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Struktūrinis deficitas
Pastangos sumažinti ji tik didina

Vytautas Meskauskas

Viena iš aktualiausių dabar
ties temų šiame krašte yra 
1984 m. (prasidedąs š.m. spa
lio 1 d.) federalinis biudžetas, 
kurį prezidentas Reaganas tu
rėtų iki sausio 25 d. pasiūlyti 
kongresui. Likimo ironija pa
norėjo, kad prezidentas Rea
ganas, kuris yra subalansuoto 
biudžeto šalininkas ir net siūlė 
tokį reikalavimą įrašyti į kons
tituciją, dabar, sakoma, nu
matė apie 200 bilijonų dolerių 
deficitą. Jo laimei, deficitas 
aplamai - o ypač dabar, ūki
nio atoslūgio metu - piliečius 
mažai baido. Atosslūgio metu 
ūkinio gyvenimo pagyvinimui 
patartina sumažinti mokes
čius, paliekant daugiau pini
gų vartotojams, kurie savo ke
liu, daugiau pirkdami, padi
dintų prekių ir jų gamybos pa 
reikalavimą. Ir daugiau nor
maliais laikais deficito nelabai 
bijoma, kai politiniais sumeti
mais norima vienam ar kitam 
reikalui daugiau išleisti pini
gų. Per paskutinį dešimtmetį 
JAV neapsiėjo be deficito, ku
ris, tiesa, buvo mažesnis negu 
šių ar 1984 metams numaty
tas. Jis sukosi apie 2% visų 
tautiniu pajamų už gėrybes ir 
patarnavimus - GNP. Šiais 
metais jis pašoko iki 5.8%, o 
kitais metais, manoma, suksis 
apie 5.3 % . Jei į tuos skaičius 
ir nuošimčius žiūrėsime paski
ro žmogaus akimis, tai pasisko
linti 5% ar 6% visų numato
mų metinių pajamų neatro
dys didelė nelaimė.

Tiesa, jei tai būtų tik šiais 
ar kitais metais, bėda iš tikro 
nebūtų didelė. Blogiau, kad 
su deficitu gyvenama jau ne 
nuo šiandien. Antra vertus, 
tą deficitą mažina infliacija. 
Už tat dabar kalbama, kad 
deficitas yra struktūrinis, iš
plaukiąs iš pajamų ir išlaidų 
nusistovėjusios politikos.

Vliko atstovas prie Europos parlamento, inž. Adolfas Venc
kus, su Europos parlamento vicepirmininku dr. Egon A. Klepsh 
(dešinėje) ir Politinės komisijos Pabaltijo kraštų klausimais re
zoliucijos pranešėju Otto von Habsburg (kairėje) vieno susiti
kimo metu.

Kaip gali sulaužyti tą struk
tūrą, kuri jo reikalauja? Rea
ganas tarėsi savo išrinkimu į 
prezidentus gavęs tam tautos 
įgaliojimą, bet to vienas pada
ryti negali. Kai kuriais atve
jais išlaidų apkirpimas būtų 
taip nepopuliarus, kad prezi
dentas pats nesiūlo.

Kaip tai sunku padaryti, 
geriausiai parodo Sočiai Secu- 
rity galvosūkis ir bandymai jį 
išspręsti. Abstrakčiai imant, 
sprendimą gal ir nesunku bū
tų rasti. Kėblumai atsiranda, 
kai atsimeni, kad Sočiai Secu- 
rity vienokius ar kitokius mo
kėjimus gauna 36 milijonai 
žmonių, kurių dauguma bal
suoja. Sočiai Security mokėji
mai politiniais sumetimais - 
tiems balsams medžioti - buvo 
keliami daugiau negu algos ir 
net kainos. Atitaisyti tą ‘ne
teisybę’ tačiau dabar nesiūlo 
nė prezidentas. Atvirkščiai, 
jis pakartotinai ramina, kad 
dabartiniai mokėjimai tikrai 
nebus sumažinami, tik gal 
ateityje jie nebus taip greitai 
didinami ir jais, ko gero, gali
ma bus pradėti naudotis kiek 
vėliau. Tačiau kaip iš tikro 
norima susitvarkyti, nei prezi
dentas, nei Atstovų Rūmų pir
mininkas nesako, o speciali 
tam reikalui sudaryta abejų 
partijų ir ekonomistų komisija 
iki šiol nenorėjo nieko pasiūly
ti be jų pritarimo. Savaime 
aišku, kad abu ‘didieji’ skai- 
čiuojasi su rinkikų nuotaikom, 
kas faktinai nestebina. Demo
kratija tam ir yra, kad iš val
džios turėti daugiausiai nau
dos.

Nors dar gali kas nors pasi
keisti, bet rašant šias eilutes 
atrodė, kad bus prieita prie 
tokio kompromiso. Jau seniau 
buvo nuspręsta - Carterio lai- 

(Nukelta į 2 psl.)

Pranciškonų bažnyčia, viena seniausių Vilniuje, statyta 1387 m., vėliau kryžiuočių su
griauta ir atstatyta XV a. pirmame dešimtmetyje. Apgriauta 1655 m. karo metu ir restauruota 1791 
m. Dabartinė ok. komunistinė vyriausybė joje turi įrengusi centrinio archyvo saugyklą.

Europos parlamentas priėmė rezoliuciją 
Pabaltijo valstybių reikalu

Dr. K. Bobelis, VLIKo, 
delegacijos pirmininkas, iš 
Strasburgo (Prancūzijos) 
telefonu pranešė, kad š. m. 
sausio 13 d. Europos Parla
mentas priėmė rezoliuciją 
pasiūlytą Politinės Komisi
jos, apie padėti Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Rezo
liucija buvo priimta 98-ais 
balsais už, ir 6-ais balsais 
prieš: 7 susilaikė.

Debatuose už rezoliuciją 
stipriai pasisakė: Dr. Otto 
von Habsburg, referentas; 
Anglijos atstovai: Alan 
Tyrrell ir Simmons; Vokie
tijos atstovai: Wedeking ir 
Seeler ir Italijos — Gran- 
kowski ir Romualdi.

Prieš rezoliuciją pasisa
kė 3 atstovai: 2 socialistai 

ir vienas komunistas.
šios rezoliucijos priėmi

mas yra reikšmingas parė. 
mimas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kovos dėl jų laisvės 
ir nepriklausomybės.

Priėmus rezoliuciją VLIK 
delegacija suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo gau
sus būrys Parlamento na
rių.

Apie rezoliucijos priėmi
mą pranešė taip pat UPI 
agentūra, ir Amerikos Bal
sas perdavė šią žinią į Lie
tuvą,

AMERIKOS BALSAS, 
pasirėmęs UPI korespon
dento pranešimu ir lietuvių- 
latviu suteiktomis informa
cijomis, paskelbė sekanti 
pranešimą:

"Europos Parlamentas 
Strasburge (sausio 13 d.) 
priėmė rezoliuciją kviečian
čią atstatyti trijų Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybę.

Rezoliucija, pateikta Eu
ropos Parlamento Politinės 
Komisijos, buvo priimta 
98-ais balsais, 6-iems bal
suojant prieš, 7-iems susi
laikius.

Tarp kalbėtojų, raginusių 
šj dokumentą priimti, buvo 
Vokietijos atstovas Otto 
von Habsburg, Austro-Ven
grijos imperijos palikuonis. 
Jis apibūdino Sovietų Są
jungą kaip paskutinę di
džiąją kolonijinę valstybę 
pasaulyje ir pridūrė, kad 
trijose Pabaltijo kraštuose 

(Nukelta į 4 psl.)
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Dar apie ekonomiją ir jos įtaka į politika. - Kandidatu į 
Prezidentus ieškojimas. - Reaganas 'Hooveris su šypsena’.

Atrodo, kad ekonomija išstū 
mė kitas politines temas iš dė
mesio centro, todėl apie jas 
kad kiek pakalbėkime. Ir 
kaip ji neištums, jei preziden
tas Reaganas, perėmęs parei
gas savo tautą gąsdinęs vieno 
trilijono dolerių valstybine sko 
la, per savo valdymo laikotar
pi - jei ūkinė padėtis greitai, 
dramatiškai nepasikeis - tą sko 
lą padidins 70% t.t. iki vieno 
Jrilijono ir 700 bilijono dole
rių, turint galvoje numatytus 
1984 ir 1985 metų deficitus. 
Žinoma, opozicijos partija 
stengiasi ir stengsis kaltę už 
tai užmesti jam asmeniškai ir 
respublikonų partijai. Tai vi
sai natūralu, bet neteisinga.

70 n 74 76 78 80 82

JAV biudžeto deficitas ir jo 
santykis su G. N. P. visom tau
tos pajamom.

(Atkelta iš 1 psl.) 
kais - pakelti mokėjimus So
čiai Security sistemai, tą pa
kėlimą išdėstant iki 1987 me
tų, dabar siūloma tą pakėli
mą pagretinti. Toks pagreiti
nimas faktinai yra mokesčių 
pakėlimas, bet politikai aiš
kins, kad tai nėra nauji mo
kesčiai, taip kaip mokesčių pa
kėlimas benzinui nėra mokes
tis, bet mokėjimas už kelių 
naudojimą.

Be to, i Sočiai Security siste
mą nutarta įtraukti valdinin
kus, kurie dabar turi savo ge
rą pensijų planą. Tas nuosta
tas bus pradėtas taikyti tik 
naujiems valdininkams, ar 
dar neištarnavusiems 5 metus. 
Kartu nebus leistos atskiros sa
vivaldybių pensijų sistemos, 
kurios iki šiol leido pasitraukti 
iš Sočiai Security.

Pagaliau dar norima pri
versti tuos Sočiai Security pen
sijų gavėjus, kurie turi dau
giau kaip 20,000 dol. metinių 
pajamų, jei yra viengungiai, 
ar 23,000 dol. - jei yra vedusi 
pora, Sočiai Security mokėji
mus deklaruoti kaip pajamas, 
nuo kurių reikia mokėti mokes
čius. Tokių ‘turtuolių’ esama 
apie 6,000,000 . Tas pasiūly
mas turi nemažai priešų abe
jose partijose.

Artimiausiom dienom, gal 
net prieš pasirodant šiom eilu
tėm, turėtumėm sužinoti apie 
tų pasiūlymų likimą. Po to 
prasidės nemaža kova dėl kitų 
ypač krašto apsaugos reika
lams numatytų išlaidų suma
žinimo, ar mokesčių padidi
nimo.

Teisinga ar neteisinga, de
mokratiniame režime yra įp
rasta, kad - jei kraštui nesise
ka - kąltė, ar tiksliau atsako
mybė už tai yra verčiama val
džiai, kuri visa - ar jos atitin
kami pareigūnai - atsistatydi
na. Tai visiems atneša kažko
kį palengvėjimo jausmą.

Siame krašte toks atvejis 
konstitucijoje nenumatytas. 
Bent valdžios galva - prezi
dentas - gali ištarnauti visą 
savo terminą, jei nesulaužė 
konstitucijos ir įstatymų. Ne
susigaudymas ekonomijoje, 
kuo šiandien galima kaltinti 
beveik visus išsimoklinusius 
ekonomistus, nėra numatytas 
nusikaltimas, dėl kurio gali
ma būtų nušalinti prezidentą. 
Juo labiau, kad beveik visi jo 
patvarkymai turi gauti, ir ga
vo, kongreso pritarimą. Tai 
tačiau tikrai sumažino jo per
rinkimo šansus.

Ko prezidentas ir jo admi
nistracija nenumatė, yra ilgai 
užsitęsęs ūkinis atoslūgis, pri
siartinęs kai kur prie ilgesnės 
depresijos laipsnio. Adminis
tracijos žygiai - mokesčių su
mažinimas ir deficito didini
mas, kaip jau minėjome - yra 
tikslus tai ligai vaistas. Suver- 
timas visos kaltės ant deficito - 
girdi, valdžia, skolindamasi 
deficito padengimui, nepalie
ka pinigų privatiems kredito 
naudotojams ir pakelia nuo
šimčius, nes sumažina kredito 
pasiūlas - nėra visai tikslus. 
Juk iš 200 bilijonų dolerių de
ficito, numatyto kitiems me
tams, 80 bilijonų yra skiriama 
nuošimčiams už valstybės pas
kolas. Tie pinigai eina įvai
rioms finansinėms instituci
joms ir turtingiems asmenims, 
kurie juos tuojau panaudos 
skolindami kitiems. Ir likusie
ji 120 bilijonų nežūsta visos 
tautos ūkiui be naudos. Ka
dangi už juos mokami aukštes
ni nuošimčiai, kreditoriai pra
deda taupyti kitur, pvz. ma
žiau pinigų laiko einamose sąs
kaitose, kurios neša mažiau 
nuošimčių. Pagaliau aukštes
ni nuošimčiai už paskolas čia 
pritraukia į šį kraštą dolerius 
iš viso pasaulio. Tokiu būdu 
deficitas nebūtinai turi būti 
kenksmingas. Kai kada jis ga
li būti ne tik būtinas, bet ir 
naudingas. Tačiau vėl: vis
kas turi bent dvi puses. Pakilę 
nuošimčiai už paskolas traukia 
visame pasaulyje pasklidusius 
dolerius į šį kraštą. Tuo pačiu 
pakyla dolerio vertė, lyginant 
jį su kitom valiutom. Dėl to 
lengviau atostogauti užsieniuo
se, bet sunkiau parduoti JAV 
prekes, nes jų kaina kartu su 
dolerio verte kyla. Vėl bėda .

• ••

Tai primena seną klausimą, 
kodėl į JAV vis daugiau ir dau. 
giau įvežama užsienio auto
mobilių. Priežastis aiški. Kiti 
kraštai sugebėjo juos pagamin
ti ir pigiau, ir geriau. Ypač, 
kada pakilus benzino kainai 
pradėta kreipti daugiau dė
mesio kuro suvartojimui. Ir 
- kaip atsakomybė už nepa
sisekimą verčiama '"’ldžiai - 

taip šiuo atveju ji krinta tos 
pramonės tvarkytojams. Gir
di, tai seniai galima buvo nu
matyti, tačiau JAV gamino 
vis didesnius ir didesnius au
tomobilius, vis daugiau arklių 
jėgų turinčius motorus, kurie 
neturi jokios prasmės, kai va
žiuoti vistiek galima tik 55 my. 
lias į valandą.

Socialogai net prikiša auto
mobilių pramonei, kad ji savo 
reklamomis žadina žmonių po
linkį į plėšrumą. Iš tikro, 
daug automobilių modelių va
dinami kruvinų profesijų ar 
plėšriųjų žvėrių bei žuvų var
dais: Cutlass, La Sabre, Fury. 
Barracuda, Stingray, Cobra, 
Matador, Lynx, Bobcat, Cou- 
gar ir pan. . Bet, juo didesnis 
ir puošnesnis automobilis, juo 
daugiau jis neša pelno. O jei 
taip, tai kam gaminti mažus?

Penkto dešimtmečio pabai
goje Amerikos rinkoje pasiro
dė maži vabalai - Volkswage- 
no ‘bettles’, kurie sulaukė to
kio pasisekimo, kad ir JAV 
pramonė pradėjo gaminti ma
žesnius, vad. kompaktinius 
automobilius. Jie sulaikė ma
žų užsienio automobilių įplau
ką, tačiau JAV pramoninin
kai, pasisekimo padrąsinti, sa
vo kompaktus pradėjo didinti. 
1965 m. užsienio automobilių 
importas buvo tik 5.5% JAV 
gamybos, bet 1970 m. jau 
23%. Naftos kainos pakili
mas dramatiškai padidino jų 
pareikalavimą. 1981 m. užsie 
nio automobilių kaina fakti
nai buvo didesnė už amerikie
čių: vidutinė kaina $9.318 už 
užsieninį ir $9,012 už ameri
kiečių. Dolerio vertės pakili
mas užsienio automobilio kai
ną dabar sumažino. Bet auto
mobilis ir toliau pasirenkamas 
ne vien dėl jo praktiškumo. 
Automobilių pramonė per me
tus išleidžia virš bilijono dole
rių skelbimams, iš jų 700 mi
lijonus TV ir 225 milijonus 
spaudai. Tie skelbimai - per 
tiek daug metų traukdami sau 
pirkėjus visiškai su automobi
liais nesisiejančiais dalykais, 
kaip gražiom moterimis - pali
ko, atrodo, neišdildomo įspū
džio publikai. Už tai ir Vdks- 
wagenas, kuris savo Ameriko
je gaminamą modelį kukliai 
pavadino Rabbit, nors visame 
pasaulyje jis žinomas Golf var 
du, dabar tų ‘zuikių’ pareika
lavimui staiga nukritus, juos 
jau reklamuoja kaip ... ‘vilką 
avies kailyje’.

