo komunizmo
nukentėję tautiečiai.
Šių metų Chicagos aps
krities vajaus pabaigtuvių
popietė įvyko gruodžio 12
d. šaulių salėje. Popietę
pradėjo apskr. valdybos
pirm. Stasys Vanagūnas,
pasveikino gausiai susirin
kusius baltininkus (dalyva
vo 96 nariai), padėkojo
Midland taupymo ir skolini
mo bendrovės prezidentui
Frank žiogui, jau šeštą
kartą globojančiam BALFo
vajų ir dengiančiam vaišių
išlaidas. Susirinkimui pir
mininkauti pakvietė dr.
Praną Budininką, o sekreriauti Grožvydą Giedraity
tę.
Susikaupimo minute pa
gerbti iš šio pasaulio iške
liavę BALFo darbuotojai,
aukotojai ir talkininkai. Žo
dį tarė K. Čepaitis, perda
vęs sveikinimus ir Centro
valdybos pirm. M. Rudie
nės, negalėjusios šiame po
būvyje dalyvauti.
Skyrių pirmininkai ar
atstovai pranešė apie įvyk
dyto ar tebevykdomo va
jaus rezultatus. Dalis sky
rių jau atsiskaitė su apskr.
Valdybos iždininku Br. An
driukaičiu, kita dalis dar
laukia paskutinio aukotojo
įnašo ir surinktus pinigus
tebelaiko savo kasoje. Nors
aukotojai ir aukų rinkėjai
keičiasi (vieni persikelia ki
tur gyventi, kiti iškeliauja
amžinybėn), bet aukos ne
mažėja, o vietoj pavargusių
ar susirgusių rinkėjų, stoja
jaunesni ir energingesni.
Apskr. pirm. St. Vanagū
nas padėkojo visiems rinkė
jams, aukotojams ir rėmė
jams. Jei nebus aukojan
čių, tai nereikės nė rinkėjų.
BALFas tebėra reikalingas
ir atlieka reikšmingą dar
bą, nušluostydamas ašarą
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pagalbos reikalingam tau
tiečiui.
Gegužinė ir ateinančiais
metais įvyks, tik dar neapsispręsta dėl vietos ir laiko,
dovanas laimės šuliniui jau
galima įteikti BALFo būs
tinėje. Dėkojo šaulių namų
vadovybei už leidimą nau
dotis sale, o Midland taupy.
mo ir skolinimo bendrovės
prezidentui Frank žiogui
už vaišes.
Centro valdybos ižd. K.
Čepaitis pranešė, kad siun
tiniai siunčiami ne tik į
Suvalkų trikampio, bet ir
po visą Lenkiją išsibarsčiusiems lietuviams. BALFo
parama (tik jiems žinomais
keliais) pasiekia Sibire ir
kalėjimuose laikomus lietu
vius.
Remiama Vasario 16 gim
nazija ir atskiri tautiečiai
Vokietijoje, Pietų Ameri
koje ir kitose vietovėse.
Dėkojo skyriams už va
jaus įvykdymą.
Susirinkimas baigtas su
giedojus Lietuvos himną.
Minėtos Midland taupymo
bendrovės prez. F. žiogo
dosnumu, visi dalyviai buvo
pavaišinti šeimininkių —
Elenos Pajadienės, Salomė
jos Januškienės ir Danutės
Černiauskienės gerai paga
mintais pietumis.
SOLISTO TADO ROTOS
DAINŲ REČITALIS

Solisto — boso Tado Rū
tos dainų rečitalis įvyko
gruodžio 12 d. Jaunimo
Centro didžiojoje salėje. Pa
siruošimas dainos menui
vyko ilgesnį laiką pas pri
vačius mokytojus, daugiau
siai operos solistės Izabelės
Motiekaitienės dainavimo
studijoje. Teoriją Tadas iš
ėjo Amerikos muzikos kon
servatorijoje, Chicagoje.
Tadas Rūta yra kuklus ir
malonus žmogus, dažnas
įvairių renginių ir minėji
mų meninių programų atli
kėjas. Gyvena Brighton
Parko apylinkėje ir priklau
so LB vietos apylinkei bei
parapijai. Nuolat matomas
Jaunimo Centro vakaronė
se ir kituose renginiuose.
Bosas Tadas Rūta pro
gramos pirmoje dalyje pa
dainavo A. Vivaldi, W. A.
Mozart, F. Schubert ir G.
Verdi kūrinius. Po pertrau

