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Struktūros pakeitimas
Prezidento ūkinių pasiūlymų laukiant

Vytautas Meškauskas

Pereitą savaitę prezidentas 
Reaganas pradėjo seriją tradi
cinių pranešimų apie krašto 
ūkinę būklę su pasiūlymais 
kaip ją pagyvinti. Šios eilutės 
rašomos dar prieš jo ‘Statė of 
Union’ kalbą, kurią aptaria
me Apžvalgoje. Tai turi ir ge
rų pusių. Mat, iš prezidento 
laukiama politinio optimiz
mo, kuris nebūtinai turi iš
plaukti iš faktinės būklės. To
dėl jo padėties apibūdinimą ir 
pasiūlymus jai pagerinti gali
ma lengviau įvertinti, pir
miau patiems i ją pažiūrėjus 
be jokių politinių prietarų. 
Šiais laikais tai padaryti ne
sunku - valstybės paslapčių 
kaip ir neliko. Be to, turime 
pagalbos iš visų pusių.

Štai sausio 19 d. grupė 500 
didžiausių įmonių direktorių 
ir ekonomistų, vadovaujama 6 
buv. labai aukštų pareigūnų - 
Nixono vyriausybėje Prekybos 
sekr. P. Petersono ir iždo sek
retorių respublikonų ir demo
kratų administraęijose: M. 
Blumentalio, J. Connally, W. 
Simono, H. Fovvlerio ir D. Dil- 
lono - pasivadinusi Bipartisan 
Budget Appeal, įspėjo prezi
dentą ir kongresą, kad dabar
tinė ekonominė politika yra 
beprasmė ir tik grąso pratęsti 
ūkinę stagnaciją iki šio 
šimtmečio pabaigos. Toji gru
pė nenorinti primesti kam 
nors kaltę, bet tik įspėti, kad 
susidariusi struktūra nesuke
lia pasitikėjimo ateitim ir tuo 
būdu palaiko aukštus nuošim
čius už ilgalaikes paskolas, kas 
savo keliu yra didžiausia kliū
tis atkutimui ir tolimesniam 
normaliam ūkio vystymuisi.

Problema atsispindi biudže 
te. Kaip žinia, 1982 fiskali
niai metai spalio 1 d. pasibai
gė su 107 bilijonų dolerių de
ficitu, kas sudaro4 % visos tau

Sovietijoje vadai keičiasi, tik vienas Gromyko išsilaiko virš visų...

tos pajamų. Šių metų biudže
to deficitas siekia 190 bilijonų, 
o 1984 m., kurį prezidentas 
turėtų netrukus pasiūlyti, nu
mato dar didesnį deficitą, sie
kiantį 6-7 % visos tautos numa
tomų pajamų už gėrybes ir 
patarnavimus (GNP).

Deficitas skaitomas geru 
vaistu depresijai gydyti, nes 
tada įis, palikdamas daugiau 
pinigų mokesčių mokėtojų ki
šenėse, skatina ūkinį pagyvė
jimą. Bet tai trumpalaikė 
priemonė. Jei ūkinis gyveni
mas atkunta labai lėtai - kaip 
dabar, kada krašto pramonės 
pajėgumas yra išnaudojamas 
tik 68% - nuolatinis deficitas 
praranda savo gerą pusę.

Kad geriau supratus, pažiū
rėkime iš ko dabartinis defici
tas susidaro. Pirmiausia 70 
bilijonų ‘skylę’ 1983 m. biu
džete padarė sumažinti paja
mų mokesčiai. Toji suma 
1984 metais padidės iki 101 
bilijono. Toliau deficitą išpu
čia padidėjusios išlaidos krašto 
apsaugos reikalams. Jos defi
citą padidins iki 21 bilijonų 
1983 metais, o 1984 m. - 27 
bilijonais. Bet tai dar ne vis
kas. Deficitą dar daugiau pa- 
didna nuošimčiai už paskolas 
jam padengti ir sumažėjusios 
valstybės pajamos dėl ūkinės 
apyvartos sumažėjimo. Tai 
priskaičius, vadinamas defici
to ‘Net effect’ šiais metais sieks 
193 bilijonus, 1984 m. - 270, 
ir 1985 metais - 335 bilijonus. 
Nepaisant to, kad apkarpy
mai ne karo žinybų biudže
tuose sutaupoma per 48 bili
jonus.

Čia galima būtų atsakyti, 
kad - jei taip - kai tik ūkis kiek 
atkus, reikia vėl atstatyti ir 
net padidinti sumažintus mo-

(Nukelta į 2 psl.)

Solistė Regina Žymantaitė-Peters, kurią girdėsime drauge su Metropolitan operos bari
tonu Mario Sereni Dirvai paremti koncerte kovo 6 d. Dievo Motinos parapijos auditorijoje Cle
velande.

Grandiozinis koncertas Dirvai paremti
Aurelija Balašaitienė

S.m. kovo6 d., sekmadieni, 
įvyksiantį Dirvai paremti kon
certą Dievo Motinos parapijos 

auditorijoje, reikia laikyti tik
ra meno švente. Šitame kon
certe, pirmą kartą Clevelan
do lietuvių istorijoje, čia dai
nuos New Yorko Metropolitan 
operos ‘rezidentas, lyrinis ir 
dramatinis baritonas Mario 
Sereni ir talentinga, amerikie
čių publikoje kylanti - sopra
nas - Regina Žymantaitė - Pe- 
ters.

Dirvos skaitytojams Reginos 
Zymantaitės-Peters asmuo nė
ra svetimas, ją pažįstant kaip 
aktyvią visuomenininkę, bu
vusią LTS atstovę VLIKo Ta
ryboje, Jungtinių Tautų ko
respondentę ir dažną lietuvių 
delegatę Washingtono konfe
rencijose. Nors ji studijavo vi
suomeninius mokslus ir įsigijo 
magistro laipsnį New Yorko 
Hunter Kolegijoje, Regina 
liko ištikima savo natūraliam 
talentui - dainavimui. Baigu
si Kanadoje muzikos konser
vatorijos pianino klasę, ji to
bulinosi dainavimo srityje, 
baigė New Yorko Dramatinio 
Meno Akademiją ir studijavo 
dainavimą pas pasaulinio gar

so primadonas Amerikoje ir 
Italijoje. 1980 m. Debiutavo 
New Jersey Valstybinėje ope
roje ir susilaukė labai palan
kaus kritikų įvertinimo. Ope
ra ‘The Bride Comes to Yellow 
Sky’, kurioje ji turėjo pagrin
dinį vaidmenį, buvo taip pat 
transliuojama per televiziją. 
Ji pastoviai koncertuoja ame
rikiečių publikai su dideliu 
pasisekimu, ir toliau lavina 
balsą pas Santa Aronica New 
Yorke.