Taip kaip automobilių rek
lamos neturi nieko bendro su 
jo kokybe, taip ir politikai ver
tinami ne pagal jų tikrąsias 
savybes. Jei ūkinė būklė grei
tai nepasitaisys, Reaganas ne
kandidatuos sekančiam termi
nui.

Kadangi rinkimai dar už po 
ros metų, liaudis dėl būsimų 
kandidatūrų dar nesuka sau 
galvos. Tuo dabar rūpinasi 
tik kolumnistai. Jų simpatijos 
linksta į daugiau nuosaikius, 
pragmatiškus kandidatus. Iš 
respublikonų tarpo minimi 
senatoriai Bakeris, kuris nebe
žada daugiau kandidatuoti į

■ Iš kitos pusės
Kalbant apie spaudą... Nusivyliau paskutiniu AKI

RAČIŲ Nr., prasidėjusiu 'pirmaisiais įspūdžiais’ iš Vo
kietijos. Jei net mėnraščiams pradžiai trūksta lietuviškų 
temų, ko gali reikalauti iš dienraščių ar savaitraščių ? Dar 
kad tas reportažas būtų taiklus. Konkrečiai užkliuvo to
kia vieta:

"Vokietijoje ... beveik viskas pirmos rūšies ... 
pavartykim žurnalus. Jų didesnis pasirinkimas ir 
jie storesnį. Tokių žurnalų kaip Spiegei arba Stem 
Amerikoje iš viso nėra. Jų apimtis beveik dvigubai 
didesnė už Time ar Newsweek.”

Toks pareiškimas liudija, jog jo autorius — Kazys 
Almenas — iki šiol nepastebėjo, kad JAV pergyvena ko
munikacijos tarnybos revoliuciją, kurios pirmosios aukos 
buvo savaitiniai bendro pobūdžio žurnalai. Perkelk šian
dien Stern j JAV ir jį ištiks savaitinio LIPE likimas, ku
ris dabar bando mėnraščio laimę.

Toji revoliucija dar nepastebima Europoje, nes jos 
televizija, pagrindinė Amerikos revoliucijos priežastis, 
yra valdinė, išsilaikanti iš naudotojų mokamų mokesčių. 
Tokiu būdu Europos spauda dar tebeturi prekių ir patar
navimo pasiūlos reklamos monopolį, šiame krašte vis dau
giau ir daugiau skelbimų lėšų eina televizijai. Ne tik tai.

Kam reikalingi vakariniai dienraščiai, jei skaityto
jas, atėjęs po darbo, namie sužino dienos naujienas per 
televiziją? Lokalinėm naujienom, išpardavimų sužinoji
mui ir pan. užtenka tik vieno rytinio dienraščio. Už tat 
dabar Amerikoje gali išsilaikyti tik tokie vakarop pasi- 
rodą dienraščiai, kurie kaip nors yra susieję, pvz. skelbi
mų pasidalinimu, su rytiniais.

Dar daugiau, besipliečianti taip vadinama kabelio 
TV 24 vai. per dieną patiekia ne tik naujienas ir jų ko
mentarus, bet ir kitą anksčiau tik laikraščiuose randama 
medžiagą: sveikatos patarimus, madas, virimo meną ir 
t.t., savo naudotojus visai atpalaiduodama nuo laikraščio 
reikalingumo. Tai pastato laikraščius prieš problemą, ku
rios sprendimo jie dar nerado.

Pagaliau prie savaitinių laikraščių mažesnio parei
kalavimo privedė ir pakilęs dienraščių lygis kurių sekma- 
dieniniose laidose, dažnai sveriančiose po 5 ar 6 svarus, 
gali rasti ir labai naudingos apžvalginės informacijos.

Ar sustingimas geriau už pažangos jieškojimą? Im
kim, pavyzdžiui, paminėtą Der Spiegei, kurį skaičiau nuo 
pirmojo Nr. Mane, tada europietį, labai domino iš Ame
rikos atėjusi tokio savaitraščio forma. Pradžioje impona
vo, bet vėliau nusivyliau, žvilgterėkime į po ranką esanti 
lapkričio 22 d. Nr. Apimtis impozantiška — 286 (11” X 
8,5”) puslapių. Tiesa, pusė jų skelbimai, kas palieka ne
toli pusantro šimto psl. skaitymo. Kas tokį tomą gali per
skaityti.

Pasitaikius susipažinti su to magazino Washingtono 
korespondentu H. Hielscher, buvau jam pristatytas kaip 
jo savaitraštį perskaitąs nuo pradžios iki galo. Tam jis 
nepatikėjo — tokių nesą... Iš tikro, aš jį tik pavartau, 
ieškodamas sau įdomių vietų ar str. Ir tai nemažas dar
bas, nes tam, ką Time ar Newsweek pasako keliais žodžiais 
ar sakiniais, Spiegeliui prireikia keliolikos. Labai dažnai 
krinta į akis vartojama amerikoniška medžiaga. Spiege- 
lis. šalia vokiškos dpa žinių agentūros, dar naudojasi trim 
amerikiečių žinių tarnybon: Newsweek, New York Times 
ir AP!

Ar tai neparodo iš kur komunikacijos tarnyboje pu
čia vėjas? Londoniškis The Economist, kurį laikau pra
našesniu už Spiegei}, ir kuris turi savo laidą Amerikoje, 
neseniai konstatavo, kad naujų idėjų srityje Europa nuo 
Amerikos yra atsilikusi 20 metų. (vm)

senatą, bet gali būti dar suvi
liotas į prezidento postą ir se
natorius Dole. Kai kas links
niuoja ir ne politiko, Valsty
bė Sekretoriaus Shultzo kan
didatūrą. Girdi, jis mažai kal
ba, visai nepyksta, bet savo 
praveda. Demokratų pusėje, 
atrodo, daugiausiai į preziden 
tus tiktų John Glenn iš Ohio, 
bet jis platesnei visuomenei 
dar mažai žinomas. Per rinki
mus, tačiau, daug nulemia 
kandidato laikysena ir susida
riusios tautos nuotaikos, kurios 
į valdžią atvedė Carterį. Nors 
demokratai dabar Reaganą 
pravardžiuoja ‘Hooveriu su 
šypsena’, kuriam - kaip žinia - 
teko prezidentauti depresijai 
prasidėjus, atrodo, kad ir atei
ties prezidentai turės visų pir

ma turėti artistinių gabumų. 
Valdyti jis vis tiek neturi lai
ko, atrodyti tačiau jis turi ati
tinkamai momento reikalavi
mams.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & hve in n small con geniai 
community and 132 bed teaching 
hospital.
Nurses needed in PLDIATR1CS. ICU, 
N1CU. MED/SUIIG1CAL and PSY 
CIATRICS.
Exceilent salary. Plūs »hifl differen- 
tial. Excellent benefits. Relocation 
allovvance. One montli frev housing. 
Available.

APPLY CALL OF: WRITE TO 

ST. CATHERINE HOSPITAL 
608 N. 5TH ST.

GARDEN CITY, KANSAS 67846 
50 years of people carine for people.

Equal Opportunity Eirploycr
:4o-2)



1983 m. sausio 20 d. DIRVA Nr. 3 — 3

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Taikos trapumas negali užtikrinti 
pastovaus saugumo

Laiškas iš Prancūzijos

Europos parlamentos ir Lietuva
Dr. Juozas Prunskis

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio Prezidiumo 
pirmininko prof. M. Brako 
kalba, V. Bakūno skaityta 
š.m. sausio 15 d. per Los An
geles radiją.

Reikšmingus istorinius įvy
kius prisimindami, turim gerą 
progą į juos pažvelgti iš šių die
nų perspektyvos. Po Klaipė
dos krašto įjungimo į Lietuvos 
valstybės sudėtį praėjo jau il
gas 60 metų laikotarpis. Trys 
žymūs tarpsniai apibūdina to 
laikotarpio vyksmą.

1. Lietuvių tauta, atstaty
dama savo valstybę ant Rusi
jos ir Vokietijas griuvėsių pir
mam pasauliniam karui pasi
baigus, turėjo apsiginti nuo 
priešų ne tik krašto rytuose ir 
pietuose, bet ir vakaruose, 
Lietuvos pajūryje. Šie apsigy
nimo žygiai buvo sėkmingai 
baigti kovos ryžtu ir ginklo jė
ga, ir tarptautinėje plotmėje 
įteisinti mūsų jaunos diploma
tijos apsukriai vestomis dery
bomis su kitomis valstybėmis. 
Ir taip lietuvių tauta galėjo 
džiaugtis savo laisve ir galimy
bėmis kurti naują gyvenimą 
visose srityse.

2. Bet jau 16 ir 17 metų vė
liau, Lietuvos padėtis pasikei
tė lemtingai. Prieš hitlerinę 
Vokietiją Lietuva nebeįstengė 
išlaikyti Klaipėdos kraštą savo 
suvernume. Taipgi nepajėgė 
ir Stalinui pasipriešinti, kai jo 
armijos užplūdo Lietuvą. Tai 
buvo nesulaikoma dalis abiejų 
priešų manevravimo, užsitik
rinant kuo patogiausias mili- 
tarines pozicijas gręsiančiam 
susidūrimui vieno su kitu - pre
liudija į antrąjį pasaulinį karą.

Šiam karui pasibaigus, Lie
tuva pateko po rusiškos meš
kos letena ir vėl, skirtingomis 
karinės okupacijos sąlygomis: 
Mažoji Lietuva virto vadina
mu Kaliningrado oblastu, o 
Didžioji - Sovietine Lietuvos 
Respublika. Ir taip šios dvi 
karo aukos engiamos ir rusina
mos jau beveik 40 metų. Ar 
yra perspektyvų, kad toji Lie
tuvos egzistencijai grėsminga 
padėtis pasikeistų?

3. Tie iš mūsų, kurie vis 
dar tebelaiko Klaipėdos kraš
to atvadavimą 1923 metais 
vertingu paminėti, gerai atsi
mena ir 1945 metų rugpiūčio 
mėnesio antrojo pasaulinio 
karo baigmės įvykius:

Europoje, trijų karą laimė
jusių alijantų - JAV, D. Brita
nijos ir Sov. Sąjungos - valdo

vų konferenciją Potsdame, 
kur bandyta dėti pagrindus 
būsimai taikai su Vokietija. 
Mūsų visų viltys tada buvo nu
kreiptos į tos būsimos taikos 
įgyvendinimą ir galimybę su
silaukti nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymo. Šian
dien žinome, kad tos viltys 
buvo bergždžios.

Ir tolimojoje Azijoje tada 
pasibaigė karas. Japonija ka
pituliavo, patyrusi visai naujo 
ginklo šiurpulingas pasėkas: 
dviejų atominių bombų, nu
mestų iš amerikoniškų bombo
nešių ant Hiroshimos ir Naga
saki miestų. Mes europiečiai 
šio įvykio tada nesijautėm pa
liesti. Istorinę jo reikšmę retas 
tesuprato, o daugelis ir šian
dien dar nespėjo įsisąmoninti 
fakto, kad tai buvo pradžia 
naujos gadynės, veikiamos mil
žiniškos suskaldyto atomo jė
gas.

Prasidėjo nesulaikomos JAV 
ir Sov. Sąjungos, bei vis didė
jančios eilės kitų valstybių, 
atominio ginklavimosi lenkty
nės. Šiandien jos yra pasieku- 
sos tokį laipsnį, kad - naujam 
visuotiniam karui kilus - gręs- 
tų mirtis visai žmonijai. Spė
jama, kad kaip tik šioji, žmo
nijos istorijoje niekad nepatir
ta grėsmės apimtis iki šiol ir 
išlaikė taiką tarp JAV ir Sov. 
Sąjungos, dviejų galingiausiai 
apsiginklavusių valstybinių 
antagonistų. Apskaičiuota, 
kad ginklų karo arsenaluose 
yra prikrauta tiek, kad jie ga
lėtų sunaikinti žmonių kelis 
kartus daugiau, negu jų kruta 
šioje mūsų ašarų pakalnėje. 
Kokia mūsų tėvynės padėtis 
šioje tarptautinių santykių siel' 
vartingoje sąrangoje?

Sov. Sąjunga, šiose, kad ir 
labai trapios taikos sąlygose, 
gali sau ramiai virškinti savo 
auką Lietuvą, apsisaugojusi 
atominio karo grėsmės baime 
iš galimų priešų pusės. Pavo
jus lietuvių tautai prasti savo 
tautinį identitetą yra didelis, 
jei šis okupantui naudingas 
tarptautinių santykių stovis 
išliks nepakeistas ilgam laikui.

Peršasi ir kita, lengvai su
prantama išvada: taikos tra
pumas negali užtikrinti patva 
raus saugumo, nesukontroliuo 
j am a kibirkštis gali išsilieps- 
noti į pasaulinį gaisrą ir 
tuomi - į žmonijos biologinę 
mirtį, žuvus žmonijai, žūtų ir 
tautos, iš kurių ji susideda 
nuo neatmenamų laikų. Tur
būt artinamies laikui, kada

Trečia diena, kaip esu Stras- 
burge, Prancūzijos šiaurės ry
tuose, Vokietijos pasienyje. At- 
skridau čia stebėti Europos 
parlamento pasėdžių, kur 
labai stipriai pajudintas Lie
tuvos klausimas. Strasburgas 
yra senas miestas, siekiąs dar 
romėnų laikus. Dabar jame 
apie 400,000 gyventojų, bet iš 
pastatų išvaizdos centre atro
do, kad tai dar didesnis mies
tas, su daugybe turtingų krau 
tuvių ir daugiaaukščių pasta
tų.

Gyventojai judrūs ir drau
giški. Iš dalies vietinių pran
cūzų nuotaikas pavaizduoja 
suvenyrų krautuvėse pardavi
nėjamos keraminės lėkštės su 
tokiais įrašais: - Diena be vy
no tai kaip kelionė be saulės; 
- Geras vynas ir meilė tai lai
mės dienos; - Pasauly yra dau
giau senų girtuoklių, kaip se
nų gydytojų; - Duok Dieve 
man sveikatą, o mano žmonai 
duok pajėgumą dirbti; - Gera 
motina tai kaip žvaigždė, ją 
pamatai tik iš tolo.

Tačiau nereikia manyti, 
kad prancūzai tokie lengva
būdžiai. Jų bibliotekoj ma
čiau daug rimtų knygų, o baž
nyčioje - nuoširdžiai besimel
džiančių žmonių.

EUROPOS PARLAMENTAS
Tačiau dabar Strasburgas 

mus domina daugiausia dėl to 
kad šis miestas yra tapęs savo
tiška Europos sostinė: čia vyks
ta Europos parlamento posė
džiai.

Europa dabar kitokia, negu 
mes ją palikome. Tolokai pa
sistūmėta Europos apjungimo 
srityje. Jeigu Bendroji Rinka 
jungia Europą ekonomiškai, 
tai Europos parlamentas ją 
ima cementuoti politiškai, iš 
dalies kultūriškai, o taip pat 
socialinėje srityje.

Strasburge kas mėnesį vie
ną savaitę būna Europos par
lamento posėdžiai. Sis Euro
pos parlamentas sudarytas iš 
434 delegatų, rinktų visoje de
mokratinėje Europoje: Belgi
joje, Danijoje, V. Vokietijoje, 
Graikijoje, Prancūzijoje, Airi
joje, Italijoje, Liuksemburge, 
Olandijoje, D. Britanijoje. Ta 
čiau į tą parlamentą išrinktie
ji delegatai įeina ne kaip ku
rios valstybės atstovai, o kaip 
atstovai tam tikro politinio są
jūdžio. Ir taip čia, pagal nau
jausią susigrupavimą, yra so
cialistų 125, krikščionių demo 
kratų 117, konservatorių 63, 
komunistų ir jų bendrakelei-

žmogus supras, kad jis, pirmoj 
eilėj tarnaudamas žmonijos 
gerbūviui, gali išlaikyti ir savo 
tautos gyvybę ir tapatybę.