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kos išpildė lietuvių kompo
zitorių kūrybą — J. Brie
džio, V. K. Banaičio, J.
Strolios, G. Gudauskienės,
V. Jakubėno ir V. Klovos.
Bisui pridėjo porą operos
ištraukų.
Publika, kurios buvo apipilnė salė (apie 350 dainos
mylėtojų), solistą priėmė
labai šiltai ir džiaugsmin
gai.
Akompanavo muzikas
Manigirdas Motiekaitis. So
listas gavo daug gėlių ir
kitų dovanų. Po koncerto,
jo mamytės pagamintomis
gausiomis gėrybėmis, tal
kinant LB Brighton Parko
apylinkės valdybai, vado
vaujamai Salomėjos Daulienės, visi koncerto daly
viai buvo pavaišinti.
Solistui Tadui Rūtai lin
kime sėkmės dainos meno
puoselėjime.
NAUDINGA PASKAITA
Gydytojas dr. Linas Sidrys, akių ligų specialistas,
gruodžio 10 d. Jaunimo
Centro kavinėje, supažindi
no su dažniau pasitaikančio
mis akių ligomis. Savo žo
džius paryškino skaidrėmis,
parodydamas ekrane. Di
džiausio dėmesio susilaukė
katarakto ir gliukomos li
gos, nes jos dažniau pasitai
ko pas vyresnio amžiaus
žmones. Supažindino su
naujomis chirurgijos prie
monėmis, naudojamo m i s
šiandieninėse operacijose.
Labai sėkmingas yra Lasserio spindulių pritaikymas
akių ligų gydyme.
Po paskaitos buvo labai
gyvi paklausimai, kas paro
do žmonių didelį susidomė
jimą, nors klausytojų su
sirinko nepilna šimtinė.
Vakaronę suruošė LB
Marųuette Parko apylinkės
valdyba, o vakaronę prave
dė ir su dr. Linu Sidriu su
pažindino apyl. pirmininkė
Birutė Vindašienė.
Paskaita buvo naudinga
ir reikalinga, žmonės pagei
dauja ir daugiau sveikatos
temomis panašių paskaitų.
Ačiū apyl. valdybai už
paskaitos suruošimą ir pa
vaišinimą.

ATVYKO NAUJA ŠEIMA
Šiomis dienomis (1982.
XII. 4 d.) iš ok. Lietuvos,
per Romą į Chicagą atvyko
ir čia apsistojo dr. Antanas
Pranckevičius, jo žmona
Liuda ir duktė Viktorija.
Dokumentus buvo sudaręs
Chicagoje gyvenantis dėdė
Augustinas Pranckevičius.
Antanas Pranckevičius yra
41 metų amžiaus ir Lietu
voje tegyveno 11 metų. Ge
ologijos daktaro laipsnį ga
vo Leningrado universitete.
Daugiau pažįsta ir buvo įsi
jungęs į rusų disidentinį ju
dėjimą. Atvykti padėjo
tarptautinės organizacijos
ir fondai. Norįs užmegsti
ryšius su tarptautiniais
žmogaus teisėms ginti są
jūdžiais, PEN rašytojų klu
bais.

Labai gerą įspūdį paliko gruodžio 31 d. 9 vai. vak.
Vietas ar stalus rezer
Vilniaus meno mokyklos
auklėtinė, šešiolikmetė ba vuoti iki gruodžio 27 d.
šiais telefonais: 778-7707 ar
leto mokinė Viktorija.
925-0035. Už vakarienę, gė
NAUJŲ METŲ
rimus, šampaną, šokius ir
SUTIKIMAS
kt. mokama viena kaina —
30 dol.
Naujųjų Metų sutikimą
ruošia Korp! Neo-Lithua
Gros orkestras VYTIS.
nia ir Lietuvių Tautiniai
Dalyvaukime.
Namai savoje pastogėje,