Mario Sereni, jau seniai ži
nomas profesionalas, savo sce
nos debiutą atšventė 1956 me
tais Palermo Operoje, laimėjęs 
prestižingą Verdi premiją Par
moję ir Veronoje. Jo repertu
aras apima 37 operas. Popu
liarių plokštelių rinkoje RCA 
yra pagaminusi keturių operų 
plokšteles, o Emi Angel firma 
išleido net septynias. Mario 
Sereni - dainavęs La Scala, 
Vienos Valstybinėje Operoje, 
Romos Operoje, Buenos Aires 
ir kitur - dabar yra pastovus 
Metropolitan Operos New Yor

(Nukelta į 3 psl.)
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SIMITinĖ POIĮTI^^
Prezidento kalba ir jos atgarsiai. * Kiek pasikeitė tonas ir 

esmė? - Reaganas liko toks pat, bet politika turi 
------------------ lygiuotis su galimybėm. ----------------------

Per savo ‘Statė of the Union’ 
pranešimą prezidentas Reaga- 
nas vis dar buvo geras kalbė
tojas ir simpatingas žmogus, 
nors savo artimiesiems buvo 
prasitaręs, kad - nepaisant vi
so savo ilgamečio patyrimo sce
noje - ši kartą jis nesijaučiąs 
visai laisvai. CNN korespon
dentas D. Shorr pasakoja, kad 
jam išėjus i gatvę patikrinti 
praeivių nuotaikų, tie dau
giau teiravosi apie prezidento 
kalbos techniką, ar jis ją visą 
buvo mintinai išmokęs ir pan.

Iš tikro jis skaitė iš dviejų te- 
lepromterių, ką jis labai gerai 
moka daryti. Toks dėmesio 
atkreipimas - daugiau į stilių, 

Tn- 
formuotai publikai preziden
tas, kaip ir kiti politikai, ne
daug ką gali pasakyti. Net ne 
patartina kalbų perkrauti 
faktais ir skaičiais, daugiau dė • 
mesio kreipiant i savo ateities 
planus ir jų įspūdi klausyto
jams.

Jei ankstyvesnėse savo kal
bose prezidentas žadėjo išva
duoti tautą iš valdžios jungo, 
ši kartą pradžioje jis konstata
vęs:

‘Per daug mūsų piliečių - 
ūkininkų, plieno ir auto darbi
ninkų, medžių kirtėjų, juodų
jų paauglių, dirbančių moti
nų - pergyvena skausmingą 
laikotarpi. Mums tenka ati
taisyti tai, kas buvo ilgesnio 
laiko veiklos išdava ir pradėti 
kurti geresnę ateiti mums ir 
mūsų vaikams.’

Kalbos gale prezidentas pri
pažino valdžios atsakomybę: 
‘Mes, kurie esame valdžioje, 
turime vadovauti ekonomijos 
atstatymui’.

Kitaip sakant, jo pradinė 
idėja - kad tik sumažink val
džios kišimąsi i ūkį ir mokes
čius, ir vėl viskas eis kaip iš 
pypkės - gyvenime nepasitvir
tino. Milijonai žmonių, per 
dešimtmečius pripratę gyven
ti valdžios globoje, dabar iš jos 
reikalauja dar daugiau. Ir 
gali suprasti jų pasipiktinimą, 
kai jie raginami susispausti, o 
tuo tarpu turtingieji gali pasi
džiaugti mokesčių sumažini
mu! Savaime aišku, kad de
mokratų partija tokios geros 
progos propagandai negali 
praleisti.

• ••

Pirmame puslapyje mes jau 
apžvelgėm susidariusią situa
ciją ir 500 grupės receptą jai 
pataisyti. Kiek jos laikėsi pre
zidentas Reaganas? Jis taip 
pat siūlo padidinti sekančių 
metų biudžetą tik 5%, kas - 
turint galvoje infliaciją - palik
tų jį maždaug tame pačiame 

Išimtis daroma tikdydyje.
krašto apsaugos reikalams, 
kas vėl sukelia ‘nelygybės’ jaus
mą. Kodėl mums, o ne jiems? 
Būdinga, kad nesigirdi balsų, 
jog karinis biudžetas yra būti
nybė, be kurios negalima apsi
eiti. Tiesa, ir čia galima dau
giau sutaupyti negu preziden
tas siūlio — per ateinančius 5 
metus 55 bilijonus dolerių. 
Bet jei kariniam sektoriuje su
mažinsi dabar žmonių skai-

Video prompter sistema, kuria prezidentas Reaganas,. ir 
daugelis kitų kalbėtojų, naudoja kalboms skaityti.

čių, tai tik padidinsi bedarbių 
skaičių, kuri irgi reikia šelpti!

Kaip ir 500 grupė, prezi
dentas siūlo sulaikyti įstaty
mais numatytą algų ir sociali
nio aprūpinimo plėtimąsi. Jo 
pozicija skiriasi nuo grupės 
dėl mokesčių padidinimo. Jis 
siūlo ne koki naują mokesti, 
kaip apyvartos, bet smulkiau 
neapibrėžtą, sakytumėm ‘at
sargini’ mokesti, kuris pradė
tų būti imamas nuo 1986 me
tų ir sudarytų ne daugiau 
kaip vieną nuošimti GNP, ir 
tik tuo atveju, jei kongresui 
sumažinus visas kitas išlaidas - 
išskyrus karines - deficitas ne
sumažės. Čia prezidentas su
sidurs su demokratų pasiprie
šinimu, kurie siūlys pirmiau
siai atstatyti jau priimtą mo
kesčių sumažinimą turtingie
siems.

Prezidento pasiūlymai bus 
konkretizuoti 1984 m. biudže
to projekte. Jis, kaip ir dau
gumas ekonomistų, tiki, kad 
ūkinė padėtis negali daugiau 
blogėti ir turi pradėti atkusti. 
Jo nuomone, ‘Amerika is on 
the mend’ - reikalai taisosi!