Kaip anais laimingais 1923 
metais Klaipėdos krašto prob
lemos nebuvo izoliuotos nuo 
bendrų Europos politinių rei
kalų, taip šiandien visos lietu
vių tautos bei pavienio jos na
rio likimas yra tapęs globali
nio masto reikalas, ne tik ver
tas, bet būtinai reikalingas 
kiekvieno lietuvio patrioto įsi
sąmoninimo ir apsvarstymo. 
Gal tada ir prasimatys pro
švaistės? ... 

vių 48, liberalų 38, progresy
vių demokratų 22, techniki
nių sambūrių 11, nepriklau
somų 10.

Europos parlamentui vado
vauja pirmininkas olandas Pie 
ter Dankert, talkiniamas 12- 
kos viceprezidentų. Šie vado
vai turi posėdžius su politinių 
grupių vadais. Įdomu, kad 
pirmas Europos parlamento 
prezidentas buvo moteris - Si
mone Veil, iš Prancūzijos.

PARLAMENTO VEIKLA

Salia bendrųjų posėdžių, 
Europos parlamento veikla 
vyksta komitetuose. Jų yra net 
18: politinis, agrikultūros, 
biudžeto, ekonominių ir mone
tarinių reikalų, energijos ir 
tyrimų, užsienio ekonominių 
santykių, teisių, socialinių 
klausimų ir darbo tarnybų, re
gionalinės politikos, transpor
to, visuomenės sveikatos ir var
totojų apsaugos, biudžeto kon
trolės, prašymų tvarkymo, kre
dencialų patikrinimo, institu
cijų reikalu, Europos moterų 
klausimų.

Jau tie komitetų vardai iš
ryškina, kaip plati yra Euro
pos parlamento darbų apimtis 
Komitetai paruošia raportus ir 
rezoliucijas klausimų, disku
tuojamų parlamente. Paines
nius klausimus sprendžiant, 
komitetai suorganizuoja atitin 
karnos srities specialistų, liudi
ninkų apklausinėjimą.

Parlamento svarstymų kryp
tį ir pobūdį nemažai lemia jį 
sudarančios politinės grupės. 
Jos parlamento statutuose su
silaukia pripažinimo tik tada, 
jei turi bent 10 parlamento at
stovų.

DARBO EIGA
Europos parlamento posė

džiai būna vieną savaitę kas 
mėnesį, išskyrus vasaros atos
togas, rugpiūčio mėnesį. Posė
džiai būna Strasburge, tačiau 
komitetų posėdžiai dažniausia 
būna Briusely. Strasburgas 
laikomas laikinąja Europos 
parlamento būstine. Nuolati
nė būstinė, valstybių susitari
mu, bus parinkta vėliau.

Parlamento posėdžiuose var
tojamos įvairios Europos kal
bos, bet tuo pačiu metu per 
ausines galima klausytis jų ver 
timus septyniomis kalbomis: 
danų, olandų, anglų, prancū
zų, vokiečių, graikų ir italų. 
Europos parlamento nariui nė
ra uždrausta būti savo valsty
bės parlamento nariu, tačiau 
dauguma jų nėra atstovai 
savo valstybių parlamente.

Europos parlamento darbą 
gali pavaidzuoti šiokia tokia 
statistika. Pvz., 1981 m. par
lamentas posėdžiavo 62 die
nas, iš viso 439 valandas. Par
lamento kalbų, diskusijų kie
kis pasiekė 3747 puslapius. 
Parlamentas priėmė 195 rezo
liucijas ir pareiškė 146 savo 
nuomones įvairiais klausimais 
Apie 15% parlamento narių 
yra moterys. 1981 m. parla
mentą aplankė apie 50,000 
žmonių.

Kada iškyla koks svarbesnis 
klausimas, jį paruošti, refe
ruoti atiduodama atitinka
mam komitetui, kuris paren

ka tam uždaviniui kurį nors 
savo narį.

LIETUVOS KLAUSIMAS 
EUROPOS PARLAMENTE
Šioje sesijoje kaip tik buvo 

iškeltas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimas. Jį iškėlė 
konservatorių atstovas, britas 
Sir James Scott-Hopkins. Pa
gal nerašytą parlamento pap
rotį, iškeltą klausimą toliau va
ryti perima kita grupė. Šiuo 
atveju Baltijos valstybių klau
simą perėmė vesti krikščionys 
demokratai. Kai reikalas bu
vo perduotas politiniam komi
tetui, jis paskyrė Otto Habs- 
burgą šį klausimą referuoti. 
Su šiuo Habsburgu turėjau as
menišką pasikalbėjimą. Labai 
mielas žmogus. Jau 70 metų, 
bet guvus. Jis yra paskutinio 
Austrijos imperatoriaus sūnus, 
buvęs kronprincas, bet nuo sos
to pretenzijų atsisakęs. Liu
veno universitete gavęs dakta
ro laipsnį. Uolus kovotojas 
prieš Hitlerį, ypač kai tas užė
mė jo gimtąją Austraiją, pri
jungdamas prie Vokietijos.

Otto Habsburgas man pa
sakojo, kad jis pats buvo dė
kingas, kai kas iš šalies jam 
padėjo siekiant Austrijai lais
vės, tai jis dabar nori būti to
kiu iš šalies padėjėju Lietu
viams, latviams ir estams, sie
kiantiems žmogaus teisių ir 
laisvės.

SIEKIA PABALTIJO 
DEKOLONIZACIJOS

Ruošdamas savo raportą 
apie Pabaltijo valstybes, jis 
gavo medžiagos iš bažnytinių 
šaltinių, ypač iš lietuvių. 
Apie darbo žmonių reikalus 
tose valstybės jam daugiausia 
informacijų teikė Skandinavi
jos socialistai. Pagal jo paruoš
tą projektą, Europos parla
mento siekimas - išgirsti 45 pa 
baltiečių reikalavimą toms 
valstybėms duoti galimybės 
laisvai spręsti savo likimą. Eu
ropos parlamento rezoliucija 
turi padaryti spaudimą Euro
pos ministerių tarybai, kad ji 
Baltijos valstybių reikalą per
duotų Jungtinių Tautų deko
lonizacijos pakomisijai. Si pa- 
komisija daugeliu atveju veikė 
prieš kolonijas Afrikoj, Azijoj - 
kodėl ji negalėtų pasisakyti 
prieš kolonijas pačioje Euro
poje?

Otto Habsburgas yra pirmi
ninkas Pan Europos sąjūdžio, 
kuris siekia apjungti visą Eu
ropą į politinį vienetą. Tai jis 
dabar ir nori, kad iš Sovietų iš 
laisvintos centro ir rytų Euro
pos valstybės galėtų - būda
mos laisvos - jungtis į Europos 
bendrija.

Europos parlamento pastan
gos Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos klausimu mums yra labai 
svarbios. Jų nutarimai yra 
Europos žmonių balsas už lais
vo apsisprendimo galimybės 
suteikimą Baltijos valstybėms. 
Tai bene pirmas toks tarptau
tinės politinės pokario institu
cijos nutarimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Šiapus ir 
Pirenėjų

Keliais žvilgsniais palydėję 
Atlanto uolėtus krantus, grįžo
me atgal į Tanžerą, nes šios 
dienos programoje buvo numa
tyta dar aplankyti sultono rū
mus, rytietišką turgų, bazarą 
ir kitas senamiesčio įdomybes. 
Tad iš čia vykome į Tanžero 
Medina, t.y. į senamiestį.

Važiuojant stebėjau kaip 
įdomiai keitėsi šio miesto gyve
namoji aplinka ir net pastatų 
architektūra. Iš blokinio Vi
duržemio jūros stiliaus statyba 
keitėsi į arbiškąjį su spalvingo
mis langinėmis, mėlynai dažy
tom durim ir arabeskom iš
puoštom baliustradom. Į kal
ną vedė siaura gatvė, kuri to
liau įsijungė į tikrą siaurų gat
velių labirintą. Šioje miesto 
daly atrodė, kad niekas nepai
so nei tvarkos, nei rūpinasi šva
ra. Čia, žiūrėk, arabas į veži
mėlį pasikinkęs asiliuką, sau 
ramiai tepa ratus, o būrys vai
kų susėdę gatvėje ant papras
to lentgalio žaidžia kažkokį sa
votišką šachmatų žaidimą. 
Moterys atrodė kaip vaikščio- 
jantieji maišai, nuo kojų iki 
galvos prisidengusios taip, 
kad tik akys matytų kelią. O 
barzdoti vyrai, vedini asiliu
kus, atrodė lyg būtų Jeruzalėj 
Kristaus laikais.

Tarp šios keistos ir spalvin
gas minios pastebėjau išskirti
nai charakteringą žmogystą, 
kuris vilkėjo ryškiai raudonus 
rūbus, aukštą trijų spalvų or
namentuotą skrybėlę ir ilgus, 
juodus batus. Per petį persi
metęs odinį maišą nusakstytą 
blizgančiom sagėm, o ant krū
tinės spindėjo du žalvariniai 
samčiai. Norėjau jį nufotogra 
fuoti, tačiau kai tik mėginau 
pagauti jį į fokusą, jis vis spė

davo pasislėpti už mūro. Vė
liau sužinojau, jog ši Medinos 
išskirtinė asmenybė yra van
dens pardavėjasir sutinka fo
tografuotis tik iš anksto jam 
sumokėjus.

Rytietiški turgai čia tikra 
turistų atrakcija. Tanžere ži
nomi net du: Grand Socco ir 
Petit Socco. Įdomūs jie ne 
vien tik ten parduodamom 
prekėm, bet tipiškai orienta- 
liška atmosfera. Vietos kalba 
turgus čia vadinamas Souk. 
Čia pat buvo ir didelis orien- 
tališkų kilimų sandėlys, kurį 
vadovas mums pasiūlė aplan-

Europos 
parlamentas...
(Atkelta iš 1 psl.)

anapus
Henrikas Stasas (11)

kyti. Paprastai tokias progas 
vadovai visada išnaudoja, nes 
už kiekvieną turistams parduo
tą objektą jie gauna tam tikrą 
nuošimtį. Tad per siaurą an
gą ir apytamsią patalpą pate
kome į kilimais užverstą san
dėlį, iš kurio mediniais laip
tais užlipome į antro aukšto 
demonstravimo salę. Čia vik
rūs pardavėjai tuoj paklojo 
mums visą eilę įvairiausių ki
limų, aiškindami jog tai origi
nalūs unikumai ir niekur ne
sikartoja. Todėl įsigijus tokį 
kilimą būtų labai pelninga in- 
vestacija, nes šie kilimai savo 
vertės niekad nenustoja ir 
ypač šiuo atveju, sumažėjus 
produkcijai, jų kainos vis kyla.

Nors pardavėjai ir labai įti
kinančiai demonstravo savo 
prekes, tačiau nepaveikė nė 
vieno žiūrovo, nes labai aukš
tos kainos ir ne perdaug žavin
ti prekė jų pastangas pavertė 
niekais.

Iš Medinos kilome aukščiau 
į Kasbah, kur didysis sultonas 
Moulay Ismail buvo pastatęs 
sau puikius rūmus. Iš siauro 
gatvės įėjimo patekome į pla
tų kiemą, kuriame žaliavo ki
parisai ir apelsinų medžiai su 
saulėje spindinčiais auksiniais 
vaisiais, o tarp žalių lapų slė
pėsi daugybė čiulbančių pauk 
ščių. Kiek toliau, tarp plačių 
bananų lapų, buvo įėjimas į 
Dar ei Makhzen rūmus. Prie
kyje kiemas - apsuptas stam
biom marmurinėm kolonom - 
už kurių dabar įrengtas Maro
ko liaudies meno muziejus. 
Muziejaus vidaus sienas puo
šia meniškos korano iliustraci
jos ir brangūs audiniai. Eks
ponatų tarpe daugybė medžio 
ir metalo darbų. Stebėjome 
viską labai skubotai, nes gru
pinis lankymas visuomet suriš
tas su laiku.

Išėjus - priekyje didžiulė 
aikštė, už kurios atsiveria ne
paprastai gražus vaizdas į 
Tanžero uostą ir Gibraltaro 
sąsiaurį.

Dabar pastebėjau, kad Tan- 
žeras nepaprastai didelių kon
trastų miestas: vienur gyveni
mas rieda šių dienų ritme, ki
tur atrodo laikrodis sustojęs 
kelioliką šimtmečių.

Iš Medinos nusileidome į 
naująjį Tanžerą, kur vyrauja 
tarptautinė dvasia ir sutinka
mas mišinys įvairių tautų. Čia 
berberai, arabai, žydai, afri
kiečiai ir europiečiai sudaro 
žmonių masę, kuri sutinkama 
gatvėse, parduotuvėse, resto
ranuose ir kitur. Taip pat ir 
gatvių pavadinimai čia pažy-

A. Undrienė. J. Palys ir K. Skaisgiris Tanžere stebi gyvačių 
dresiruotąjį.

mėti keliom kalbom: arabų, 
prancūzų ir ispanų.

Turistų daugiausia yra lan
komos centrinės gatvės, t.y. 
Place de France ir Boulevard 
Pasteur. Čia daugybė kavi
nių, knygynų, restoranų, ke
liavimo įstaigų ir įvairiausių 
parduotuvių. Visu Pasteur 
bulvaru tęsiasi ilga terasa, iš 
kurios galima grožėtis puikiu 
vaizdu į jūrą net iki Ispanijos 
krantų. Čia galima sutikti mo
teris dėvinčias rūbus pagal 
paskutinę Paryžiaus madą, o 
automobiliai kurie čia prava
žiuoja, yra beveik išimtinai 
Mercedes Benz firmos. Tačiau 
tarp madingų moterų, maro
kietės su pasididžiavimu dėvi 
ir savo originalias, tamsias 
djellabas.

Tačiau, nežiūrint vyraujan
čio tarptautinio charakterio, 
Tanžeras savo originalumo ir 
tautiškumo nėra nustojęs. 
Ypač restoranuose ir pramogų 
klubuose propaguojami tauti
niai šokiai ir jų savita originali 
muzika. Marokiečiai dažnai 
ir savo šventes paįvairina tau
tiniais šokiais bei originalia 
muzika. Karaliaus gimtadie
nio proga čia teko stebėti jų 
džiūgavimą ir tautinį pasireiš
kimą šokiais bei muzika. Tą 
vakarą miestas žėrėjo šviesų jū
roje, kur tūkstančiai lempučių 
buvo išdėstyta įvairia orna
mentika, o džiūgaujanti mi
nia šoko, dainavo ir paradavo 
iki po vidurnakčio.

Tačiau originaliausias ma
rokiečių tautinis šokis yra iš
raiškos šokis, kurį atlieka labai 
išlavintais pilvo raumenimis 
(belly dance). Turėjome pro
gą vieną vakarą stebėti netoli 
viešbučio esančiame Kontan- 
bia Churchills Dancing club 
išraiškos šokių programą. Sis 
klubas yra vienas gerųjų Tan
žero naktinių klubų, garsus 
gera folklorine programa. Klu
bo vidus skoningai dekoruotas 
vyraujančia raudona spalva ir 
apšviestas violetine spalva, 
kuri suteikia savotiškai mistinį 
orientališką jausmą. Progra
mą stebėti susėdome čia prie 
mažų staliukų, tikėdamiesi, 
kaip naktiniuose klubuose pri
imta, pasivaišinti ir šampanu. 
Tačiau alkoholiniai gėrimai 
tą vakarą nebuvo parduoda
mi, nes pagal muzulmonų ka
lendorių tuo metu dar tęsėsi 
Ramadano mėnuo su griežtu 
pasniku. Tai bene keisčiau
sias islamo religijos reikalavi
mas, nes nuo saulės patekėji
mo iki nusileidimo draudžia
ma bet ką valgyti ir gerti. M u 
zulmonų metai turi 13 mėne
sių ir Ramadano mėnuo visa
da devintas ir dažniausia pasi 
taiko karščiausiu metų laiku. 
Tad galima įsivaizduoti tokio 
griežto pasniko keistumą, kad 
karščių metu draudžiama net 
vandenį gerti. Taigi, ir mes 
tą vakarą turėjome pasitenkin 
ti Coca Cola ir vaisių sultimis.