Mielas Redaktoriau,
Sveikiname šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga, linkėdami džiaugsmo bei sveikatos asme
niniame gyvenime ir ištvermės bei sėkmės ben
druose lietuviško darbo baruose.
Jūsų parodytas nuoširdus palankumas Lietu
vių Fondo idėjos skleidimui, lemiamai prisidėjo
prie Lietuvių Fondo augimo ir kapitalo telkimo.
Per 20 veiklos metų Lietuvių Fondas išaugo į
rimtą finansinę instituciją, teikiančią paramą vi
sai lietuvybės išlaikymo veiklai. Lietuviškoji veik
la jau paremta daugiau, kaip milijonu dolerių.
Dalindamiesi bendrais rūpesčiais, tikimės ir
ateityje sulaukti nuoširdžios paramos, informuo
jant lietuvių visuomenę apie Lietuvių Fondo
veiklą.
Prie šio sveikinimo jungiame 100 dol. čekį.
■į’
Stasys Baras
Dr. Gediminas Balukas
Tarybos pirmininkas
Valdybos pirmininkas
Antanas Juodvalkis
Informacijos vedėjas
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linki savo draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų

Naujų Metų.

—

Zl

:

Dr. Henrikas Brazaitis su šeima

sveikina KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga draugus ir pažįstamus. Vietoje

sveikinimo kortelių siunčia Dirvai pa

ramą.

EDVINAS ir HALINA BALCERIAI

sveikina švenčių proga visus

pažįstamus ir vietoj kortelių
aukoja 'Dirvai” $50.00.

1982 m. gruodžio 23 d.
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ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linki visiems savo klijentams,
giminėms ir draugams

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1983 metų!

□a

AMBER STUDIOS, m<.

KRIPAVIČIŲ ŠEIMA

zr

505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500

CLEVELAND, Ohio 44119

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

Iš CLEVELANDO JURŲ
SKAUTŲ VEIKLOS

Clevelando jūrų skautų
Klaipėdos vietininkijos jū
rų budžiai ir jūrų skauti
ninkai gruodžio 2 d. buvo
susirinkę į prieškalėdinę ir
sezono užbaigimo sueigą
jgulos vado jvs Vlado Petukausko namuose.
Darbotvarkėje buvo pa
tiekta jūrų skautininkų
Grandies ir jūrų budžių
veiklos analizė ir svarstyti
ateities veiklos planai.
Diskusijose visi sueigos
dalyviai aktyviai dalyvavo
pasisakydami pozityviai.
Sueiga buvo gausi daly
viais ir darbinga svarsty

tais klausimais. Vėliau po
sueigos prie kavos puoduko
buvo tęsiamos diskusijos.
Clevelando jūrų budžiai
sveikina savo narį Rimą
Aukštuolj sugrįžusi j Clevelandą pastoviam gyvenimui.
Jis žada, apsitvarkęs savo
asmeninius reikalus, akty
viau įsijungti į jūrų skautų
vietininkijos veiklą.
šiais metais suėjo 30 me
tų kai Clevelande veikia lie
tuviai jūrų skautai.

for rent
East 70 St. 51,4 room
down, carpeted, no children,
1 pet for $175.00 a month
& deposit. Call: 881-7383
after 6:00 p. m.
(48-49)

proga sveikinam šv. Kazimiero Litua
ra

NATIONW1DE
INSURANCE

nistinės mokyklos direktorių p. Joną

Vyšnionj, mokytojus, tėvus ir moki

Nat.onw«<Je it on yow

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI t216) 161-3500.

nius.

Tėvų Komitetas

SM /uperior Avino/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190
Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIŲ SASKAITA

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis
į mano įstaigą.

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5'/,% palūkanų

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

Delio E., William J. Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Telefonas: 481-3008

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.

DARBO VALANDOS:

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

Į|||
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čių valgių. Bus stengiamasi
laikytis tradicinių lietuviš
kų Kūčių vakaro papročių.
Auka $5.00 asmeniui.
Kūčiose dalyvaus ir Cle
velando vyskupas pagelbi1
ninkas James Lyke, OFM.
Parapijiečiai, buvę parapi
jiečiai ir visi lietuviai no
rintieji Kūčių vakarienėje
fu
ii
dalyvauti prašomi regis
itruotis klebonijoje, telef.
431-5794 ar pas rengimo
komisijos pirm. J. Budrie
nę, tel. 238-4337. Viena, sa
lėje vietos yra ribotos, kita,
rengėjai turi žinoti daly
vaujančių skaičių tiksles
nei vakarienės ruošai.
Tą patį vakarą 11:30 vai.
parapijos choras, vadovau
jamas Ryto Babicko išpil
dys kalėdinių giesmių kon
certą. Prie vargonų Jūra
Blynaitė.
Vidunaktį Bernelių mi
šias koncelebruos vysk.
Lyke, parapijos adminis
tratorius kun. Juozas Bace
vičius ir kun. John Wright.
Mišios bus aukojamos lie
tuvių, lotynų ir anglų kal
bomis.
Būtų gera, kad visi lie
tuviai, ypatingai parapijie
čiai, kurįe tik gali, daly
vautų Bernelių mišiose pa
garbinti gimusį Kristų lie
tuvių
šventovėje lietuvišku
Praeita savaitę Clevelande, šv. Jurgio bažnyčioje, susi
(a)
tuokė inž. Algis Pautienis su Beatriče Natkevičiūte. Abu jau žodžiu ir giesme.