• ••

Kai šios eilutės pasieks savo 
skaitytojus, prezidento kalba 
bus jau užmiršta, o kongrese 
vyks aštri kova dėl konkrečių 
jo pasiūlymų priėmimo, papil
dymų ir pakeitimų. Čia rei
kia pastebėti, kad daug kas 
priklausys nuo bėgamų įvykių. 
Atsimename, kaip prezidento 
pasiūlymas nuo balandžio 
1-os padidinti 5 centais benzi
no mokesti sukėlė nemažą er
zelynę. Dabar atrodo, kad 
naftą gaminačių kraštų kartė
liui - OPEC - negalint susita- 
ti, ir naftos pareikalavimui 
mojant, iki balandžio pir
mos dienos benzino kainos bus 
jau nukritusios daugiau kaip 
tie 5 centai.

Dar daugiau. Jei naftos kai
nos toliau kristų, JAV gali bū
ti priverstos uždėti muitą įve
žamai naftai, kad aukštesnėm 
kainom prilaikyti nuo naftos 
naudojimo padaugėjimo (jau 
dabar didesni automobiliai 
turi pakilusi pareikalavimą). 
Tokiu būdu valdžia gautų ne
tikėtų pajamų šaltini.

Žinoma, tuo pačiu OPEC 
nesutarimas sukėlė nemažai 
panikos finansiniuose sluoks
niuose, nes JAV bankai pas 
juos padėtus naftos gamintojų 
kapitalus išskolino kitiems 
kraštams, kaip Meksikai, ku
rie skolą žadėjo atiduoti iš pa
didėjusios naftos gamybos, 
kurios arba negalima bus visai 
parduoti, ar reikės ją parduoti 
mažesnėmis, negu tikėtasi, 
kainomis.

Padidės ūkiniai sunkumai 
ir D. Britanijai, kurios naftos 
gamyba Siaurės jūroje yra pa
lyginti labai brangi. Žodžiu, 
naftos kainų kritimas, jei toks 
iš viso bus, gali suduoti nema
žesni smūgi susiklojusiai ūki
nei santvarkai, kaip ir jos stai
gus pakilimas.

Struktūros 
pakeitimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kesčius. Tačiau mokesčių sis
temos struktūra yra labai ne
tobula, jei nesakyti ‘kvaila’, 
kuri kaip tik daug kuo prisidė
jo prie dabartinės painiavos.

Federalinės valdžios mokes
čius šiame krašte reguliuoja 
2,000 įstatymų, taisyklių ir 
nuostatų, kuriuos aukščiausias 
laikas iš pagrindų peržiūrėti, 
pertvarkyti ir suprastinti. Mo
kesčių struktūra šiame krašte 
ragina galimai daugiau skolin
tis, už tai duoda lengvatas. Ji 
tačiau ‘baudžia’ už taupumą 
ir tuo pačiu padaro krašto 
ūkiui didžiulę skriaudą, neleis
dama susidaryti ūkinei eks
pansijai reikalingam kapitalui, 
Už tat minėta grupė siūlo eiti 
prie kito pobūdžio mokesčių, o 
ne didinti pajamų mokestį. 
Tai būtu apyvartos mokestis, 
panašus dabar i atskirųvalsti- 
jų imamą ‘sales tax’. Juo žmo
gus išlaidžiau gyvena, tuo dau
giau jis moka mokesčių, o tau
pymas laiminamas ji atlei
džiant nuo mokesčių. Neturi 
prasmės ir mokesčiai įmonėm, 
nes jos vistiek nemoka, padi- 
dindamos savo prekių ar 
patarnavimų kainas vartoto
jams. Taip būtų galima su
mažinti deficitą 60 bilijonų.

■ Iš kitos pusės

Sausio 15 d. DRAUGO "Dviejų Horizontų” nepasira
šytoje skiltyje sielojamasi dėl... Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungos atskilimo nuo JAV veikiančio tokio pat 
sambūrio: Girdi:

"Kokius uždavinius pasiryžusi {gyvendinti Ka
nados Lietuvių žurnalistų sąjunga? Tai deklaruo
jama korespondencijoje ”Tž": "...kolonijose bus 
organizuojami skyriai ir visi Kanados lietuviai žur
nalistai galės įsijungti į šios organizacijos veiklą 
(tarsi iki šiol negalėjo!), kuri jiems padės spau
dos bendradarbiavimo ir kituose reikaluose (kuo? 
brukdama redaktoriams grafomanų kūrinius? o 
gal Kanadoje ir gerų, redaktorių labai laukiamų 
bendradarbių rašinius tenykščių lietuviškų laikraš
čių redakcijom reikia pristatyti per tarpininkus?) 
Didžiausias dėmesys bus kreipiamas į jaunosios 
kartos žurnalistų paruošimą ..

Kaip matome, citata iš korespondencijos yra vis per
traukiama skilties autoriaus skaudžiomis pastabomis apie 
žurnalistų sąjungos narių kvalifikacijas, jie net lyginami 
su grafomanais! Bet... tie atskilėliai jau yra Lietuvių 
žurnalistų sąjungos nariai, kas verčia pažiūrėti į tą ka
mieną nuo kurios1 atskilo kanadinė šaka.

Sprendžiant iš pavadinimo, žurnalistų sąjunga turė
tų būti profesionalinė draugija, kovojanti už savo narių 
honorarus, geresnes darbo sąlygas ir pan. Negirdėjau, kad 
ji tuo rūpintųsi. Tiesa, Chicagoje, būdavo 'spaudos ba
liai’, kurie niekuo nesiskyrė nuo kitomis progomis ruo
šiamų parengimų. Parengimai paprastai yra kelių žmo
nių talka, vadintis spaudos baliaus rengėjų sąjunga — per 
mažai skamba.

Ir kas iš tikro sudaro žurnalistų sąjungą? Dviejų 
horizontų autorius rašo:

”... dabar LŽS sąrašuose rasime 260 narių, nors 
toli gražu ne visi jie aktyvūs ir VERTI SĄJUN
GOS NARIO vardo."