(Bus daugiau)

SUNNY HILLS
• LB suruoštos bendros 

kūčios praėjo dideliu pasi
sekimu. Pravedė Valytė 
Rumšienė ir Elena Lukienė. 
Uždegtos žvakės už miru
sius, žuvusius, ištremtus ir 
viena atskirai už tuo laiku 
mirusią A. A. Oną Zubavi- 
čienę.

• Gina Arbaitė, girinin
ke, gražiai aprašyta De Fu- 
niak Springs, New Herald 
laikraštyje. Ji už medelių 
sodybų kūrimą tapo Crest- 
view miestely apdovanota 
garbės bronziniu šalmu. Gi
na dalyvavo čia su mumis 
bendrose kūčiuose ir ta pro
ga aplankė visus pažįsta
mus ir savo krikšto mamy
tę Valytę Rumšienę.

• Pranas ir Jadvyga Ja
nuliai su dukra Jolanta, 
nuolatiniam apsigyvenimui 
atsikraustė j savo tarp 
Wausau ir Sunny Hills far- 
mą. Visa Janulių šeima tuo
jau įsijungė i lietuvišką gy
venimą. Matysi juos baž
nyčioje ir visose kituose lie
tuviškuose subuvimose.

• Stepas ir Stasė Pau
lauskai įsigiję čia netoli šv. 
Teresės bažnyčios namus 
persikėlė nuolatiniam apsi
gyvenimui. Matysi juos, 
taip pat, visur ir visada kur 
tik lietuviai renkasi. Stasė 
jau įsijungė į mūsų chorą, 
tikime, ją paseks ir Stepas.

• Nauji metai buvo kuk
liai sutikti V. ir O. Baltučių 
sodyboje.

Dalyvavo Balčiūnai, Žu
kauskai, Zubavičius ir kun. 
P. Jaraška. Nuoširdžio
je draugystėje, užjaučiant 
mielo Jono nelaimę žvilg
terta į praeitį ir ateitį.

(kž)

BAKER-European
to make fine line of fancy cookies & 
cakes for retail bakery chain. Solid 
exp. in making these produets a 
mušt. Brand ncw produetion fncilitv. 
Mušt nave transportation; pood sa
fary. good benefits. Call 212-993*5600 
weekdays 9-5 p. m.. ask for STUART.

(50-3)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAP1S7 

Andrcw Kaul Meinorial HoMpital. .» 
240 bed acute and skilled nurninv 
f.icihly located in nerthwe«tern Pero 
sylvania. is accepting appliciition* for 
a full-time staff physical therapist. 
Varied caseload, consisting of both 
inpatienls and outpat:«nt». Mual o* 
iicensed or eligible lor licenfture m 
Pennsylvania. Lx<eBenl t.alary and 
fringe benefit progrtmi. Qualified 
candidales should svbmlt their re
sume to or call th- personnel direclor, 
Andrevv Kaul Memorial Hospital. St. 
Marya. PA. 15857 (814) 781-7500.
Ext. 387. An equal opportunity em
ployer. M/F. |46 5 i

— Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, vykdoma siste- 
matiška rusifikacija.

Europos įstatymų leidžia
masis organas nutarė per
duoti rezoliuciją specialiam 
Jungtinių Tautų Dekoloni
zacijos Komitetui, ir taip 
pat komitetams kurie seka 
Helsinkio Baigminio Akto 
žmogaus teisių įgyvendini
mą.

Lietuva, Estija ir Latvi
ja buvo jėga inkorporuotos 
Į Sovietų Sąjungą 1940 me
tais. Jungtinės Amerikos 
Valstybės šio Sovietų akto 
niekad nepripažino”.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MMSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavtaiaUi; J. J AN ŪSAITIS ir J. MAtEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo (vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Šveicarijoje leidžia
mas žurnalas ”Glaube 
in der Zweiten Welt” 
paskelbė Dr. Alberto 
Geručio straipsnį apie 
"Liet u v o s Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 
10 metų sukakti. 
Straipsnio ant rašte: 
”10 metų Lietuvos 
Kata likų Bažnyčios 
Kronikai”. — Jubilie
jus be iškilmių”. 
Straipsnio v e r timas 
skamba taip:

Lietuvos pogrindžio spau
da galėjo paminėti retų ju
biliejų. Prieš 10 metų, 1972 
m. kovo 19 d., išėjo "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” pirmasis nume
ris. "Kronika” tebeleidžia
ma bei tebeplatinama dar 
ir šiandien.

Jubiliejinis, 51-muoju 
skaičiumi atžymėtasis nu
meris pasiekė kaip papras
tai vakarus gana pavėluo
tai. Vidutiniškai per 10 me. 
tų kasmet išeina po 5 nu
merius. Paskutiniaisiais lai
kais leidinys spausdintas 
rašomąja mašinėle ant po
pieriaus A 4 formato. Rašo
moji mašinėlė yra praktiš
kai vienintelė multiplikavi- 
mo priemonė. Glaudžiai su
rašytų leidinių puslapių 
skaičius svyruoja tarp 20 ir 
50. Jau per pirmuosius sa
vo gyvavimo trejus metus 
(iš viso 13 numerių) leidi
nys išleido 550 teksto pus
lapių.

Ko siekia giliame pogrin
dyje pasislėpę "Kronikos" 
leidėjai? Apie ką jie rašo 
savo leidinyje? Jubiliejinia
me 1982 m. kovo 19 d. nu
meryje pati redakcija pa
aiškina, kaip atsirado min
tis leisti slaptą leidinį.. Ta 
proga redakcija glaustai 
atpasakojo Bažnyčios kan
čių kelią, kai karo paskuti
nėje stadijoje Lietuva vėl 
buvo okupuota.

1946 m. uždarytos kuni
gų seminarijos Vilniuje, 
Telšiuose ir Vilkaviškyje 
(pasiliko vienintelė semina
rija Kaune) vyskupai T. 
Matulionis ir V. Borisevi- 
čius suimti. 1947 m. sekė 
Vilniaus arkivyskupo M. 
Reinio (mirė 1953 m. liūd
nai pagarsėjusiame Vladi
miro kalėjime) ir Telšių 
auksiliarinio vyskupo P. 
Ramanausko areštai. Sau
gumo organai tuo pat metu 
vykdė masinius kunigų su
ėmimus. Trečdalis kunigų 
deportuota į Gulagą, vys
kupas Borisevičius nužudy
tas. Tuo pat laiku įstaigos 
išleido įsakymą, kuriuo ku
nigams uždrausta dėstyti 
vaikams tikybą. Tomis prie
monėmis valdžia Stalino lai
kais siekė visiškai už
gniaužti tikinčiųjų tautinį 
ir religinį gyvenimą.

Nedaug geriau sekėsi 
Bažnyčiai ir tikintiems

JUBILIEJUS BE IŠKILMIŲ
Dešimt metų Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai

Chruščiovo laikais. Vienuo
lika kunigų ištremta į Si
birą, vyskupui Sladkevičiui 
1959 m. paskirtas privers
tinis apsigyvenimas provin
cijoje. Tokio pat likimo 
1961 m. susilaukė vyskupas 
J. Steponavičius. 1961 m. 
įstaigos įsakė uždaryti nau
jai pastatytąją bažnyčią 
Klaipėdoje; ji panaudota 
jos paskirčiai svetimiems 
tikslams o jos statytojai 
nubausti. Už menkiausią 
apsilenkimą kunigams ga
lėjo būti uždrausta eiti pa
reigas. KGB darė spaudi
mą vienintelės kunigų se
minarijos, auklėtiniams ir 
bandė verbuoti klierikus sa
vo agentais.

Bet ir tokiomis apgailėti
nomis sąlygomis tikintieji 
ir dvasiškiai nesidavė visiš
kai nutildomi. Pati "Kroni
ka” apibūdina 1964-65 me
tus kaip "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios atgimimo” pra
džią. Kunigai ėmė tartis, 
kaip reikėtų pradėti prie
šintis įstaigų savivalei. At
skiri kunigai siuntė valdžios 
įstaigoms raštus, kuriais 
jie pakėlė balsą prieš tikin
čiųjų diskriminaciją. 1968 
m. gruodžio 31 d. 63 Vilka
viškio vyskupijos kunigai 
pasirašė peticiją, kuria jie 
atkreipė dėmesį į keblią ku
nigų prieauglio reikalą. 
Vienintelė kunigų seminari
ja galinti per metus paruoš
ti tiktai 5-6 naujus kuni
gus, tuo tarpu kai kasmet 
mirštą vidutiniškai 30 ku
nigų. Priimant kandidatus 
į seminariją lemianti ne jos 
vadovybė, o ateistinės vals
tybės paskirtasis įgaliotinis 
tikybiniams reikalams.

Nepaisydami represijų, 
kurių įstaigos ėmėsi prieš 
peticijų teikėjus, protestai 
prieš valdžios savivalę ir 
prieš valstybės bei partijos 
varomą ateistinę propagan
dą gausėjo. 1972 m. vasario 
7 d. įvyko sovietų sąlygo
mis vienkartinis įvykis: 
UNO pasiųstoji peticija 
prieš bažnyčios persekioji
mą surinko daugiau kaip 
17.000 parašų! šis dėmesio 
vertas rekordas betgi jau 
1979 metais pralenktas, kai 
valstybės ir partijos šefui 
Brežnevui įteikta peticija 
su 143.869 parašais. Petici
joje reikalauta vėl leisti 
veikti Klaipėdos uostamies
čio bažnyčiai, pastatytai po 
antrojo pasaulinio karo, ati
tinkamoms įstaigoms lei
dus, bet vėliau vis dėlto už
draustai naudoti tikybi
niams reikalams. Net ir 
laisvajame pasaulyje peti
cija su 140.000 parašų bū
tu susilaukusi tinkamo dė

mesio. Sovietinio gyvenimo 
sąlygomis tokio rekordo dar 
niekur nepasiekta.

Vis daugiau kunigų ėmė 
nepaisyti draudimo dėstyti 
vaikams tikybą. Ypač pa
garsėjo 1970-71 metais vy
kę procesai prieš kunigus 
A. Šeškevičių, J. Zdebskj ir 
P. Bubnį, iškelti dėl tikybos 
dėstymo. Minėtieji kunigai 
buvo nuteisti.

Tuo pat metu vyko kuni
gų bei tikinčiųjų slapti pa
sitarimai. Juose aptartas 
klausimas, ar vertėtų 
įsteigti specialinį organą, 
per kurį būtų galima pasto
viai kelti balsą prieš perse
kiojimus. Pavyzdžiu paimti 
anuo metu Rusijoje skelb
tieji disidentų "Savilaidos” 
leidiniai. Paskutinį postū
mį davė minėtosios bylos

LIETUVOS 
KATALIKU 
BAŽNYČIOS

prieš kunigus Šeškevičių, 
Zdebskį ir Bubnį. Todėl ne
buvo pripuolamas dalykas, 
kad 1972 m. kovo 19 d. iš
ėjusioji "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika” iš
samiai rašė apie procesą 
prieš šiuos tris kunigus ir 
apie jų drąsų bei paveikų 
gynimąsi. Pirmą kartą iš 
"Kronikos” patirta kad kal
tinamieji kaltino sovietinę 
valstybę, kad ji nepaiso sa
vo pačios konstitucijos bei 
savo įstatymų, kad tikin
tiems negalioja lygybė prieš 
įstatymus, kad sistemingai 
ir grubiai pažeidžiamos ele- 
mentariškiausios žmogaus 
teisės, jų tarpe tikybos lais
vė, ir t.t.

Galima įsivaizduoti, kad 

tokie kaltinimai dėl valdan
čiųjų teisės pažeidimų 
"Kronikos skaitytojams pa
liko gilų įspūdį ir turėjo 
veikti r e v oliucionieriškai. 
Savo apžvalgoje 10 metų 
gyvavimo sukakties proga 
"Kronika” didžiuodamosi 
nurodė,- kad leidinys suvai
dino lemiamą vaidmenį Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
"atgimime”.

Leidinys stengiasi išlai
kyti nuo pat pirmojo nume
rio dalykišką informacijos 
toną, be aistrų, apie tikin
čiųjų diskriminavimą, įstai
gų ir partijos savivalę, apie 
praktikuojamą teisių nely
gybę, teisės nuostatų nepai
symą ir panašias negeroves.

Jau pirmajame numeryje 
"Kronika” paskelbė apie 
savaime neįtikinimą Margi- 

ninku kunigo Orlicko atsi
tikimą. Kunigas improviza
vo žaidimų aikštę, kur žai
dė su paaugliais tinklinį. 
Už tai jis buvo nubaustas 
ir iškeltas Į kitą parapiją. 
Tame pat numeryje atpasa
kotas Vilkaviškio vidurinės 
mokyklos mokytojos O. Bri- 
lienės atsitikimas. Ji at
leista iš mokytojos vietos, 
nes lankiusi pamaldas vie
tinėje bažnyčioje. Nors Lie
tuvos aukšičausias teismas 
pripažino atleidimą iš pa
reigų nepagrįstu, bet mies
to įstaigos neleido mokyto
jai dirbti net kaip gatvės 
šlavėjai.

"Kronika” knibžda pasi
baisėtinais a t s i tikimais, 
kasdien įvykstančiais Leni

no ir jo sekėjų valstybėje.
Numeris po numerio 

"Kronika” praneša, kad 
Įstaigos ne tik neleidžia 
statyti nauju bažnyčių, bet 
taip pat trukdo esamąsias 
remontuoti; ji informuoja 
apie pakelių kryžių naikini
mą (Lietuva vadinta tūk
stančio kryžių šalimi) ; 
kaip draudžiamos bažnyti
nės procesijos ir kitokios 
viešos manifestacijos; kaip 
pasamdyti triukšmadariai 
sukelia incidentus, dėl kurių 
kaltė primetama tikintie
siems ir jie nubaudžiami; 
kaip valdinė spauda ir kiti 
viešosios opinijos organai 
kursto prieš Bažnyčią ir jos 
tarnus, įskaitant vyskupus, 
niekina tikybą ir išjuokia 
tikinčiuosius; kaip įskun- 
džiami tie bažnyčių lanky
tojai, kurie eina kurias nors 
viešas pareigas (o Sovietų 
Sąjungoje juk visi tiesiogiai 
ar netiesiogiai priklauso 
valstybės); kaip bažnyčių 
lankytojai diskriminuojami 
darbovietėse, prievarta per
keliami kiton, blogiau ap- 
mokamon vieton, o dažnai 
atleidžiami iš darbo; kaip 
kunigai baudžiami už tai, 
kad lanko ligonius ir t.t.

Ypač įstaigos seka ne tik 
dvasiškius, bet ir pasaulie
čius, kurie dėsto tikybą. 
Reikia pastebėti, kad nere
tai pasitaiko, jog slaptų or
dinų nariai, jų tarpe ypač 
moterys, paruošia vaikus 
pirmajai išpažinčiai ir iš 
viso moko tikybos tiesų. 
(Beje: Nijolė Sadūnaitė, 
1975 m. nuteista trims me
tams darbo stovyklos ir po 
to trims metams ištrėmimo 
ir pagarsėjusi taip pat už
sienyje savo drąsia laikyse
na teismo salėje, yra vieno 
slapto moterų ordino narė).

"Kronika” pakartotinai 
nurodė, kad sovietų reži
mas, persekiodamas bažny
čią, pirmiausia siekia su
trukdyti, kad vaikai ir pa
augliai būtų supažindinami 
su Bažnyčia ir jos mokslu. 
Drausdamos dėstyti religiją 
vaikams, įstaigos to vyriau
siai siekia. "Kronika” skel
bia kiekviename numeryje, 
kaip skriaudžiami mokyk
loje tie mokiniai, kurie lan
ko bažnyčią, nešioja aplink 
kaklą grandinėlę su kryžiu
mi, dalyvauja bažnytinėse 
procesijose, gieda bažnyti
niuose choruose ir t.t. Toji 
tema teikia "Kronikai” 
daugiausia medžiagos. Net 
moksleiviai valandomis tar
domi valstybinio saugumo 
policijoje, iš jų reikalauja
ma, kad stebėtų ir praneši
nėtų, su kuo susitikinėja 
vietos kunigas, klausinėja
ma, ar jis nedalinąs "slap
tų raštų”, ir panašiai.