A----------- -

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

1

nieji yra veiklūs Clevelando lietuvių visuomeniniame gyvenime.
Algis yra ilgametis Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando sky
riaus pirmininkas, o Beatriče irgi yra ALT valdybos narė.
J. Garlos nuotr.

pija susirinks Kūčių vaka
rą bendrai Kūčių vakarie
nei parapijos salėje. Pra
Šiais metais pirmą kar džia 9 vai. vak..Kūčių sta
tą šv. Jurgio lietuvių para las turės 12 tradicinių kūKŪČIŲ VAKARAS
ŠV. JURGYJE

KVIEČIAME VISUS CLEVELANDO

IR APYLINKIŲ LIETUVIUS I

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMĄ,
penktadienį, gruodžio 31,
LIETUVIŲ NAMŲ SALEJE.

8 vai. vak. —karštas kokteilis,
9 vai. vak. — iškilminga vakariene,
10 vai. vak. — Semj ir Naujų metų šokiai,
12 vai. nakties — Naujų Metų sutikimas,
Šokiai ir dainos iki Naujų Metų ryto.
VAKARINĖ

APRANGA.

Įėjimo mokestis asmeniui $17.50, porai — $35.00.
Kokteiliai, šampanas, visi gėrimai ir vakarienė
nemokamai.
Prašom skubiai rezervuoti vietas ar stalus
(10 asmenų).
Lietuvių namų raštinėje telef, 531-2131, pas Gra
žiną Plečkaitienę telef. 531-3474 arba Jurgi Malskį
telef. 486-9165. Užsiregistravus 200 svečių, toli
mesnės rezervacijos nebus priimamos.

šį Naujų Metų sutikimą rengia Lietuvių Namai ir
Čiurlionio ansamblis drauge. 1983 metus sutiksi
me dinamiškoje ir viltingoje nuotaikoje. Kviečia
me visus lietuvius dalyvauti.
LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIO
VALDYBA

LITHUANIAN VILLAGE, INC.
DIREKCIJA

• Dr. Henrikas Brazaitis

ir ponia išvyko 3 savaitėms
atostogų į Floridą.
• Ingrida Nasvytė pasi

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
linkime skaučių ir skautų tėveliams,
rėmėjams ir visai Clevelando
skautijai.
Neringos Skaučių Tuntas

Pilėnų Skautų Tuntas

A
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

proga sveikiname gimines, draugus

ir pažįstamus, linkėdami daug
laimės ir sėkmės.

Dana ir Vytautas
R AMONI AI

C ’

.

-d. . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

Daug tyro džiaugsmo šv. Kalėdų

proga ir daug laimės 1983 Naujuo
siuose Metuose

linkime giminėms,

draugams ir pažįstamiems.

rodys kalėdiniame koncer
te su "Singing Angels” te
levizijoje 8 kanale, gruo
džio mėn. 25 d. 7:30 vai.
vakaro.

Barbara, Vacys,

Stasys ir Paulius
PETKAI

• Gintaro valgykla bus

uždaryta gruodžio 24, 25 ir
26 dienomis ir taip pat
gruodžio 31 ir sausio 7. Po
švenčių Gintaras bus atida
rytas kiekvieną dieną.
Lietuvių klubas Kūčių
vakarą bus atidarytas iki 9
vai. ir Kalėdų dieną nuo 3
vai. p. p. Naujų Metų die
ną, sausio 1, klubas bus ati
darytas nuo 3 vai. p. p.