Kaip organizuoti Kanados grafomanai ir JAV-bių 
"neverti žurnalisto vardo" entuziastai galėtų prisidėti 
prie jaunosios kartos žurnalistų paruošimo, man lieka 
paslaptimi, kuri paaiškėti gali tik spaudos baliui baigian
tis. ' (vm)

Dar tiek pat sumažinti de
ficitą galima būtų sulaikant 
vieniems metams pensijų, 
įskaitant ir Sočiai Security, 
didėjimą. Dabar daug valsty
bės valdininkų ir karių, išėju
sių pensijon, gauna daugiau 
už dar tebedirbančius. Kaip 
pavyzdys minimas dabartinis 
Atstovų Rūmų pirmininkas, 
kuris mažiau gauna už jau 
pensijon išėjusius kelis pirmi
ninkus. Tų visų vadinamų 
‘entitlement’ programų revizi
ja labai daug padėtų.

Pagaliau grupė dar siūlo su
mažinti bent 25 bilijonais do
lerių krašto apsaugos išlaidas, 
sumažinamt jų dabar numa
tytą didėjimą kas metai iš 9 % 
i 7%, kas, esą, nepakenktų 
krašto saugumui. Tokiu būdu 
1984 metais būtų galima de
ficitą sumažinti iki kokių 25 
bilijonų.

Kaip sakėme, grupė atsisa
ko ieškoti kaltininkų už susi
dariusią padėti, bet ragina - 
užmiršus kaltės klausimą - 
bendrai ieškoti išeities. Tai 
galėtų padėti prezidentui 

PETKUS •

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel.: 476-2345

aikštė automobiliams statyti

padaryti daug drąsesnius pa
siūlymus. Padrąsinanti pa
vyzdi duoda iš abiejų partijų 
sudaryta komisija Sočiai Secu
rity problemoms spręsti. Ji 
rado išeitį. Tiesa, ne visai to
bulą ir nepalietė labai svar
bios Medicare problemos (juk 
pereitais metais, nepaisant in
fliacijos sumažėjimo iki 4%, 
gydymosi išlaidos pašoko net 
11 %). Aišku, kiekvienas kom 
promisas nėra tobulas, tačiau 
jis geresnis už nieko nedarymą 
Žodis priklauso prezidentui. 
(Ziūr. apžvalgą.)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAP1ST 

Andrew Kaul Memorial Hoapital. a 
240 bed acute and skilied nursing 
facility located in ne rthveelern Penn- 
sylvania. is accepting applications for 
a fūll-time staff physical therapist. 
Varied-",caseload, consisting of both 
inpatients ahcT dutpatients. Mušt o»* 
licensed or eligible for licensure in 
Pennsylvania. Exirl)ent ualary and 
fringe benefil piogram. Qualified 
candidates should submit their re- 
sume to or call the personnel director, 
Andrew Kaul Memorial Hospital. St. 
Marys, PA. 15857. (814) 781-7500.
Ext. 387. An equul opportunity <£m- 
ployer. M/F. (46-5)
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Dainuojame Dirvai!
Nėra paslaptis, kad joks 

mūsų laikraštis neišsilaikytų 
vien prenumeratomis ir skel
bimais, jei nebūtų sukeliamos 
papildomos sumos aukomis ar 
specialiais renginiais. Šian
dienė ekonominė padėtis, ne
vieną komerciniai pagristą 
dienrašti privedusi prie užsi
darymo, nemažiau yra jau
čiama ir lietuviškoje sferoje. 
Lėšų sukėlimas - nors ir džiau
giantis pastovia parama, bei 
rėmėjų dėmesiu - darosi vis 
jautresniu klausimu, neatski
riamai susijusiu su lietuvybės 
išlaikymu, kur visų ir kiekvie
no talka yra nepakeičiama.

Ir kaip tik dėl to yra ypa
tingai smagu, kad retkarčiais 
ta parama ateina visai nelauk • 
tai ir netikėtai. Ateinančiame 
Dirvos koncerte girdėsime 
mūsų bekylančią soliste lietu
vaitę, kartu su tarptautinio 
lygio operos solistu, kurie ‘Dai 
nuos Dirvai!’. Tai jų įnašas 
lietuviškojo žodžio parėmi
mui, atpalaiduojant Dirvą 
nuo pagrindinių koncerto ren
gimo išlaidų.

Nėra reta, kad menininkai 
aukoja savo talentą bendram 
lietuviškam reikalui. Kiek re
čiau pasitaiko, kad svetimtau
čiai supranta - ir tiek vertina 
pastangas - kad konkrečia tal
ka prisideda prie mūsų siekių 
įgyvendinimo.

Lengvai būtų galima tai 

Metropolitan operos baritonas Mario Sereni dainuos Dirvai 
paremti koncerte kovo 6 d. Clevelande.

paaiškinti šiai dienai madingu 
susidomėjimu savo - ar kito - 
kilmės ‘šaknimis’. Tačiau tai 
tebūtų tik dalis tiesos. Kita jos 
puse reikėtų laikyti paskirų 
asmenų - tyliųjų ambasado
rių - darbo išdavą. Jų ryžtas, 
pasišventimas ir nesvyruojąs 
savos tautos vertinimas nere
tai iššaukia nuostabą ir respek 
tą jųjų aplinkoje. O taip pat, 
kaip matome šiuo atveju, ir 
konkrečią paramą-talką jų sie
kiams.

Dirva su dėkingumu pri
ima ‘Dainuojame Dirvai!’ įna
šą. Su dėkingumu priima ir 
tyliųjų mecenatų paramą kon 
certo pristatymui. Ir kartu su 
jais tiki, kad jų pastangos bus 
įvertintos klausytojais užpil
dytoje salėje.

Dalyvavimu koncerte pa- 
remsite Dirvą ir lietuviškojo 
žodžio išlaikymą. Ir tuo pačiu 
- pagerbsite tuos, kurie tiki 
mūsų darbo ir pastangų sėk
mingumu.

Tikime, kad visi kartu iš
naudosime progą užsitikrinti 
talkai savo siekyje, lietuvišku 
nuoširdumu priimdami sve
čius ir jų draugiškai ištiestą 
ranką.

Džiugu, kad tokie žymūs 
menininkai dainuoja Dirvai 
paremti, suteikiant puikią pro 
gą visiems prie jų prisidėti ir 
tuo pačiu metu išgyventi pa
kilią meninę šventę.

Sol. Reginai Žymantaitei-Peters nesvetima ii- politinė-visuo- 
meninė veikla. Čia nuotraukoje ji su TV 5 kanalo New Yorke 
politinių žinių komentatoriumi dr. Martin Abend, informuoja 
apie Lietuvą. L. Tamošaičio nuotr.