Nors "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika” beveik 
išimtinai užsiima reikalais, 

(Nukelta į 6 psl.)
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susietais su religiniu gyve
nimu, bet ji nevengia ir ki
tu temų. "Kronikos” 17-sis 
numeris, išleistas 1975 me
tais, išsamiai nagrinėjo so
vietų mokyklinę politiką. 
Autorius kreipia skaitytojų 
dėmesį į tai, kad visur ten, 
kur rusai apgyvendinami 
nerusiškų respublikų terito
rijose, tuojau pat atidaro
mos mokyklos su rusų dės
tomąja kalba. Tuo tarpu 
170.000 lietuvių, gyvenan
čių (pagal jų pačių norą, 
bet dažniausia prieš jų no
rą) pagal oficialinę statisti
ką gyvena už jų tėvynės ri
bų, neturi savo tautinių mo
kyklų. Jų vaikai prievarta 
rusinami. Net kaimyninėje 
Rytų Prūsijoje, vad. Kali
ningrado srityje, kuri pra
eityje buvo gyvenama bal
tų tautų žmonių ir kur ofi- 
cialinė statistika surado 
25.000 lietuvių, nėra 
vienos lietuviškos mokyk
los.

Autorius nurodo j tai, 
kad lietuvių naujokai, pa
imti karo tarnybon, siunčia
mi j atokiausias Sovietijos 
sritis ir ten rusinami. Su 
pagieža autorius pastebi, 
kad vad. "suvereninė” Lie
tuva neturi net teisės lai
kyti savo politinius kalinius 
savame krašte ...

Toliau straipsnyje išve
dama: "Paauglių ir jauni
mo tarpe didėja nusikalsta
mumas, gausėja pajauni- 
kiai vaikai, plinta veneri
nės ligos*, gausėja abortai, 
didėja šeimų skyrybos, — 
moralinis balansas tikrai 
liūdnas. Domėjimasis savo 
krašto praeitimi laikomas 
nusikaltimu, kraštotyrinin
kai akylai sekami, tardomi 
— lietuvis dvasiniai dusi
namas”.

Gali kilti klausimas, ar 
pogrindžio spauda pasiekia 
platesnius gyventojų sluok
snius? Kiekviename "Kro
nikos” numeryje skelbiama 
tokia pastaba: "Perskaitęs 
duok kitam”. Yra žinoma, 
kad daug "Kronikos” skai
tytojų rašomąja mašinėle 
nusirašo keliais egzemplio
riais ir tuo prisideda prie 
jo paplitimo. Rašomosios 
mašinėlės Sovietų Sąjungo
je oficiališkai registruoja
mos. Tai seka iš teisminių 
procesų, pagal.kuriuos prieš 
nurašinėtojus iškeltos by
los. Jau minėtoji Nijolė Sa- 
dūnaitė už "Kronikos” nu- 
sirašvmą nuteista šeše- 
riems metams.

"Kronika” savo Nr. 51 
1982 metais paskelbė sąra
šą žmonių, kurie ligi tol nu
teisti už leidinio padaugini
mą bei platinimą. Sąrašas 
apima 14 žmonių. .Bendras 
jų nuteisimo laikas siekia 
60 metų. Džiugu, kad iki 
šiol redakcija nebuvo su
sekta. Pati "Kronika” rašo 
apie save, kad galima kal
bėti kone apie stebuklą, kad 
leidinys galėjo išsilaikyti 10 

nei čius priversti

metų "sistemoje, kurioje 
gausu šnipų, išdavikų ir 
karjeristų” ir kuri dispo
nuoja moderniškiausia se
kimo technika.

"Kronikos” leidėjai su
randa priemonių leidinį par
gabenti per griežtai saugo
mas sienas. Leidinys pasie
kia laisvąjį pasaulį, čia jis 
padauginamas ir išsiuntinė
jamas įvairiems viešosios 
opinijos organams bei insti
tucijoms, kurių svarbiau
sieji yra įvairios radijo sto
tys, jų tarpe Radijo Vati
kanas, Radio Liberty Muen- 
chene ir kiti. Nors užsienio 
radijo transliacijos lietuvių 
kalba Sovietų Sąjungoje 
trukdomos, bet laisvas žo
dis pasiekia žmones už ge
ležinės uždangos, neretai ir 
tokius, kurie niekada patys 
nėra "Kronikos” matę.

Laisvos, necenzūruotos 
informacijos poveikis žmo
nėms, kurie jau dešimtme- 

gyventi su
melu, yra labai didelis. 
"Kronikos” redakcija, ap
žvelgdama 10 praeitų, pilnų 
dyglių metų, pasisako tuo 
klausimu. Ji negalinti at
likti stebuklo, bet savivalė 
pasidariusi santūresnė, at
sargesnė. Jau pats faktas, 
kad žmogui padarytoji 
skriauda kitų žmonių išneš
ta viešumon, kad apie ją 
kalbama, kad nuskambėjo 
atjaučiantis žodis, — visa 
tai sutvirtina kenčiantįjį jo 
pasiryžime toliau priešintis 
skriaudai, kovoti už teisy
bę. Komentare sukakties 
proga "Kronikoje” išveda
ma, jog baimė, kad apie gė
dingąją savivalę bus viešai 
paskelbta, nelieka skriau
dėjui be įspūdžio. Daugely
je atvejų įrodyta, kad net 
ir sovietų režimas nėra abe
jingas ypač laisvajai opini
jai vakaruose.

"Kronika” dažniausia lie
tuvių emigrantinių orga
nizacijų ištisai verčiama į 
įvairias kalbas ir skelbia
ma. Vokiečių kalba vertimu 
ir platinimu rūpinasi Koe- 
nigsteine Taunus veikian
tis Tnstitutum Balticum.

Reikia dar pastebėti, kad 
"Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika” nėra vienin
telis pogrindžio leidinys 
Lietuvoje. Tiesa, ji yra vie
nintelė, pasiekusi 10 metų 
amžiaus. Be jos, dar leidžia
ma apie 10 įvairių daugiau 
ar mažiau periodiškai išei
nančių slaptų leidinių, ku
rie atstovauja įvairioms 
engiamos tautos dvasinėms 
ar socialinėms srovėms. 
Prof. T. Romeikis, neseniai 
Amerikoje išėjusio kapitali
nio veikalo "Opposition to 
Soviet Rule in Lithuanian, 
1945-1980” autorius, ap
skaičiavo, kad tarp 1972 ir 
1979 metų Lietuvoje išleis
ta 31 pavadinimu pogrin
džio leidinys, kurių apimtis 
sudaro dėmesio vertų 5480 
puslapių. ★

Taip skamba mūsų fali

DLOC VALDYBOS 
POSĖDIS

DLOC-ro valdybos posė
dis įvyko sausio 9 d. šv. An
tano parapijos patalpose. 
Be valdybos narių dar daly
vavo: Dievo Apvaizdos pa
rapijos jaunimo choro admi
nistratorius Alfonsas Kas
putis, Tautinių šokių gru
pės "Audinys” vadovė Rus
nė Kasputienė, Lietuvių 
Melodijos radijo valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas 
ir Lietuvių Balso radijo va
landėlės vedėjas Kazys Go
gelis.

Posėdžiui pirmininkavo 
valdybos pirmininkas adv. 
Raymondas Sakis sekreto
riavo Romas Macionis.

Posėdyje dalyvaujant me
ninių jėgų vadovams, radijo 
valandėlių vedėjams ir 
spaudoš atstovams pirmau. 
šia buvo svarstoma Vasario 
16 minėjimo, kuris įvyks 
vasario 13 d. Kultūros cent
re, programa. Nutarta šiais 
metais minėjimo programą 
pravesti kiek skirtingiau.

Po DLOC-ro valdybos pir
mininko žodžio ir prezidiu
mo sudarymo ir įnešus vė
liavas Amerikos himną gie
dos parapijos jaunimo cho
ras. Po to seks kūrėjų sava-

tiečio šveicarų žurnale 
"Glaube in der Zvveiten 
Welt” paskelbtas straipsnis, 
apie "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 10 me
tų sukaktį. Tame pat žur
nalo numeryje paskelbta 
keturių dokumentų, paimtų 
iš "Kronikos", ir eilėraščio 
"Negęstanti Liepsna, Sone
tai Jėzaus širdžiai”, verti
mai Į vokiečių kalbą. Eilė- 

.raštis paskelbtas ir lietuvių 
kalbos originale.

"Glaube in der Ziveiten 
Welt” organizaciją prieš 10 
metu įsteigė evangelikų pa
storius Eūgen Voss, reiš
kiąs baltų tautoms dideli 
nuolatinį palankumą. Pati 
organizacija įgijo pažymė
jimo vertą dėmesį. Ji ve
dama ekonominiais pagrin
dais. Jos patronato komite
tai), tarp kitų aukštų dig
nitorių, įeina katalikų Vie
nos arkivyskupas-kardino- 
las Koenig, Muencheno ar
kivyskupas kardinolas Rat- 
zinger, šveicarų Churo vys
kupas Vonderach ir kiti.

"Glaube i n der Zweiten 
Welt" nėra vienintelis švei
carų žurnalas, skiriantis 
lietuvių tautos pastangoms 
išsivaduoti iš sovietinio 
viešpatavimo išimtinai di
delio dėmesio. Taip pat Zue- 
riche išeinantis "Christian 
Solidaritv I n t ernational” 
organizacijos leidinys ”In- 
formationen und Appelle” 
paskyrė visą numerį Lietu
vai. Numeris pavadintas 
"Drąsi mažos tautos kova”, 
šio leidinio turinį atpasako
sime kitą kartą.

Antanas Grinius
norių, Klaipėdos krašto va
duotojų pagerbimas, invo- 
kacija ir žuvusiųjų dėl Lie? 
tuvos laisvės pagerbimas. 
Tą atlikus, jaunimo choras 
atliks programą — padai
nuos tris ar keturias dai
nas.

Kad sutrumpinus minėji
mo laiką gautos iš Michiga- 
no gubernatoriaus ir mies
to mero proklamacijos ne
bus skaitomos ,o tik pami
nėtos iš ko gautos.

Pagrindinis kalbėtojas 
bus Vytautas Smetona iš 
Clevelando.

Po to tautinių šokių gru
pė "Audinys”, vadovauja
ma Rusnės Kasputienės, 
pašoks keletą tautinių šo
kiu. Minėjime Lietuvos lais
vinimui bus renkamos au
kos. Aukų rinkimui vado
vauja Antanas Sukauskas.

Aptarus Vasario 16 mi
nėjimo programą toliau se
kė įprastas posėdžio prave- 
dimas. Romas Macionis pa
skaitė praeito valdybos po
sėdžio protokolą, apie finan
sus papasakojo Petras Bliū- 
džius. Dr. Algis Barauskas 
papasakojo savo įspūdžius 
iš įvykusio Alto seimo, Chi
cagoje. B. Brizgys sutiko 
paruošti ir atspausdinti mi
nėjimo programą. Posėdis 
buvo gyvas ir veiklus.
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Gulsčiai: 1 — Upė, garsi kaip mūšio vieta; 6 — Nu
kentėjęs, (ar žuvęs); 9 — Ilgiausiai gyvenęs senojo tes
tamento patrijarchas; 10 — Kinietės vardas; 11 — Eu
ropos pinigo vienetas (sutr.); — 12 — Daržovė; 14 — 
Garsus liet, rašytojas; 16 — Garsus JAV dplomatas (mi
ręs) ; 17 — SSSR miesto antroji dalis; 18 — Vieno laiko
tarpio žmonės; 19 — Upė Azijoje; 21 — Prieveiksminė 
dalelytė; 22 — Egiptietės vardas; 24 — Šen. Romos pa
reigūnas; 26 — Istorijoje žinomas sukilėlių vadas; 27 — 
Svogūnų pynė; 28 — Kaizerio Vilhelmo 11-ojo pasidi
džiavimas.

Stačiai: 1 — Gėlė; 2 — Matavimo kampas (astrono
mijoje) ; 3 — Senovės dievas; 4 — Norvegų dramaturgo 
veikalas; 5 — Kūno dalis; 6 — Karingas šen, gyvento
jas; 7 — Pikta valia; 8 — Papuošalas; 13 — Prieveiks
mis; 15 — Išnykęs gyvūnas; 16 — Musulmonų relikvija: 
20 — Buv. Jungt. Tautų šalpos organizacija (sutr.); 
22 — Senovės lietuvaitės užsiėmimas (liepiamoj nuosa
koj).

Kryžiažodžio N r. 1 sprendimas bus paskelbtas se
kančiame Dirvos numeryje. b. agn.—

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
PER RADIJĄ

Radijo valandėlė "Lietu
vių Balsas” Vasario 16 mi
nėjimą praves per dvi die
nas. Vasario 13 d. 8:15-9 
vai. įprastoje savo progra
moje bus įterpta ir atitin
kama Vasario 16 minėjimui 
programa. Kitą diena — va
sario 16 d. nuo 5-6 vai; vak. 
bus duodama speciali anglų 
kalba programa: lietuviš
kos dainos, muzika ir žinios 
apie Lietuvą. Pravedimui 
šių dviejų programų susi
daro nemažos išlaidos ir jų 
padengimui už klausytojų 
laukiama aukų.

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

švyturio jūrų Šaujių kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 23 d., tuoj po 
Klaipėdos krašto prie Lie
tuvos prisijungimo paminė
jimo, šv. Antano parapi
jos patalpose. Susirinkimas 
svarbus, nes bus renkamas 
dviem metams kuopos pir
mininkas, kiti valdybos na
riai, revizijos komisija ir 
kuopos garbės tesimas. Po 
susirinkimo kavutė. Visi 
nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

_______________________________
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SPINDULYS suspindėjo
AUSTRALIJOJE

Antanas Laukaitis

Jau lyg ir tradicija pasida
rė, kad Australijos Lietuvių 
Dienose, rangiamose kas antri 
metai, mes turime svečių šo
kėjų, dainininkų ir meninin
kų, o kartais ir sportininkų ar 
tai iš Amerikos, ar iš Kanados. 
Ir ši, mūsų paskutinioji Mel
bourno Lietuvių Dienų šventė 
susilaukė labai gražaus jauni
mo - mūsų artimiausių užjūrio 
kaimynų, Los Angeles L.B. 
SPINDULIO ansamblio. Ir šį 
kartą šiame gražiame ansamb 
lyje buvo viskas kartu sudė
jus: šokėjai, dainininkai, so
listės ir geri krepšininkai, va
dovaujami energingos ir savo 
amžiaus metų neskaičiuojan
čios Onos Razutienės.

Spindulys, atvykęs į Austra
liją, savo gastroles pradėjo Lie. 
tuvių Dienose Melbourne. Pui
kiame šios šventės atidaryme, 
dalyvaujant žymiesiems kvies
tiniams svečiams ir Federali
nio Parlamento pirmininkui B. 
Sneden, svečiai jau pirmuoju 
savo pasirodymu čia visus su
žavėjo. Vėliau jie dalyvavo 
tautinių šokių šventėje, kur 
atskirai - ir kartu su kitais Aus
tralijos lietuvių tautinių šokių 
šokėjais - jie žavėjo pilną krep
šinio stadioną prisirinkusių 
žiūrovų. Gi mūsų Dainų 
Šventėje, paskirai ir kartu su 
kitais chorais, jie jaudino besi
klausančias širdis. Tačiau tai 
buvo tik mažytė dalis jų turi
mos programos. Visą savo šo
kio ir dainos grožį jie atskleidė 
savo koncertuose Melbourne ir 
Sydnėjuje, kuriame pirmasis 
pasirodymas vyko Bankstovvn 
rotušės salėje, o antrasis Lie
tuvių Klube.

Susidomėjimas svečiais tiek 
Melbourne, tiek ir Sydnėjuje, 
buvo labai didelis ir visuose 
koncertuose salės buvo žmonė
mis perpildytos. Tas parodo, 
kad - nors ir pačiame vidurva
saryje, saulei gana karštokai 
kepinant - lietuviai, ne tik pa
tys, bet ir daug svečių atsive
dė, mėgsta mūsų lietuviškąjį 
meną ir jį su didžiausiu noru 
stebi.