ZI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų Metų linkime giminėms, drau

gams ir pažįstamiems

kalėdinė radijo
PROGRAMA

Sekmadienį, gruodžio 26
bus transliuojamos dvi lie
tuviškos kalėdinės progra
mos — 6 vai. 30 min. ryto
FM 106 banga religinė Gy
venimo Varpų programa.
Girdėsite kun. G. Kijausko, S. J. kalėdinį žodį, šv.
Jurgio parapijos choro, Ne
rijos vokalinio vieneto,
Čiurlionio ansamblio ir
Montrealio lietuvių choro
giedamas kalėdines gies
mes.

Mylita, Vytas

Linas, Ingrida ir Arūnas

N AS VYČIAI

A--------------------------------------------------Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų

proga, sveikiname visus gimines, drau
gus ir pažįstamus linkėdami viso ge
riausio.
Bronė, Pranas, Algis

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

Maineliai
Nijolė, Algis,
Mykolas, Laura

Rukšėnai

DIRVA
VILTIES DRAUGIJOS
NARIŲ ĮNAŠAI

Atsiliepdami j Dirvos
kvietimą paremti laikraščio
leidimą, į Vilties draugiją
Įstojo, arba jau esantieji
nariai padidino savo įna
šus:

200 dol. —, dr. Birutė ir
Bronius Kasakaičiai, Chi
cago;
100 dol. — Stasys Petru
lis, Chicago;
85 dol. — V. Petraitis,
Toronto;
50 dol. — Edvinas Balceris, Santa Monica;
43 dol. —*dr. H. Brazaitis,
Willoughby;
35 dol. — dr. Alfonsas
Kisielius, Sidney;
30 dol. — St. Santvaras,
Boston;
25 dol. -— Halina Dilienė,
Chicago.

• "Sandaros” surengta
me VLIKo pirmininko ir
ALT garbės pirmininko dr.
K. Bobelio pagerbime gruo
džio 11 d. Dariaus-Girėno
salėje, Chicagoje, buvo
ypatingai daug dalyvių —
apie 400. Dr. K. Bobelį spe
cialiu raštu pasveikino pre
zidentas Reagan, pagirda
nčias jį už rūpestingas pa
stangas siekiant laisvės
Lietuvai. Panašios mintys
buvo reiškiamos kongres
menų Dervvinskio ir Russo
kalbose, bei atsiųstuose Gy
nybos sekretoriaus ir kai
kurių kitų departamentų
vadovų raštuose.

• Vladas Mieželis, gyv.
Phoenix’e, užuot sveikinęs
švenčių proga savo gimines
ir draugus kortelėmis, au
koja Vasario 16 d. gimna
zijai.

Mielam ir labai nuoširdžiam
A. A.