EUROPOS PARLAMENTAS 
PABALTIJO KLAUSIMU

Kun. dr. Juozas Prunskis, 
ALTos informacijos direkto
rius, padarė platų pranešimą 
visuomenei apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dekolonizacijos 
svarstymą Europos Parlamen
te, Strasburge, 1983 m. sausio 
mėn. sesijoje. Pranešėjas, AL
TOS Valdybos išskirtas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto delegacijos nariu, 
daugeliui atskleidė savo susi
tikimus bei įspūdžius buvo- 
jant Strasburge ir sekant Eu
ropos Parlamento plenumo 
posėdį. (Europos Parlamento 
sąranga ir veikimas aptartas 
dr. J. Prunskio 1983 m. sausio 
20 d. Dirvoje.)

Lietuvos delegacijos pirmi
ninku buvo dr. K. Bobelis, ki
ti nariai: Adolfas Venskus (iš 
Paryžiaus), VLIKO atstovas 
prie Europos Parlamento; Bi
rutė Venskuvienė - ELTOS in 
formacijų prancūzų kalba re
daktorė; Jonas Norkaitis (iš 
Vokietijos) ir Zigmas Juras (iš 
Anglijos). Dr. K. Bobelis at
stovavo ir Pasaulinę Baltų San
talką.

Latvių delegaciją sudarė: 
Julijs Kadelis (iš Vokietijos) ir 
Imants Freimanis (iš Švedijos) 
Estų delegatu buvo Luik (iš 
Vokietijos).

Šios trilypės delegacijos už
daviniu buvo bendradarbiau
ti su Europos Parlamento na
riais, teikiant informaciją ir 
siekiant, kad politinės komisi
jos priimtoji rezoliucija būtų 
priimta parlarriįįĮhto plenume. 
Ir tai neabejotinai pavyko. Ple 
nume už rezoliuciją teigiamai 
pasisakė dr. Otto von Habs- 
burg - pol. komisijos pirminin
kas (Krikščionių Demokratų 
grupės atstovas) ir penki kiti 
atstovai: Seeler ir Wedeging 
(V. Vokietija), Simmons (D. 
Britanija), Granowski ir Ro- 
mualdi (Italija). Prieš rezoliu
ciją parlamente pasisakė ke
turi atstovai: du komunistai 
(graikai) ir du socialdemokra

tai (prancūzas ir vokietis). 
Prieš pat balsavimą dar kalbė
jo dr. Hahn (V. Vokietija), 
stipriai siūlydamas išgirsti ir 
remti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojų reikalavimą, 
jų valstybėms leisti spręsti sa
vo likimą.

Rezoliucijos balsavimo da
viniai: už ją pasisakė 98 atsto
vai, prieš ją - 6, susilaikė - 8. 
Pabaltiečių delegacijos buvi
mas tuo metu parlamento sve
čių ložėse turėjo savo reikšmę 
ir net keli atstovai savo kalbo
se paminėjo jų dalyvavimą 
čia, atkilus tūkstančius kilo
metrų, bei jų pastangas padė
ti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
išeiti iš Sovietų kolonizacijos.

Nors ši Europos Parlamento 
rezoliucija staiga nieko dides
nio konkrečiai nepadarė, ta
čiau šis ėjimas Pabaltijo tautų 
laisvės bylose yra didelis poli-

Brangūs lietuviai,
Artėjant Vasario šešioliktajai, kurią šiemet minė

sime Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 65-ąsias me
tines, mūsų visų žvilgsnis krypsta į Tėvynę.

Prisimename sunkius pirmuosius Lietuvos žingsnius 
į nepriklausomą gyvenimą. Atiduodame pagarbą didžiojo 
ryžto asmenims, išvedusiems Lietuvą į pasaulio laisvųjų 
tautų šeimą. Susikaupę lenkiame galvas kritusiems kovo
se už lietuvio teisę būti laisvu savo žemėje.

Gerai žinome, kad pavergtoje tėvynėje mūsų sesėms 
ir broliams neleidžiama minėti šią didžiąją tautos šventę. 
Tačiau taip pat žinome, kad okupantas nepajėgia pavergti 
jų dvasios. Nepaisydami ir žiauriausių bausmių grėsmės, 
jie kovoja už savo taures, religines ir politines teises. 
Jie tiki i laisvės rytoj ųWidžiuojamės jais ir- šią valandą 
norime pakartotinai jiems tarti: JŪS NESATE VIENI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Tau
tos Fondas šios reikšmingos sukakties išvakarėse nuošir
džiai dėkoja visiems jų darbo rėmėjams ir kviečia visus 
laisvojo pasaulio lietuvius dar stipriau jungtis j ištver
mingą lasivinimo kovą siekiant mūsų tautos didžiojo 
tikslo: laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo Valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos pirmininkas

Grandiozinis 
koncertas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ke narys. Jis nuolatos duoda 
rečitalius, dainuoja su simfo
niniu orkestru ir pažįsta be
veik visas garsiausias pasaulio 
scenas.

Koncerte bus dainuojama 
pasaulinių kompozitorių kūri
niai, o Regina Zymantaitė- 
Peters į savo repertuarą yra 
įtraukusi ir lietuvių kompozi
torių dainas. Solistai bus pa
lydimi simfoninio orkestro 27 
muzikantų ansamblio, ku
riam diriguos Philip Nuzzo.

Tai bus reta proga mūsų tar 
pe išgirsti tokios apimties pro
fesionalus ir galima įsivaiz
duoti, kad įspūdis bus tikrai 
stiprus.

tinis - ir dar daugiau morali
nis - laimėjimas. Sunku šian
dien numtyti, kuriais keliais ir 
kokiose institucijose keliamas 
klausimas bus toliau rutulio
jamas. Vokietijos ir kitų Euro 
pos valstybių spaudoje jau nu
aidėjo balsas, akinantis Euro
pos ministerių tarybai perduo
ti Baltijos valstybių bylą Jung
tinių Tautų dekolonizacijos pa 
komisijai... Minima pakomi- 
sija iki šiol veikė prieš koloni
jas Azijoj, Afrikoj - laikas jai 
pasisakyti prieš kolonijas Eu
ropoje ...

Kun. dr. J. Prunskio prane
šimo, čia laisvai atpasakotą, 
išgirdo gausi auditorija. Į se
kusius dalyvių paklausimus 
trumpai atsakė pranešėjas.