Sydnėjuje, abiejų koncertų 

metu, gėrėjomės ir su didžia 
meile sekėme kiekvieną jau
nųjų spinduliečių pasirodymą. 
Šokiai, jaunatviškas grakštu
mas, puikūs rūbai ir išdirbti 
šokėjų judesiai, labai greitai 
patraukė visus žiūrovus į savo 
pusę. Gi dainos - tos, atrodo, 
taip paprastos lietuviškas kai
mo ir liaudies dainos - stiprios 
vadovės O. Razutienės rankos 
diriguojamos ir pianistės Dai
vos Jasulaitytės su akordeonis
tu Rimu Polikaičiu palydimos, 
savo gražiais tonais šiems toli
mosios Australijos lietuviams 
priminė savąjį kraštą, savuo
sius papročius, vestuvines ir 
sodžiaus tradicijas. O ką gi 
jau kalbėti apie tas gražias ir 
jaunas ansamblio solistes - Vi
dą Polikaitytę ir Viliją Varia- 
kojytę. Įsimylėjo jas visi, ir 
jauni, ir vyresnieji! Tiek savo 
individualinėse dainose, tiek 
ir duetuose, jų gražūs balsai 
taip puikiai derinosi ir, kaip 
daugumas klausytojų vėliau 
sakė, maloniais šiurpuliukais 
kūną, o gal ir sielą, varstė. 
Net ir mažas pavydas mus 
ima, kodėl gi mes neturime 
čia panašių, tokių puikių solis
čių?

Visa koncertų programa tu
rėjo savo atskirus lietuviškųjų 
papročių skyrius, į kuriuos 
buvo įtraukta tų papročių dai
nos, šokiai ir vestuvinės apei
gos, parodant bei atvaizduo
jant lietuviškąjį kaimą ir gy
venimą jame. Programa 
visuose koncertuose buvo la
bai gyva, nenuobodi ir trys 
valandos prabėgo kaip keletas 
minučių, šokiai, choras, solo 
dainos ir kiti pasirodymai kon
certe buvo taip gražiai ir dar
niai suderinti, neturint beveik 
jokių pertraukėlių, jog ne vie
nas stebėtojas savęs klausė - ir 
iš kur tiek šis jaunimas turi jė
gų ir energijos taip grakščiai 
šokti ir dainuoti? Tačiau, tur 
būt tai yra pačios vadovės O. 
Razutienės jaunatviškų jėgų ir 
energijos išlaikymo paslaptis. 
Tikrai, neabejodamas galiu vi
sų Australijos lietuvių vardu 
pasakyti, kad šie, taip iš šir-
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Los Angeles Spindulys, vadovaujamas Onos Razutienės, išvykoje į Australiją.
P. Jasukonio nuotr.

dies duoti spinduliečių kon
certai, sužavėjo mus visus la
bai, ir labai smarkiai! Ir jų 
pasirodymai dar ilgai, ilgai 
nebus mūsų pamiršti.

Spindulio koncertų progra
mai vadovavo mokyt. Ona Ra- 
zutienė ir Danguolė Razutytė- 
Varnienė, kuri dėl savo šeimos 
padidėjimo į Australiją nega
lėjo atavykti. Pavaduotojas 
yra Vytas Bandžiulis, pianis
tės Ona Barauskienė ir Daiva 
Jasulaitytė. Akordeonistas Ri
mas Polikaitis. Programos pra 
nešėja - Violeta Gedgaudienė. 
Kartu su ansambliu buvo at
vykusi ir Los Angeles L.B. 
Apylinkės pirmininkė Danguo
lė Vizgirdienė. Sis ansamblis 
priklauso ir yra Lietuvių Bend 
ruomenės Los Angeles apylin
kės globojamas.

Pabaigus dainas ir šokius, 
Sporto šventės metu Melbour- 
ne, spinduliečiai krepšininkai 
sužaidė ir draugiškas rungty
nes su mūsų veteranais krep
šininkais. Po labai gražių ir 
įtemptų rungtynių, nors sve
čiai keliais taškais ir pralaimė
jo, tačiau jie parodė ir savo 
puikią sportišką dvasią, ir gra
žų žaidimą aikštėje. Gi patys 
žaidėjai, jau dabar australie- 
čius pakvietė revanšinėms 
rungtynėms Los Angeles, o 
gal Čikagoje, kur jie daly
vaus Pas. Liet. Sporto šventė
je, žaisdami ne tik krepšinį, 

bet ir tinklinį. Kaip broliai Po 
likaičiai pasakė, tai tikėsime 
savame krašte atsigriebti, o 
tuo pasirūpins mums gerai ži
nomas dabartinis jų treneris ir 
Australijoje viešėjęs, buvusios 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės kapitonas Algis Var
nas.

(Sekančiame numeryje bus 
pasikalbėjimas su spindulie- 
čiais.)

LOS ANGELES
• Muz. Aloyzas Jurgutis 

iki šiol vadovavęs Dainavos 
meno ansambliui, Chicago,
III., persikėlė gyventi j Los 
Angeles ir nuo vasario mėn. 
1 dienos perima šv. Kazi
miero parapijos vargoninin
ko ir choro vadovo parei
gas. Komp. B. Budriūnas, 
išbuvęs šios parapijos var
gonininku ir choro vadovu 
30 metų, išeina į pensiją. 
Parapija ir visa lietuviško
ji bendruomenė džiaugiasi 
sulaukę pajėgų ir naują me
no vadovą, kuris dar labiau 
pagyvins mūsų kolonijos 
kultūrinę ir religinę veiklą. 
Su komp. B. Budriūnu atsi
sveikinimas ruošiamas bir
želio 19, parapijos rengia
mos 30-sios Lietuvių Dienos 
metu. 

jėgų suderinimas, "Sukili- 
minė vyriausybė ir KGB bei 
Gestapo klastotės ir "Išei
vijos ir kultūrinio darbo 
darna”. Simpoziumai: "Iš
eivijos darbai tautos aki
mis” — Giedra, Kudirka, 
Šakalys. "Idėjos artėjan
čiam PL J-mo kongresui" 
— dalyvaujaa jaunimas. 
"Artimieji išeivijos darbai 
laisvinimo srityje" — vidu
rinė karta.

Sausio 29 d., šeštadienį, 
programa prasideda 9 vai. 
ryto parapijos viršutinėje 
salėje. Sausio 30 d,, 10:30 
vai. suma šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišios aukoja
mos už Lietuvos laisvės ko
votojus, mirusius ir gyvus.

Studijas ruošia LB Va
karų apygardos valdyba, 
LF bičiulių sambūris ir Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
skyrius. Įėjimas visiems 
veltui.

• Lietuvos Dukterių ba
lius įvyksta vasario 5 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus graži 
programa, gardūs valgiai, 
puiki muzika. Pelnas eis 
labdarybei. Visi kviečiami 
dalyvauti. Informacijas tei
kia Aldona Audronienė. Tel. 
213-6850.

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir i užsienj —

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

• Jungtuvės. Sausio 1 die
ną Los Angeles šv. Kazi
miero bažnyčioje susituokė 
Algirdas Bražinskas su Vir
ginija Krivickaite-Krivyte. 
Jų santuoką palaimino prel. 
J. Kučingis. Vestuvėse da
lyvavo ir jaunosios tėveliai 
Jonas ir Ramutė Kriviai iš 
Floridos. Povestuvinis pri
ėmimas įvyko Virginijos 
Irenos ir Juliaus
RaulinaiČių namuose.

• Politinių studijų sa
vaitgalis su tema "Dėme
sys dabarties problemoms”. 
Iš Rytų atvyksta buv. Lai
kinosios Lietuvos vyriausy
bės ministeris dr. Adolfas 
Darnusis, JAV LB Krašto 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Butkus ir LB prezidiumo 
pirm. dr. Kazys Ambrozai-

. tis.
Programoje trys paskai

tos : "Išeivijos laisvinimo

• Lietuvos Nepriklauso.- 
mybės minėjimas šiais mer 
tais bus vasario 13 d., sek
madienį, šia tvarka: 10:15 
vai. vėliavų pakėlimas pa
rapijos kieme. 10:3(Tval. iš
kilmingos šv. Mišios su prir 
taikintu pamokslu. Po to 
užkandžiai ir kavutė apati
nėje parapijos salėje. 12:30 
vai .p. p. Marshall High 
School auditorijoje minėji
mas. Pagrindinis kalbėtojas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas iš 
Chicagos. Visi kviečiami 
dalyvauti ir paremti Lietu
vos kovos reikalus.

ABANDON CONCERNS -fc 
FREE and ADV1CE 

Specializtng in 
BANKRUPTCY. D1VORCE, BUSINESS 

CR1M1NAL LAW, INJL'RY CASES. 
See page 46 of PGH. YELLOW 
PAGES for FULL DETA1LS and 

MY PiCTURE.
Compare my LOW Fees 

• EZ CRED1T •
Atty. Goltz—24 hrs. 421-281-0486 

(2-4)
................................IIIIIIIIIIIIIIUHUIIII
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Maironis šiandieną (7)

Jei apskritime nuo centro 
dviem spinduliais, 45 laips
nių kampu atžymėtume at
skirų plotmę, tai joje lyg 
turėtume grafiniai pavaiz
duotų Maironio įtakos plotų 
mūsų dabartinėje kalboje. 
Centre, viduriniame taške 
rodos rastume asmeniškas 
Maironio ypatybes, kurias 
jau aptarėme kalbėdami 
apie jo nuostabų sugebėji
mų išgauti žodžio muzikų. 
Kiek plačiau, randame Mai
ronio lietuviškų žodynų, ku
ris jau nebėra vien jo as
mens kūryba ir į kurį įsipi
na kelių tarmių bendri 
bruožai. Dar plačiau, ran
dame sakinio darybų, kuri 
prašoka vien Maironio raš
tus — ji atliepia skubius 
Maironio laikais atsikurian
čios valstybės reikalavimus, 
šie trys dalykai buvo aptar
ti praeituose straipsneliuo
se.

ABU /uperior Avinę/
1 ■ ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zoving/

Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS:

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

Dabar prieiname prie pla
čiausios dalies, tos, kuri yra 
įsirėmusi į apskritimo kraš
tų, skyriantj mūsų kalbai 
priimtinus žodžius nuo pa
šalintų iš jos svetimžodžių. 
Savo nuo svetimo žodžio at
rankos darbe Maironio raš
tai liejosi lyigagrečiai su jo 
meto visos tautos troški
mais. Prie tos atrankos dir
bo ne vienas Maironis — 
dirbo visa jaunoji Lietuva. 
Apie tai teks pakalbėti net 
dviejuose — ii’ paskutiniuo
se — šios serijos straips
niuose.

Jaunosios Lietuvos lai
kais noras ir reikalas atsi
kratyti kalboje svetimos 
įtakos buvo tuo ryškesnis, 
jog net tie, kurie aršiausiai 
kovojo dėl lietuvių kalbos, 
patys buvo suformuoti ru
sų mokyklų ir lenkų kultū
ros aplinkoje. Prof. Joni
kas pvz. primena, kad šliu

Jaunosios Lietuvos 
laikai

Jūratė Statkutė de Rosa/es

O drūtas Strumila, kurs valdė Bezdanus,
Raitydamas ūsus geltonus.
Iš aukšto nusprendė: ”Sum gentc lithuanus,
Tačiau natione polonus”. pas, kuris Rusijoje mokėsi, 

karta laiške skundęsis: 
”... visuomet jaučiu savos 
kalbos nemokąs”. Arba 
Aušros laikraščiui rašęs S. 
Raila irgi laiške sakęs, jog 
taip senai lietuvių kalbos 
negirdėjęs, kad pamiršęs 
jos dvasią ir todėl "dazney 
jausziu, jog tejp parasziau, 
kajp mislijau, o misliju len. 
kiszkaj ir raszidams turiu 
iszguldinėti sawo misle.” 
Būdingas, kad ir Čiurlionio 
atvejis. Buvo jis įsitikinęs 
lietuvis patriotas, bet lietu
viškai gerai kalbėti niekada 
neišmoko. Su tėvais kalbėjo 
lenkiškai. Jo žmona buvo 
lietuvė rašytoja rašiusi ”ir 
lietuviškai ir žemaitiškai” 
(iš tiesų, josios tarmiškai 
žemaitiškai parašyti teks
tai yra dialektologui tikri 
deimantai). Tačiau su žmo
na Čiurlionis susirašinėjo... 
lenkiškai.

Jei vadovėliai mums rodo 
šviesų ir skambų Lietuvos 

atgimimo vaizdą, tai rim
tesnis to laikotarpio tyri
mas atskleidžia beveik siau
binga tuometinio nutautė
jimo apimtį. Nereikia net 
rimtesnio raštiško tyrimo: 
užtenka pasiklausinėti se
nesnių asmenų ir pastebi 
žmogus, kad dauguma tų 
šeimų, kurios vėliau bu
vo nepriklausomos Lietu
vos atstatymo pagrindiniai 
ramsčiai, šimtmečio pra
džioje namuose kalbėję len
kiškai. Lietuvos miestai ir 
miesteliai didžia dauguma 
tuomet jau buvo lenkų kal
bos vietovės. Gimnazijos 
buvo rusų ar lenkų kalbos 
židiniai, ir tiktai Marijam
polės bei Suvalkų gimnazi
jose būdavo duodamos pro 
forma, po viena ar dvi va
landas į savaitę, lietuvių 
kalbos pamokos tiems, ku
rie tikėjosi gauti rusų val
džios lietuviams skiriamas 
stipendijas. Apie tas pamo
kas vėliau mokiniai atsi
liepdavę, kad jose "tuščio
mis gaišuodavome — taip 
tuomet apie lietuvių kalbų 
manyta”. O Basanavičius 
apie jas rašė, kad visas ten 
mokslas buvęs ”iszguldyme 
isz moskoliszko į lietuvisz- 
ką in vice versa”.

Norint pilnai suprasti ko
kioje padėtyje buvo tuome
tiniai lietuviai inteligentai, 
dar reikia pažvelgti į neįti
kėtinai savo užrašuose, kad 
jo studentavimo Maskvoje 
laikais lietuvių studentų 
ten buvę tarp 20 ir 25, ta
čiau ir jų dalis save skai
čiusi lenkais. Vėliau, iš 
Maskvos ir Petrapilio asme
niškų pažįstamų, Basanavi
čius sakėsi tematąs tiktai 
du galimus bendradarbius 

Aušrai: Petrą Vileišį ir 
Vincą Pietarį. Tiktai du! 
Kaip lašas jūroje!

šitokioje padėtyje, anks
tyvesnieji lietuviški raštai 
visada man kelia abejonę: 
kiek juose buvo tikros lie- 

, tuvių kalbos ir kiek verti
mo iš lenkų ar rusų? kiek 
a t s ispindėjo užgožiančios 
svetimos įtakos ir kiek va
dinamosios svetimos įtakos 
tikrumoje buvo autentiški 
baltiški reiškiniai iš neži
nojimo pakrikštyti "slaviz
mais”?

Svetimybių išvarymo ak
cija pilnai užsimezgė pir
maisiais XX amžiaus me
tais su Jablonskio "mani
festu”, jei taip galima jį pa
vadinti. Jame, tarp kitų da
lykų, yra nusprendžiama 
nesivadovauti tuometinių 
liet, rašytojų kalba, kuri 
daugiausiai rėmėsi "sveti
mų kalbų įstatymais”, o at
sisukti į liaudies kalba. Ta
čiau su tokia teorija buvo, 
užkliūta už kito sunkumo: 
liaudies kalboje gyvavo ga
na platus bendras su slavais 
žodynas. Gal todėl, pagal 
Skardžių, po šio manifesto, 
Jablonskis "daugybę nerei
kalingų skolinių išvarinėjo 
iš raštų arba juos pakeitė 
tinkamais savais žodžiais”.

Maironis, kaip ir Jablons
kis, kratėsi svetimžodžių. 
Pastebiu, kad tarp pirmųjų 
ir vėlesnių Pavasario Balsų 
laidų, autorinius ranka bu
vo nubraukti tokie žodžiai 
kaip "slaunas”, ”niezapomi_ 
najki”, muz. "mozūras” ir 
panašiai.

(Rus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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A.A. JULIŲ GAIDELĮ PRIGLAUDĘ CHICAGA

Kompozitorius Julius Gai
delis mirė Bostone, eidamas 
74-tus amžiaus metus. J. 
Gaidelio palaikai buvo at
vežti j Chicagą ir pašarvoti 
Petkaus Marųuette laidoji
mo namuose.