DR. STASIUI ANKŪDUI
mirus, Jo žmonai MARIJAI ANKŪDIENEI

ir dukrai MILDAI JAKŠTIENEI su šeima
didelio skausmo valandomis reiškiame gilios

užuojautos
Valentina, Elegijus Sližiai

Carol, Vytis Sližiai su šeima

E. Januška, Manitoba .. 5.00 Dr. E. Mekys, Cleveland 10.00
J. Augustinavičius,
V. Šniolis, St. Petersburg 15.00
Cleveland .................... 3.00 A. Reivytienė,
Atsiliepdami j mūsų pra> Dr. L. Kriaučeliūnas,
__
Middle Village............. 3.00
šymą, savo auka Dirvą pa
Palos Park.................... 25.00 P. Dargis, Pittsburgh .... 10.00
rėmė šie skaitytojai:
J. Slivinskas, Indialantic 13.00 J. Kaulinis, Philadelphia 8.00
Br. Galinis, Norwell .... 3.00 V. Numgaudas, Chicago 8.00
A. Lukas, Detroit .......... 13.00
Dr. Dubinskas, Chicago 15.00 E. Švėgžda, Toronto .... 3.00 A. Juodka, Chicago......... 3.00
Pr. Michelevičius, Chicago 3.00 P. Bartkus, Nevvbury .... 3.00 M. Vinclovas, Cleveland 10.00
P. Kudukis, Cleveland .. 3.00 J. Dilys, St. Catharines .. 8.00
K. Kiaunė, Santa Ana 5.00
M. Ambrose, Walkersville 3.00 V. Juodvalkis, Yucaipa 13.00
O. Siiūnienė, Chicago .. 8.00
M. Vansauskas. Lyons .. 3.00 J. Januškevičius,
K. Sragauskas, Detroit .. 3.00
A. Tėvelis, Hamilton .... 8.00
Centerville ................. 10.00
V. Jonkus, Philadelphia .. 3.00
J. Rasys, Cambridge ....50.00 A. Jonaitis, Cleveland .. 5.00
Pr. Pakalniškis,
J. Nausėdas,
U. Grindus, Cleveland .. 3.00
Santa Monica ............... 3.00
Woodland Hills............. 13.00 T. Blinstrubas, Chicago 25.00
J. Briedis, W. Bloomfield 8.00
T. Jurčys, Palos Hills .. 8.00 P. Endzelis, Chicago .... 8.00
V. Vasikauskas.
J. Venckus, Coventry .... 3.00 L. Graužinis,
Richmond Hill ............. 5.00
V. Drabišius, Cleveland 3.00
Santa Monica ............. 10.00
A. Masiulis, Chicago ....25.00
J. Petrauskas, Detroit .. 3.00 M. Blynas, Cleveland .. 5.00
L. Kerulis, Chicago .... 25.00
K. Kikutis, Collinsville 10.00 Z. Jakulis, Rocky River 5.00 G. Trečiokas, Union ....25.00
V. Jasiukaitis, Cicero ..10.00 Chicagos Lietuvių
A. Musteikis, Detroit .. 3.00
W. Žiogas, Orefield .... 8.00
Moterų Klubas............. 50.00
Br. Kriščiukaitis,
S. Mineika, Centerville 8.00 E. Jodinskas, Detroit .... 5.00
Chesterfield ................ 40.00
Dr. B. ir Br. Kasakaičiai,
O. Dailidienė, Cleveland 8.00
S. Bartkus, Detroit......... 8.00
Chicago ........................ 50.00 A. Steponavičius, Euclid 3.00
K. Balaišis, Cleveland .. 3.00
V.Stimburienė, Willowick 8.00
E. Gedgaudienė,
Dr. J. Abraitis, Cleveland 5.00
Santa Monica ............. 3.00 K. Sakalienė, Surfside .. 8.00
V. Kasniūnas,
V. Juodvalkis,
M. Židonis, New Haven .. 15.00
Beverly Shores .......... 13.50
. Panorama City............. 3.00 . J. Brantas, Millbury .... 3.00
St. Jurgaitis, Cleveland .. 5.00
G. Meiluvienė, Chicago .. 5.00 I J. Dabrega, Brockton ..10.00
Br. Tvarkūnas, Bensalem 3.00
O. Daškevičienė, Chicago 15.00 B. Malcanas, Cleveland 10.00
R. Ražauskienė,
J. Smailys, Omaha ......... 5.00 St. Pociulis, Kenosha .... 3.00
Dearbom Hts.................. 3.00
S. Žadeikis, Oak Lawn .. 3.00 K. Girvilas, Chicago .... 15.00
A. Šalkauskas, Juno .... 3.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00 P. Dabkus, Toronto .... 5.00
L. Knofmileris,
A. Krulikienė,
A. Andriukonis, Boston 18.00
Lenigh Acres ............. 20.00
St. Petersburg............. 50.00 V. Kecorius, Toronto .... 25.00
F. Salpukas, Flushing .. 8.00
J. Jankaitis, Toronto .... 25.00 V. Rugienius, Livonia ..20.00
V. Mitchell, Taylor .... 1.00
M. Tijūnėlis, Euclid .... 8.00 J. Rugienius, Detroit ....11.00 A. Kappa, Toronto......... 1.00
M. Kasčiūnas, Tinley Park 3.00