ALTos valdybos vardu, su
sirinkimą pradėjo ir pravedė 
vicepirm. Teodoras Blinstru
bas. Susirinkimo pabaigoje 
pasigedau vakaro dalyvių 
bendro sveikinimo-padėkos 
visai mūsų delegacijai, sėk
mingai atlikusiai turėtąjį už
davinį Europos Parlamente.

Mečys Valiukėnas

• II Pasaulio Lietuvių 
Dienų meno komisiją suda
ro Vincas Lukas — pirmi
ninkas, Daina čepulytė, Do- 
natast Kavaliūnas, Algis 
Trinkūnas ir Vladas Vilei
kis.



Nr. 5 — 4 DIRVA 1983 m. vasario 3 d.

Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas (>3)

Atsisveikinę su gidu Said ir 
fantastiniu Maroku, susėdome 
į greitlaivj ir 10:30 vai. išplau
kėme j mėlynus Gibraltaro 
vandenis. Pusiau rūke pasken
dę tamsūs Atlaso kalnai ir juos 
vainiku supantys Tanžero bal
ti pastatai greit ištirpo mėly
noj erdvėj. O mūsų greitlaivis 
vis, vos siekdamas vandens pa
viršių, dinozauro jėga stūmė į 
šalis putojanti vandenį ir 
dideliu greičiu nešėsi per są
siaurį. Tad greitis nugalėjo 
laiką ir dvi su puse valandos 
trukusi kelionė atrodė kaip vie
na akimirka. Horizonte vėl iš
kilo ant aukšto pediastalo išdi
džiai sėdintis akmeninis vilkas 
kuris toli į jūrą išlindusio molo 
gale saugoja į uostą įplaukian- 
šius laivus, o - arčiau priplau
kus - ir pats uostas bei žavinga 
Algeciras miesto panorama.

Greitlaiviui Queen Hidro- 
foil stuktelėjus į krantinę, pa
sijutau lyg pabudęs iš sapno 
po arabų pasakų pasaulį ir 
štai, netikėtai, vėl Europos 
prieglobstyje.

Algeciras uoste mūsų laukė 
autobusas, vadovė Barbara ir 
toji nelaimingoji ponia, kuri - 
Sevilijoje netekusi savo doku
mentų ir pinigų - negalėjo su 
mumis vykti į Maroką. Ta
čiau, vadovės globojama, ji 
čia taip pat nenuobodžiavo, o 
turėjo progos pažinti seną ir 
įdomų Algeciras miestą, tur-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

‘An?ber HoKdays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

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 į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

tingą istoriniais paminklais, 
menu turtingom bažnyčiom, 
maurų ir ispanų įdomia staty
ba ir nepaprastai gražia Vi
duržemio jūros gamta.

Tad vėl - visi susėdę į du 
autobusus - važiavome 340 
keliu, kuris čia visą laiką eina 
Viduržemio jūros pakraščiu ir 
skaitomas pagrindine magis
trale tarp Cadiz ir Malagos. 
Mūsų šios kelionės tikslas buvo 
Marbella. Tad važiavome pa 
čiu gražiausiu Costa dėl Sol 
pajūriu. Čia, pasakiškas gam
tos aplinkoje, pastaruoju laiku 
išaugo didesnių ir mažesnių 
miestų su puikiais viešbučiais, 
įvairiom vilom ir daugiaaukš
čiais butnamiais. Vienoje ke
lio pusėje banguoja tamsiai 
mėlyna jūra, kitoj didžiuliai 
kalnai, kurių papėdėje baltos 
vilos skendėja tarp žaliuojan
čių palmių, lieknų kiparisų ir 
raudonų bougainvilių žiedų. 
Visa šio pajūrio aplinka - kaip 
žavus spalvotas filmas!

Pravažiavome San Roque, 
Sotogrande ir Estopana, kurių 
platūs bulvarai, pasipuošė pal 
mėmis ir gėlynais, atsiremia 
tiesiogį jūrą. Nuo kranto mo
dernūs pastatai tęsiasi iki pat 
kalnų, kurių tamsus granitas 
saulės spindulių žaisme keičia 
savo spalvą nuo tamsiai viole
tinės iki akvamarino. Kelio 
dešinėje, už kelių kilometrų, 
rūke skendėjo Gibraltaro uola 
Tai amžinas politinių ginčų, 
karų ir mitologinių pasakoji
mų gamtos fenomenas. Grai
kų mitologijoje sakoma, kad 
Heraklas atpalaidavęs Atlasą 
nuo bausmės laikyti pasaulio 
skliautus ant savo pečių, pa
siuntė jį iš Hesperidžių saugo-

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 

jamų sodų parnešti aukso 
obuolius. Pats tuo tarpu abe
jose sąsiaurio pusėse pastatęs 
stulpus, kurie saugotų Vidur
žemio jūrą. Viena šių stulpų 
ir buvo Gibraltaro uola.

Taigi atrodo, kad ši Vidur
žemio jūros pakrantė, kur sau
lė, jūra ir kalnai sudaro tokį 
harmoningą gamtos derinį, 
tautas viliojo jau nuo neatme
namų laikų. Pirmieji čia atsi
kraustė finikiečiai, vėliau grai 
kai, kurių kelionė į Coste dėl 
Sol gal ir Homer inspiravo 
rašyti Odisėją. Po graikų čia 
kūrėsikartaginiečiai, romėnai 
vandalai, vestgotai ir galiau
siai arabai, kurie čia ilgiausiai 
šeimininkavo.

Tačiau ir šiandien šis toli
miausias vakarų Europos pa
kraštys turistų labiausiai mė
giamas. Mat, Costa dėl Sol 
yra ideali vasarojimo vieta: 
saulė čia šviečia 225 dienas 
metuos, oras švelnus kaip akso
mas, o jūra ir kalnai teikia ne 
tik poilsį, bet kelia nuotaiką 
bei grožio ir meniško nusitei
kimo jausmus.