Atsisveikinimas įvyko 
sausio 11 d. laidotuvių kop
lyčioje. Atsisveikinimą pra
vedė ir religini patarnavi
mą atliko kun. Jonas Bore- 
vičius, S. J., šauliams sto
vint garbės sargyboje.

Po prasmingo kun. J. Bo- 
revičiaus Įvado ir operos 
choro giesmės, šaulių var
du atsisveikino teisininkas 
Algirdas Budreckas. Savo 
žodyje pažymėjo, kad komp. 
Julius Gaidelis buvo akty
vus šaulys ir apdovanotas 
šaulių žvaigžde.

Lietuvių Bendruomenės 
kultūros tarybos vardu kal
bėjo buvęs kultūros tarybos 
pirmininkas, rašytojas Ana
tolijus Kairys.

Lietuvių tautinio ansam
blio Dainavos vardu atsi
sveikino pirm. Vytautas 
Jasinevičius, išryškindamas 
komp. J. Gaidelio Įnašą i 
viešumą ne vieną jo kom
poziciją.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos vardu atsisvei
kino valdybos vicepirm. Me
čys Valiukėnas (pirm. V. 
Mažeika tebėra ligoninėje, 
po sunkios operacijos). J. 
Gaidelis buvo aktyvus tau
tininkas ir vielinis Bostono
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Joseph F. Gi ibauskas
Evceutive-Sccretary

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, UI.

Tel.; 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ANTANAS JUODVALKIU

skyrius buvo išsirinkęs gar
bės nariu.

Negirdėtos Lietuvių kul- 
tūrinės-muzikinės draugijos 
vardu angliškai kalbėjo jų 
atstovė J. Vance.

Visi kalbėtojai ryškino 
komp. J. Gaidelio dideli mu
zikinį Įnašą į lietuvių kul
tūrą o sūnui Garsui bei vai
kaitėms Vijai ir Jūragei bei 
kitiems giminėms išreiškė 
užuojautą.

Atsisveikinimą užsklen
dė Lietuvių operos choras, 
vietoje žodžio, sugiedojęs 
dvi giesmes: Tėve mūsų ir 
Marija, Marija.

Komp. Julius Gaidelis 
palaidotas sausio 12 d. šv. 
Kazimiero lietuvių kapinė
se, Chicagoje, greta žmonos 
Felicijos, mirusios prieš po
rą mėnesių (1982. XI. 17 
d.). Laidotuvėmis rūpinosi 
sūnus Garsas Gaidelis, at
vykęs iš tolimosios Austra
lijos ir svaine Genovaitė 
Rutkauskienė.

Ilsėkis ramybėje taurusis 
Lietuvos sūnau.★

Muzikas Aloyzas Jurgu
tis prašo paryškinti, kad iš
leistuvių metu, kurias su
ruošė Dainavos ansamblis, 
Įteiktos dovanos buvo skir
tos ansambliui. (Dirva. 1982. 
XIT. 30 <1.).

★
Marųuette Parko lietuvių 

namų savininkų susirinki-.
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Phones: Chicago: (312) 242-4395
_ Cicero: (312) 656-6330

FSŪC Willowbrook: (312) 789-0777

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vicc-Prcsident/ 
Willowbr<iok Manager 

mas įvyks sausio 21 d. 7 
vai. vak. parapijos salėje, 
Chicagoje. Į susirinkimą at
vyks Chicagos miesto bur
mistre Jane Byrne ir pasa
kys kalbą.

Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

BROCKTON
A. A. KOMP. JULIŲ 
GAIDELĮ IŠLYDINT

Š. m. sausio 6 d. 2 vai. 
p. p. nelauktai Brocktono ir 
plačios apylinkės padangę 
apgaubė stori liūdesio debe
sys. — Miltono ligoninėje 
mirė komp. Julius Gaidelis. 
Prieš porą savaičių iš Aus
tralijos atvykęs sūnus Gar
sas lankė sergantį tėvą. No
rėjo, daktarams leidus, vež
tis Į Australiją; nenorėjo 
vienišo tėvo čia palikti. (Jo 
žmona praėjusių metų lap
kričio 11 d. mirė toje pat 
ligoninėje).

Sausio 9 d. su a. a. komp. 
J. Gaideliu pašarvotu Yaka- 
vonis ir Adams laidojimo 
koplyčioje, Brocktone Įvyko 
atsisveikinimas. Kleb. kun. 
P. šakalys su gausiai susi
rinkusiais sukalbėjo rožini. 
Su mirusiu atsisveikino pir
masis Vyt. Eikinas choro ir 
Bostono vyrų seksteto var
du. Elena Vasylinnienė, ku
ri neseniai savo vyrą smui
kininką Izidorių Vasyliūną 
palaidojo — muzikų ir in
strumentalistų vardu. Inž. 
Juozas Stašaitis — šaulių 
vardu. Liet. Tautinės S-gos 
vardu — Vaclovas Senuta, 
JAV LB krašto ir apygar
dos vardu — dr. Budreckis. 
Ir paskutinis atsisveikino 
solistas Stasys Liepas.

šaulių rinktinės ir Mar
tyno Jankaus kuopos pirmi, 
ninkai J. Stašaitis ir P. šau
lys nuėmė nuo karsto Lie
tuvos vėliavą, ją sulankstę 
įteikė sūnui Garsui Gaide
liui globoti.

Sausio 10 d. 9 vai. rytą 
susirinko artimieji ir drau
gai palydėti Į šv. Kazimiero 
bažnyčią Brocktone pasku
tinėms gedulo pamaldoms, 
kurioje velionis 12 m. var- 
goninkavo. Dabar galingais 
vargonais grojant ji karste 
sutiko muz. Vytenis Vasy
liūnas. Gedulingas Mišias 
už buv. šios parapijos var
gonininko komp. J. Gaide
lio sielą atnašavo klebonas, 
asistuojant penkiems kuni
gams. Sukurtąsias komp. J. 
Gaidelio Mišias giedojo jo 
vadovautas choras, vargo
nais palydėjo Marytė Craw- 
ley. Solo giedojo Marytė Bi- 
zinkauskaitė. Vyru sekste
tas Įspūdingai pagiedojo J. 
Gaidelio — "O Didis, Die
ve” ir sol. B. Povilavičiui 
giedant "Kad skausmas tau 
širdį suspaus”, jiems var
gonais lydėjo dr. V. Vasy
liūnas. Pamokslą pasakė 
kleb. kun. P. šakalys. Po 
laidojimo maldų visi sugie
dojo Marija, Marija ir Lie
tuves himną. Karstą su 
šios parapijos vargonininku 
komp. Juliumi Gaideliu pa-

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Kalėdų eglutė. Vaizdelis iš vai
dinimo "Snaigių šokis: vienos pūgos istorija”. Iš kairės: D. Pen- 
čylaitė. L. Gražulytė, R. Polikaitytė, L. Bilutė, J. Dainytė, M. 
Polikaitis ir P. Bindokas. J. Tamulaičio nuotr.

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLŲ EGLUTĖ

Praeitas metais gruodžio 
18 d. buvo suruošta Kr. Do
nelaičio pradinės ir aukštes
niosios lit. mokyklos Kalė
dų eglutė. Programos pra
nešėja buvo Alida Vitaitė 
VIII kl. mok., Direktorius 
J. širka savo atidaromaja
me žodyje kalbėjo kad teis
tam nuo lietuvybės ir pra-. 
šė nepamiršti Lietuvos. Jis 
linkėjo visiems linksmų Ka
lėdų ir laimingų N. Metų. 
Dar sveikino mokyklų tėvų 
komiteto pirm. R. Marcher
tienė ir Marąuette Parko 
LB apylinkės valdybos pir
mininkė B. Vindašienė. Pas
kui darželio mokiniai, apsi
rengę nykštukais, padekla
mavo eilėraštį ir pažaidė 
žaidimą. Juos paruošė mo
kytoja R. Valavičiūtė. Po to 
matėme pirmo skyriaus mo
kinius, atliekančius L. Pla- 
čaitės-Booth vaizdelį "Kalė
dų papuošaliukai”. Jie buvo 
paruošti mokyt. M. Plačie- 
nės.

Pagrindinė programos da
lis buvo Nijolės Gražulienės 
trijų veiksmų vaidinimas 
"Snaigių šokis — • vienos 
pūgos istorija”. Vaidinime 
dalyvavo daug pradinės ir 
a u k š tesniosios mokyklos 
mokinių: V. Brazaitytė, Li
na ir Lidija Viržintaitės, V. 
Mačėnaitė, Milda ir Taiyda 

skutinį sykį iŠ šios bažny
čios išnešė Vyrų sektetas, 
vėl aukštai iškėlę, iki gatvė
je stovinčios automašinos, 
kuria išvežė į Bostono aero
dromą, tolimesnei kelionei Į 
Chicagą, šv. Kazimiero ka
pinėse palaidojimui.

Brocktone atsisveikinda
mi su mirusiu suaukojo Mi
šioms ir Baltui.

Sūnui Garsui, mirusio sū
naus Aido šeimai, rūpesti n. 
gajai Genovaitei Rutkaus
kienei, dukrelei Nijolei, 
Ščiukams ir visiems lietu
viams netekus dar pajėgaus 
kūrėjo reiškiu užuojautą.

Komp. Julius Gaidelis už
migęs amžinuoju miegu, bet 
jo siela užgimusi amžinam 
gyvenimui. Jo dvasia yra 
tarp mūsų ir nepaliaujamai 
bus lietuvių ateities gyve
nime.

E. Ribokienė 

Rudaitytės, Vilija ir Lidija 
Gražulytės, G. Gilvydytė, 
G, Sabaliauskaitė, V. Nor- 
vilaitė, P. Bindokas, J. Va- 
riakojis, Z. Dubauskaitė, R. 
Polikaitytė, D. Penčylaitė,
R. Paulikaitė, D. Paškutė, 
V. Kriščiūnaitė V. Žukaus
kaitė, V. Vėžytė, M. Poli
kaitis, J. Dainytė, E. Tijū- 
nelytė, I. Radzevičiūtė, K. 
Jakštytė, D. Bork, A. Sa
lys, L. Paul ir J. Valkiūnas. 
Vaidinimą paruošė autorė 
N. Gražulienė ir mokyt. G. 
Sturonienė, joms talkinin
kavo V. Sturonaitė, B. Stu- 
ronaitė, VIII kl. mok. ir D. 
Didžbalytė, VIII kl. mok. 
Specialią muziką pritaikė 
Vytas Beleška, o dekoraci
jas paruošė Jonas Jukšaitis. 
šokius ruošė mokytojos D. 
Bilaišytė ir A. Aleknaitė.

Po vaidinimo šoko pradi
nės ir aukštesniosios mo
kyklos mokiniai, giedojo 
giesmes ne tik mokiniai, bet 
ir tėveliai su svečiais. Tuo
met penki aštuntokai skai
tė laiškus Kalėdų seneliui. 
Jie buvo R. Matonvtė, A. 
Barškėtos, R. Buntinaitė, R. 
Kirvaitis ir A. Stankus. 
Vieni laiškai buvo linksmi 
— jie prašė motociklų, au
tomobilių, gerų pažymių, 
naujos sesutės ir pan., o ki
tuose buvo prašoma laisvės 
ir kantrybės okupuotai Lie
tuvai.

Programai besibaigiant ir 
mokiniams dainuojant F. 
Strolios "Kalėdų sapną”, 
atėjo Kalėdų senelis (Juo
zas Polikaitis) ir visus ap
dovanojo dovanėlėmis. Prie 
meninės programos paruo
šimo dar prisidėjo dainų 
mokytojai A. Aleknaitė, D. 
Polikaitis ir V. Gutauskas, 
ir šokių mokytojos D. Bilai
šytė ir R. Končienė. Akor
deonais šokius palydėjo A. 
Polikaitis ir L. šleiterytė.

Dalia Maleiškaitė, 
VII kl. mokinė

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide it on your Urte

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

MINĖJIMAS

Sausio 15 d. suėjo lygiai 
65 metai nuo Klaipėdos 
Krašto atvadavimo ir jo 
grąžinimo į Didžiosios Lie
tuves valdomą teritoriją. 
Tai reikšmingai šventei at
žymėti sekmadieni, sausio 
16, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius 
suruošė paminėjimą šv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

Ta proga buvo pagerbti 
to narsaus žygio dalyviai, 
Clevelande gyveną Vincas 
Bartuška, Jonas Lozoraitis 
ir Donatas Mašiotas (kuris 
dėl ligos negalėjo dalyvau
ti).

Įdomia paskaita Algirdas 
Kasiulaitis perbėgo Mažo
sios Lietuvos istoriją, jos 
tautinius bei politinius ry
šius su Didžiąją Lietuva, ir 
atvadavimo žygių svarbes
nius įvykius. Ypatingai pa
brėždamas to krašto lietu
vių prisirišimas prie savo 
tautos, per kelis šimtmečius 
išlaikiusius lietuvybę ir at
kakliai siekiančius susijun
gimo su tautos kamienu. 
Prelegento medžiaga su
rinkta ne tik iš lietuvių is
torikų šaltinių, bet taipogi 
remiantis keletos vokiečių 
istorikų duomenimis, kas 
daugumai publikos suteikė 
naujų įdomių žinių.

Meninę programą atliko 
Vilija Nasvytytė, perskai- 
tydama M. Bajoro slapy- 
varde vaizdžiai aprašytą 
straipsnį, 'Klaipėdos Sukili

mas’, atspausdintą Naujie
nose 1964 m. kovo 28 d., ir 
Henriko Nagio poemą 'Išė
jusiam Negrįžti’. Abu daly
kėliai puikiai tiko minėji
mo dvasiai ir nuotaikai.

Valdyba dėkoja kun. Ba
cevičiui už patalpą, p. Ka- 
siulaičiui, p. Nasvytytei ir 
visiems dalyviams.

Anastazija Mackuvienė

• A. A. Adolfas Masilio- 
nis mirė š. m. sausio 16 d. 
po ilgos ir sunkios ligos. Gi
męs Lietuvoje Pažorų km.. 
Joniškėlio valse., Biržų aps. 
Buvo stambus ūkininkas. 
Palaidotas trečiadienį iš 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčios .Visų Sielų kapi
nėse. Giliam nuliūdime liko 
žmona Genovaitė, brolis dr. 
Juozas Masilionis, Daytone. 
su šeima, seserys Stasė, dr. 
Viktorija Miknis, ir viena 
sesuo Lietuvoje.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44091. Tel. 
943-0910.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

1983 m. sausio 20 d.DIRVA

Clevelando skautininkės, dalyvavusios sausio 5 d. pasitarime, ruošiantis Neringos tunto 
vėliavos šventės talkai. Iš kairės sėdi: A. Petukauskienė, M. Puškovienė, S. Gedgaudienė. M. 
Kižienė, R. Nasvytienė. Stovi: A. Bakūnienė, pirm. J. Budrienė, V. Juodišiūtė > A. Šenber- 
gienė ir V. Nasvytytė. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• VASARIO 12 D., 6:30. v. 
v. — Lietuvos laisvės vigilija. 
Rengia Dievo Motinos parapija.

• VASARIO 12 D. Pilėnų 
tunto blynų balius.

• VASARIO 13 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.

♦ VASARIO 19 D. Jaunųjų ta
lentų muzikos konkursas. Ren
gia LB Kultūros taryba Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.

• VASARIO 20 D. Neringos 
skaučių tunto vėliavos šventi
nimas.

• VASARIO 27 D„ 4 vai — 
Koncertas dalyvaujant sol. Al
donai Stempužienei ir kanklių 
solistei Mirgai Bankaitytei Die
vo Motinos parapijos auditori
joj. Rengia Dievo Motinos pa
rapija.

• KOVO 6 D.Dirvos koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje.

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• KOVO 26-27 D.D. dail. 
Nijolės Palubinskienės kūrinių 
paroda Lietuvių Namuose. 
Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos parengimas Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

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

• BALANDŽIO 17 D. 12 vai. 
Balfo metinis susirinkimas 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyrų choro 

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

dešimtmečio minėj imas-balius 
Lietuvių namuose.

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

• RUGSĖJO 10 D., šeštadie
nį Abiturientų balius Lietuvių 
Namuose.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose.

• SPALIO 15 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

• SPALIO 16 D. 4 vai. popiet 
Simfoninis koncertas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Dalyvauja Clevelando Filhar
monijos orkestras, sol. Jonas 
Vaznelis ir pianistas Antanas 
Smetona. Rengia Dievo Moti
nos parapija.