Visiems aukotojams nuo
Č. Kiliulis, Lexington .. 3.00
R. Nemickas, Highland .. 8.00 širdžiai dėkojame.
E. Vilutis, Santa Monica 3.00
S. Vaškys, St. Petersburg 3.00
A. Vasis, Cleveland .... 3.00
Detroito Lietuvių
V. Šarka, Omaha ............3.00
Kultūros Klubas......... 20.00
• Žalgirio šaulių kuopa
S. Maurukas, Algonquin 3.00
A. Antanėlis, Omaha ....10.00 Clevelande, per Albiną KarA. Krakauskas, Chicago 18.00
Br. Maželis, Cleveland ..10.00 soką, įteikė Dirvai parem
D. Kižys, Cleveland .... 8.00
I. Ulpaitė, Dorchester .. 5.00
A. Šošė, Chicago............. 25.00
ti auką 25 dol. su šventi
S. Čipkus, Willowick .... 8.00
I. Itomlenskis, Cleveland 5.00
Dr. A. Pacevičius, Toronto 2.75 niais linkėjimais. Ačiū.
A. Zenkus, Webster .... 3.00
S. Mickus, Medinah ....15.00 St. Santvaras, Boston .. 30.00
Dr. H. Brazaitis,
Pr. Damijonaitis,
Willoughby ................ 43.00
Ormond Beach ............. 3.00
RESPIRATORY
V.
Bražėnas,
J. Musteikis, Rochester 10.00
THERAPIST
Bonita Springs............ 15.00
J. Penkiūnas, Baltimore 3.00
Immediate opening. Mušt be
K. Dūlys, Cro'vnsville ..25.00 J. Rastenienė, Baltimore 20.00
K. Algenis, Woodhaven . .13.00
AMA groduate, CRTT. ImmediVI. Žilinskas,
ately produetive. References reTreasure Island .......... 30.00 L. Virbickas,
ąuirea. Excellent benefits.
St. Petersburg ............. 5.00
T. Mečkauskas, Lansing 6.00
Our lady of lourdes Hospital,
Tri-Cities, VVoshington, has been
J. Liauba, Cincinnati .... 8.00
LIETUVIAI —
serving the area more than 65
V. Valys, Cleveland .... 3.00
years. OLLH is on an exciting
NEPRALEISKITE
V. Vaičiūnas, Kalamazoo 5.00
threshold of o maįor exponsion
PROGOS
program to better meet the needs
S. Jakubonis, Chicago .. 3.00
of our growing populations of
S.
Varanka,
Toronto
....
5.75
125,000. In oodition to our 80
Daytona Beach, Florido
Ikensed beds, 15 acirte care
je, lietuvių korporacija Li- V. Miškinis, Toronto .... 3.00
beds, plūs a 24 bed alcohol rethona, Ine. siūlo jums mū P. Pajaujis, Mt. Clemens 3.00
hob unrt will be odded. The TriCities, Sunshine copitol of Eastem
rinius tovvnhausus. Du mie X. Y., Ridgcwood ........ 3.00
Woshington, offers the finest
A. Gudėnienė, Euclid .... 3.00
gamieji. Dvi ir pusė vonios.
ųualrty of lite; culture, water
Dr. P. Stungys,
sports, winter sports, hunting,
Patogūs. Ideali vieta. 3750
Richmond Hts............... 15.00
hshing, colleges and groduate
So. Atlantic Avė. Kitoje P. Vaičaitis, Largo......... 1.00
center.
gatvės pusėje Atlanto van O. Diržys, Woodhaven .. 3.00
Pleose send your resume to:
denynas. Gražus paplūdi Dr. J. Kuncaitis, Novelty 3.00
OUR LADY OF
mys, žuvavimas, autobusų K. Miškinis, Rochester .. 5.00
susisiekimas. Graži gyven A. Neverauskienė,
LOURDES HOSPITAL
Attention: Personnel
Chicago ....................... 10.00
vietė. Jau 11 lietuvių čia
P. O. Box 2568
įsigijo nuosavybes. Perkan J. Daniliaūskas,
Posco, WA 99302
EOE
M/F
Stamford .................... 8.00
tiems dabar grynais ypatin

DIRVOS RĖMĖJAI

gai didelė nuolaida. Nedels
kite. Rimtai pirkti manan
tieji prašomi kreiptis te
lefonui (904) 258-1330 Harris Lapins. Arba rašyti:
Povilas Bložis, 122 Dundee
Rd., Daytona Beach, Flori
da 32018.
(48-1)
ATITAISYMAS

Mano straipsnyje "Lietuj,
vių dienos ir Dainava” (Dir
va Nr. 48) yra likę korek
tūros klaidų. Dvi jų čia iš
taisau. Atspausta: "Realis
tinių nuotraukų dekoraci
jos”. .. ir toliau ”... solo ir
choro dainavimus ..Tu
rėjo būti: nuotaikų, daina
vimuos.
V. Mariūnas

MATAS & TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
RITA MATAS — G.R.1. — BROKER
DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