Prieš 50 metų Costa dėl Sol 
buvo dar mažai komerciniai 
išnaudota ir turizmo industri
ja dar nebuvo išsivysčiusi. Tu
rizmui aukso kasyklas čia at
radusi viena moteris - Dona 
Carlota Alesandri, kuri už 
100,000 pesetų nupirko dido
ką žemės sklypą ir ryžosi šią 
vietą paversti antrąja Riviera. 
Atrodo, kad jos svajonė išsipil
dė, nes dabar važiuojant šio 
pajūrio keliu teko pastebėti, 
kad daugiaaukščiai namai ir 
pasakiškos vilos kyla iš žemės, 
kaip grybai po lietaus. Natū
ralų gamtos grožį čia labai sko 
ningai papildo stilinga archi
tektūra ir tvarkingas išplana
vimas.

Pusiaukely į Marbella susto
jome prie kelio esančiam resto
rane pavalgyti priešpiečius. 
Prie šio gražaus kelio keliau
tojams taip pat įrengti įvairūs 
patogumai: geri ir švarūs res
toranai, poilsio vietos, stovyk
lavietės ir t.t. Pavalgę ir ilgai 
neužgaišę, važiavome toliau. 
Gamta čia daug nesikeitė, tik 
vietomis išnyko gyvenamieji 
pastatai ir kalnų slėnius dengė 
žali skėtinių pušų ir eukaliptų 
miškai. Tarp šios gaivinančios 
žalumos dažnai prasiskverbda
vo raudoni oleandrų žiedai, 
kurie mėlyno dangaus erdvėj 
sudarė puikų spalvų derinį. O 
šią mus supančią spalvingą 
gamtą gaivino čia pat banguo 
janti jūra.

Netrukus privažiavome vėl 
eilę gražių vilų ir didelių pas
tatų kompleksą. Privažiavus 
arčiau, pastebėjau aukštai 
iškeltą užrašą ‘Andalucia Pla
za’. Vadovė pranešė, jog tai 
viešbutis, kuriame apsistosime 
ir keletą dienų poilsiausime. 
Si vieta vadanama Nueva An
dalucia ir Marbella nuo čia už 
5 kilometrų. Nueva Andalu
cia, dar neseniai buvusi neap
gyvendinta, dabar sukomer- 
cinta su daugybe viešbučių, 
gražiom vilom, jachtų uostu ir 
kitais turizmo įrengimais. Di
delis ir modemus mūsų viešbu
tis stovėjo čia prie pat 340 
kelio. Kitoj pusėj kelio platus 
bulvaras vedė į pajūrį. Bulva
ro abejose pusėse žaliavo di
džiulės agavos, o tarp jų - pla
čiai išsišakojusios raudonžie- 
dės bougainvilės ir aukšti ole
andrų krūmai. Už šios spal
vingos augmenijos slėpėsi bal
tos vilos ir liuksusinis Hotel dėl 
Golf. Keliui baigiantis saulėje

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? i

niMis Žemiui loumnoN
1982 m. gruodžio mėn.
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — 

įamžintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm.
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso, kand.
— kandidatas.

lx $5.00
2 $10.00

1 $15.00
6 $25.00

8 $50.00

1 $55.00

1 $70.00
1 $75.00
1 $85.00

1 $90.00
46- $100.00

1 $125.00
2 $150.00

1 $175.00

4 $200.00

1 $230.00
6 $300.00

6 $500.00

1 $640.00

3 $1,000.00

1 $2,000.00
1 $5,000.00
1 $9,678.67

Brizgytė sister Albina M. $110.
Gražulis Bronius atm. įn.: Akvilė Gražulienė $1,010; 
Nagevičius Leonidas $170.
Tamašauskas Juozas ir P. $650.
Daukantas Bladas ir Zuzana $125; Grayson Vida S. 
Mrs. $225; Jankūnas Kazys, Liucija (mirus) ir Kęstutis 
$375; Keblys Kęstutis A. Vitalija E. $325; Urbonas 
Vincas ir Ona $150; Vaišnys Juozas ir Elona M. $225. 
Burkus, John $350; Juzelskis Antanas ir Stasė $350; 
Koklys Arturas atm. įn.: Koklienė Apolonija $200; 
Lukšys Kazimieras, atm. įn.: Antanina Lukšys $750; 
Reventas Antanas ir Bronė $350; Paliulis Petras ir 
Elena $350; Sakių apskr. klubas, atst. Jukršaitis Juozas 
$1,000; Šimonis, Jonas ir Marija $150.
Alis Izidorius, M.D. atm. įn.: atst. Sofija Alienė 4 asm. 
$695.
Jakštys, Jonas ir Ona (mirusi) įm. 4 asm. $170. 
Kudukis Petras $200.
Beišis Jonas atm. įn.: atst. Aleksandras P. Griauzdė 
prad. in. $85.
Alis Izidorius, M.D., atm. įn.: Sofija Alienė $785.
Ambutas, Kęstutis ir Shirley $100; Anonis Vytautas ir 
Danutė $1,700; Baleišienė, Amelija $300; Baublys 
Stasys atm. įn.: Brigita Baublienė $600; Baužys Juozas 
ir Ona $200; Benelis Juozas $100; Dėdinas Kęstutis J. 
$100; Dėdinas Vida R. M. $100; Dudėnas Vytautas $200; 
Janušonis Rimas ir tėvai Vytautas Palmyra $300; JAV 
LB Palm Beach apylinkė atst. Veronika Aušrotienė 
$300; Kačinskas Jeronimas ir Elena $200; Karaitis 
Gintaras ir Jazminą $100; Karaška Maksiminas 
Adolfas $500; Kasakaitis Birutė ir Bronius $300; Kasis 
Jonas ir Ina $500; Kovalčiukas Jonas ir Vlada $100; 
Krasauskas Emilius atm. įn.: Mečys Krasauskas $100; 
Krasauskas Vladas atm. įn.: Mečys Krasauskas $200; 
Kriščiūnas Jonas ir Janina $100; Matulis Vladas atm. 
įn.: atst. LB East St. Louis apyl. Dr. Vytautas Gandis, 
įm. 10 asm. $100; Masonis Antanas ir Aleksandra $500; 
Miknius Stasys ir Elena $200; Monstavičius Algirdas, 
M.D. $1,100; Petrauskas Juozas ir Salomėja $100; 
Plėnys Kazimieras atm. įn.: Sofija Plenienė $450; 
Pranckevičiūtė Ona $100; Prižgintas Vacius ir šeima 
$1,900; Račkauskas kun. Antanas $1,325; Raslavičius 
Polius Aleksandras $1,000; Rumbaitis Mečislovas ir 
Janina $600; Šimaitis kun. Kazimieras $1,100; Šimkus 
MečyB ir Valerija $400; Šimkus Valerijonas A. $100; Sto
rius Klemas ir Regina $100; Tamkutonis, Gerald C. 
$400; Tumavičienė Jadvyga atm. įn.: Irena Mickūnionė 
$700; Tuskenis Antanas ir Apolonia $100; Usvaltas 
Paul ir Regina $100; Vaineikis Juozas $2,700; Vaišvila 
Vladas, atm. įn.: Stasė Vaišvilienė $200; Valaitis Vytas 
ir Aušrinė $100; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga $1,500; 
Vasaitis Alvydas ir Vitalija $100; Venecuelos lietuvių d- 
ja Balinėto) Povilo, d-jos nario atm. atst. Suvaizdis 
Hiacintas, ižd. $400; Žemeckas Kazys ir Helen $300. 
Inčiūra Jurgis $225.
Juodvalkis Jonas ir Anelė $150; Klevas Vincentas ir 
Sofija $500.
Arlauskaitė-Mikšienė Zuzana atm. įn.: Nijolė Ward 
$1,000.
Balienė Stefa $828.11; Kisielius dr. Tomas ir Rita $700; 
Plikaitis J. J., M.D. $3,900; Vaznelis Jonas ir Natalija 
$601.
Narbutis Petras, atm. įn. atst. Leonas Narbutis $240. 
Gyvas kun. Matas $800; Ignatonis Jeronimas atm. įn.: 
Lilija Ignatonienė $1365; Kairienė, Liucija 90 m. gim. 
proga Jonas ir Branguolė Bronius $100, Jonas ir Aušra 
Paroniai $50, Irena Paronytė $50, Irena Kairytė $100, 
$600; Katilius Jonas, Vincas ir Juozas atm. įn.: Vytau
tas Vaitiekūnas $800; Klova Vincas $1,500; Petrausko 
Eduardo atm. įn. Vytautas Didžiulis $100 ir 15 kitų auk. 
$300.
Budreckas Juozas ir Zita $2,600; Karklelis Silvestras 
atm. įn.: Ona Pranckevičiūtė $500; Laucius Genovaitė 
atm. įn.: Jonas Laucius $1,000; Nemickas Rimgaudas ir 
Joan $1,200; Sidrys dr. Rimas ir Giedra $5,500; Zelbienė 
Bronė atm. įn.: Pranas Zelba $1,000.
Alis Izidorius atm. įn. atst. Sofija Alienė, auk. 9 asm. 
$640.
Gineitis dr. Romualdas ir Jadvyga $2,000; Ulčinskas 
Mrs. Anna $1,100; Vygantas dr. Mindaugas C. $18,000. 
Gruzdąs Stasė ir Kazys $2,000.
X $20,000.
Kaliašas Vincas, testamentinis palikimas $11,778.67. 
Viso 97 $32,313.67