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

DALIA KASULAITIS 
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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PIRMĄ KARTA CLEVELANDE!
1983 kovo 6, sekmadieni, 4 v. p. p.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJ

DIRVAI PAREMTI
KONCERTE

dainuos

✓

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

REGINA
ŽYMANTAITĖ-PETERS

Sol. Mario Sereni. Metropolitan Opera.

ir
MARIO SERENI

METROPOLITAN OPEROS BARITONAS

SI CUfflUIN SUOMIU OllklSTIH
BILIETAI PO 8, 6 IR 4 DOL. REZERVUOKITE VIETAS 

DIRVOJE, TELEF. (216) 431-6344.

LIETUVIAI OHIO GUBERNATORIAUS
INAUGURACUOJE

Ohio valstijos naujai iš
rinktų pareigūnų inaugura
cijos Įvyko sausi 10-tą die
ną Columbus, Ohio sostinė
je. Iškilmės prasidėjo su 
koncertais sekmadienį ir bai 
gėsi pirmadienį, Gubernato
riaus Inauguracijos baliu
mi. Įvairių balių ir priėmi
mų buvo daug, pradedant 
nuo pusryčių su gub. Ce- 
leste už $1,000. Po inaugu
racijos ceremonijų, visi da
lyviai buvo vaišinami Ohio 
vynu ir sūriu.

Gub. Celeste inauguraci
jos kalboje nebuvo kritikos 
buvusiai a d m inistracijai, 
nors kritiškas žvilgsnis ga
lėjo būti reikalingas. Buvęs 
gubernatorius paliko nau
jam gubernatoriui Celeste, 
perėmusiam pareigas, tris 
ketvirčius milijono bedar
bių, ir tarp $400 ir $500 mi
lijonų valstybinio biudžeto 
deficitą. Inauguracijos kal

boje Celeste bandė daugiau 
žvelgti į ateiti ir pramatyti 
problemas, kurios turės bū
ti išrištos žvelgiant į šio 
šimtmečio pabaigą, ir į me
todus sukūrimui ekonomiš
kų pamatų Ohio gyvento
jams, kurie žengs į 21-mą 
amžių. Politikos stebėtojai, 
spaudos atstovai guberna
toriaus kalbą įvertino tei
giamai. Ohio senatorius 
Glenn pareiškė; "Šiandien 
prasideda nauja generacija 
kuri vadovaus Ohio valsti
jai ..Primindamas žo
džius prezidento Kennedy, 
senatorius paskatino, "kad 
mes turime patys paklausti 
savęs, kuo mes galime pa
dėti Ohio.” O senatorius 
Metzenbaum pasakė, "nors 
dabar čia lyja, bet Ohio de
mokratams šiandien visur 
saulė šviečia.”

Gub. Celeste inauguraci
jos šventėse dalyvavo gra

žus būrys lietuvių, daugu
ma demokratų, kurie buvo 
įsijungę į rinkiminę veiklą.

Tarpe įvairių parengimų 
buvo ir privatus priėmimas 
gubernatoriaus rezidencijo
je, kurioje dalyvavo jo ilga
mečiai rėmėjai, draugai, ir 
spaudos atstovai. Lietuvių 
demokratų dalyviai tame 
priėmime Jonas Nasvytis ir 
Paulius Alšėnas įteikė nau
jam gub. Celeste lietuvišką, 
V. Degučio pagamintą kop
lytėlę, o poniai Dagmar Ce
leste — konsulės Daužvar- 
dienės Lietuviškų Valgių 
knygą ir ponios Kasparavi
čienės austą juostelę, su 
įrašu "DAGMAR”. Celeste, 
priimdamas dovaną pareiš
kė "Dovanoje yra įrašas 
'Nuo Ohio Lietuvių’, ir aš 
tai branginu."

Lietuviai P. Alšėnas, I. 
Bublienė, G. Mariūnaitė, J. 
Nasvytis ir dr. V. Stankus 
po inauguracijos ceremoni
jų buvo susirinkę Clevelan
do teisėjo E. Katalino bute 
Sheraton viešbutyje, kur 
maloniai praleido laiką prieš 

vykdami į inauguracijos 
balių.

Balius prasidėjo su pir
muoju "Mėlyno Dunojaus" 
valsu gub. ir Dagmar Ce
leste. Baliuje dalyvavo tai
pogi R. ir G. Kudukiai, R. 
Mayer ir jo žmona D. Stri
maity t ė-Mavėr s.

Tokia buvo Ohio 64-tc 

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Redltor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
Į mano įstaigą.

gubernatoriaus Richard Ce
leste inauguracijos diena.

Jonas Nasvytis

• Parduodamas mažai 
vartotas foto aparatas 35 
mm. Rolleifle.vas su trimis 
Carl Zeiss objektyvais 
25-50 ir 200 mm. Teirautis 
telf. 531-6826. (2-3)



DIRVA
ALT IR LB PASITARIMAI

Dr. Antanas Butkus, JAV 
LE Krašto valdybos pirmi
ninkas, ir dr. Kazys Šid
lauskas, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas bei Teodoras Blins- 
trubas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos pirminin
kas ir vicepirmininkai, š. 
m. sausio mėn. 15 d. turėjo 
pasikalbėjimą tu dviejų or
ganizacijų reikalais.

Pasikalbėjimas vyko nuo
širdžia dvasia ir svars
tyta bendro visuomeninio 
komiteto apkaltintiems lie
tuviams ginti sudarymo 
klausimas bei galimybės 
santykiams suncrmuoti.

Pasikalbėjimą suorgani
zavo d r L. Ki iaučeliūnas, 
ALTo visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkas.

• Jaunųjų muzikų (nuo 
16 iki 30 m. amž.) konkur
se, kuris įvyks vasario 19 
d. Clevelande, norintieji da
lyvauti dar gali Įsiregistruo
ti iki š. m. sausio mėn. 31 
d. skambindami komisijos 
pirmininkui A. Kuprevičiui 
tel. (216) 321-1710.

• A. A. Elzė Kairytė-žiž- 
hiauskienė. 79 m. am., mirė 
sausio 15 d. Bostone. Atsi
sveikinimas įvyko Dorei es
tery sausio 17 d. Nuliūdime 
liko sūnūs Algirdas ir Sta-- 
sys Zikai su šeimomis ir ki
ti giminės.

• Hartfordo tautinių šo
kių grupė "Berželis” š. m. 
vasario mėn. 5 d., 7 v. v., šv. 
Andriejaus parapijos salė

A. t A.

KOMP. JULIUI GAIDELIUI

mirus, guodžiame liūdintį sūnų GARSĄ, 

dukraites DVIJĄ ir JŪRAGĘ, byv. Austra

lijoj, visus artimuosius ir lietuvius netekus 

brandaus kompozitoriaus, o mes savojo ma- 

jestro

Bostono Vyrų Sekstetas

IGORIUI KUČIAUSKUI ir šeiniai,

jo tėvui ir seseriai mirus, reiškiame gilią 

užuojautą

Julius, Aleksandra ir Bronius
Kazėnai

je, Church St., New Britam, 
Conn rengia metinį balių- 
koncėrtą. Dėl bilietų ar sta
lų užsakymo prašoma kreip
tis pas Birutę Monaco tel. 
643-2955.

Parenkime, savo atsilan
kymu, mūsų šokantį jauni
mą, kuris su užsidegimu va
ro gilią vagą Lietuvos iš- 
lasvinimo baruose.

• A. A. Balys .Tacikevi- 
čius, gyvenęs 512 Fairvievv 
Avė., Richmond, N. Y. po 
ilgos ir sunkios 10 metų 
emphizyma ligos mirė gruo
džio 24 d., namuose.

Globojamas M. šalinskie- 
nės koplyčioje, palaidotas 
iš Apreiškimo bažnyčios, 
Cypress Hills kapinėse.

Liko žmona Bronė ir sū
nus Linas, kuris studijuoja 
Clevelande.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo;

P. B. Varkala, Anglija ..21.75 
J. Valaitis. Great Neck 3.00
X. Y., Chicago ................... 13.00
V. Misiūnas. Chicago .... 5.00
V. Petrauskas. N. Chicago 8.00
N. Gintalas, Baltimorę .. 8.00
R. Kavaliauskas,

New Fairficlci .........  8.00
J. Kavalius. Cleveland ..13.00
Ch. Bogushas, Middlebur.v 8.00
J. Vinciūnas. Chicago .. 3.00
B. Narbutas. Vista ..........10 00
V. Viskanta. Chicago .... 8.00
E. Mazys, Stanton ...... 3.00
A. Erstikaitis, Hamilton 5.00
V. Jaškauskienė. Dayton 3.00

L. Graužinis. Santa Monica 8.00
St. Bliudnikas, Rochester 3.00
J. Špakevičius, Westwood 3.00
D. Sulmar, Springfield . . 3.00 
J. Shaknaitis, Waterbury 3.00 
A. Ambrozienė, Euclid ..10.00
A. Pautienis.

Richmond Hts..................13.00
B. Steikūnas, Chicago . . 3.00 
A. Rastauskas.

Richmond Hts................. 3.00
A. A. Muz. Izidoriaus

Vasiliūno atminimui
iš aukų lapo ................. 50.00

V. Gilys, Los Angeles . 13.00
J. Mockus, Yucaipa..........1.3 00
F. Juras, Cleveland .... 3.00 
Daytono Lietuvių Klubas 25.00 
J. Valiukonis, Boston .... 3.00 
M. Selivončikas,

Dorchester...................... 3.00
B. Kašinskas. W. Henrietta 8.00
F. Lapinskas, S. V/indsor 8 00
P. Sakas. Glendale.......... 8.00
A. Andrašūnas,

Chesterland ..... ... 3.00
J. Švarcas, Wickliffe .... 8.00 
J. Radas, Livonia.............. 8.00
T. Bartkus, Samia ...10.00 
A. Gverzdys,

St. Catharines .............. 8.00
S. Relinga, Detroit ...... 5.00
G. Pudymaitis. Palos Hills 1.00 
J. Adomaitis. Canandaiguo 3.00 
L. Sagys. Cleveland ....10.00 
Br. Vigelis, Mays Landing 5.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 7.00 
V. Noreika. Boston .... 8.00 
L. Morkūnas, Chicago .. 3.00 
J. Gegnerįs, Chicago ... .25.00 
J. Talandis, Olympia .. . 3.00 
A. Bliudžius, Detroit .... 8.00 
Z. Janušienė. Livonia .... 3.00
H. Vaitaitis,

Old Saybrook .............. 8.00
Ed. Varekoįis, St Petc. 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PALM BEACH
VASARIO 16 MINĖJIMAS

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba š.. m. vasario 6 d. 
ir vasario 13 d. rengia Va
sario 16 minėjimą. Vasario 
6 d., sekmadienį, 3 v. p. p. 
St. Paul of the Cross para
pijos koplyčioje kun. Vy
tautas Pikturna atnašaus 
Šv. Mišias už kenčiančią 
Lietuvą ir pasakys šiai 
šventei skirtą pamokslą. 
Laike pamaldų bus gieda
mos lietuviškos giesmės. 
Vasario 13 d., sekmadienį, 
minėjimas bus tęsiamas 
Holiday Inn- 4431 P. G. A. 
Blvd. ir 95 kelio kryžkelėje. 
Minėjimo pradžia 1 vai. p. 
p., inž. Algis Zapareckas 
bus pagrindinis šios šven
tės kalbėtojas. Po jo pa
skaitos bus atliekama me
ninė programa. Laike minė
jimo bus renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Aukotojų auką skiria 
savo nuožiūra Altai, Lietu
vių Bendruomenei arba Vil
kui.

Apylinkės valdyba prašo 
visus lietuvius su savo 
draugais kitataučiais daly
vauti šioje mūsų tautos di
džiausioj šventėj ir būti 
dosniais savo aukomis.

Tuoj po minėjimo toje 
pačioje salėje viešbučio ad
ministracija patieks pietus, 
kurių kaina asmeniui 12.50 
dol. Norintieji dalyvauti 
šiuose pietuose užsiregis
truoja pas valdybos narius 
ir prie įėjimo.

P. Mikšys

PHILADELPHIA
VINCO KRĖVĖS 

MINĖJIMAS

Sausio 23 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų Mišių, šv. 
Andriejaus parapijos salė
je, įvyks nuo rudens atidė- 
tas Vinco Krėvės minėji
mas.

Dr. Vincas Maciūnas 
skaitys paskaitą "Šimtame- 
tis Krėvė”. Asmeniškais 
prisiminimais apie savo tė
vą pasidalins Aldona Krė- 
vaitė-Mošinskienė, o Krė
vės kūrybos paskaitys ak
torė Julija Dantienė. Kartu 
vyks Krėvės raštų ir laiškų 
parodėlė.

Atsilankiusieji bus pa
vaišinti kava ir užkandė
liais. Minėjimą ruošia Phi
ladelphijos LB apylinkės 
valdyba, kuri kviečia visus 
Philadelphijos lietuvius da
lyvauti minėjime ir pagerb
ti didįjį rašytoją. Krėvė 
Philadelphijoje dirbo, kūrė 
ir mirė. Jo vardu pavadinta 
Philadelphijos lituanistinė 
šeštadieninė mokykla.

KULTŪRINĖ VAKARONĖ

Sausio 29 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare Lietuvių Na
mų Kultūros Centro salėje 
įvyks pirmoji šių metų kul
tūrinė vakaronė. Prof. dr. 
Bronius Vaškelis skaitys 
paskaitą "Ankstyvosios lie
tuvių imigracijos sceninė 
veikla Philadelphijoje”. Dr. 
Vaškelis dėsto rusų kalbą 
ir literatūrą Lafayette ko
legijoje Easton, Pa., o lais
valaikiu renka medžiagą 
apie Pennsylvanijos lietu
vių veiklą senosios išeivijos 
klestėjimo laikais.

Holidays”

1983 M. EKSKURSIJOS
I LIETUVA

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Balandžio 20 $1075.00 
Gegužės 4 - $1075.00 
Gegužės 11 - $1229.00 

(su Ryga)
Gegužės 25-$1285.00 
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00 
Liepos 13 -$1528.00 

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 Wcst Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

. Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
sutvarkome dokumentus.

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
1'0 CHANGES.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-tos minėjimas 
rengiamas vasario 20 d., 2 
vai. p. p. Lietuvių Namų di
džioje salėje. Apie minėji
mo programą bus pranešta 
vėliau.

Tą patį vakarą, 6:30 vai. 
WFLN-FM radijo stotis vėl 
duoda pusvalandį Vasario 
16-tos paminėjimui anglų 
kalba oro bangomis, ši ge
riausia klasikinės muzikos 
stotis nuo 1968-tų metų 
kasmet nemokamai skiria 
pusvalandį lietuviškai mu
zikai ir komentarams. Būtų 
gera, kad lietuviai parašy
tų stočiai padėkos laiškus. 
Stoties adresas: WFLN Ra- 
dio Station, 8200 Ridge 
Avenue, Philadelphia, Pa. 
19128. (tg)

• OHIO AUTO BO1)V. 
savininkas Jonas švareaš. 
35571 Vine St., Eastlake. 
Ohio 11091. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED MED1CAL 

I.ABORATORY IECHNOLOGIST 
Andrvvv Kaul Minorini Ilosptlal. •< 
2 40 b-d acule and skilled nursnv 
tacihly located m noilhweMern Petin 
,-ylvania, i.« acceptmg upplication* for 
fnll'linu- Krj'iit* ;re<‘. Medrcnl l.abo 
ititory Technolouisl. Mus*, be !iccn.<ed 
or elitiible for hcensure in Pcnnsyl 
vunia. kxcellent salary and frini't* 
benefil pro^ram. Qu<Jificd candidales 
should sulnnit thcir restme to or 
c.ill the per>onn-.»l diitctor, Aiult'*w 
Kaul Memorial Hospital. St Mary*-. 
P.t. 15857. <Sl4> 781 7500 L.xt 387. 
\n Eqnal Opportuni’y l.nųdov-r. M.'l 

1 )

Liepos 20 -$1338.00
Rugpiūčio 3 - $1338.00
Rugpiūčio 17- $1528.00 

(su Ryga)
- $1338.00
-$1143.00
-$1110.00
-$1229.00

(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26
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