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1982.XII.31 pasiekė $2,377,923.46. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $1,011,585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį.
1982.XII.31 palikimais gauta $650,423.81
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 

Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

LITHUANIAN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

sidabru tviskėjo Viduržemio 
jūra.

Kitoj pusėj mūsų viešbučio, 
šiek tiek į kalną, buvo nema
žas stadijonas, kuriame sezono 
metu vyksta Ispanijoj garsios

2422 WEST MARQUETTE RD.
CHICAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: 312 925-6897
U.S.A.

bulių kovos. Tad vadovė Bar
bara pasiūlė šį sekmadienį 
vykstančiu spektakliu pasi
naudoti ir pamatyti čia taip 
mėgiamas bulių kovas.

(Bus daugiau)
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REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

PRO MĖLYNUS

ŠARŪNAS KAULAKIS

MUMS REIKIA STIPRIOS ASMENYBĖS!
(STRAIPSNIS DISKUSINIS. KALBOS STILIUS

NETAISYTAS)
Aš jau seniai sakau savo 

žmonelei Mildai ir mūsų vi
suomenės vadinamiesiems 
vadeivoms, kad šitaip vei
kiant, kaip iki šiol, nieko 
nebus. Mes Lietuvos neiš
laisvinsime, o ir mūsų pa
čių lietuvybę liudys tiktai 
išlikę tėvų Įbrankintu pan
čiu įkirsti randai ant 
minkštos vietos. O tai dėl 
to, kad mūsų fronte nėra 
griežtos tvarkos. Nėra susi
klausymo. Nėra paklusnu
mo savo viršininkams. Ir 
svarbiausia — nėra stiprios 
asmenybės, kuri galėtų įsa
kyti taip, kad kiekvienam 
tik beliktų atsakyti: "Klau
sau ir vykdau!”

O kas dabar? Kiekvienas 
piemuo mus rėkaudamas 
moko, ir niekas jo neklau
so. Nes mums vadovauja 
minkštarankiai, minkštapil- 
viai ir plevėsos. Pavyzdžiui, 
mūsų verksniai įsako ne
kišti savo patriotinės nosies 
į okupuotą Lietuvą, o net jų 
šeimos nariai ten važiuoja, 
geria komunistinį šnapsą, 
ir mes čia vėl iš naujo dėl 
to verkiame. O turėtų būti 
kitaip. Jeigu neklausai žo
džio, tai stipri asmenybė ši
tokiam iš Vilniaus parskri
dusiam piligrimui jau aero
drome — į snukį!, ir visa 
sudėtinga problema būtų iš
spręsta. Tik šitaip reikia ir 
taip toliau.

Neduodi aukos tau nuro
dytai organizacijai — į snu
kį’

Neatėjai į pagerbimą ar 
minėjimą — į snukį!

Pašaipiai žiovauji per pa
grindinio kalbėtojo prakal
bą — į snukį!

Nesumokėjai nario mo
kesčio — į snukį!

Neprenumeruoji visų lie
tuvių skaitomo laikraščio — 
į snukį!

Nenusipirkai patriotinio 
turinio knygos — į snukį!

Vedi kitatautę — nors 
jau ir prie altoriaus — į 
snukį!

Keli spaudoje savo straip
sniais visuomenės erzelį — 
redaktoriui ir jo rašeivai 
abiem j snukį!

O jeigu visų lietuvių kon
grese po ilgų svarstymų dar 
vis nepasiekiama bendra 
nuomonė, tai besiskirstan- 
tiems jo dalyviams — kiek
vienam tarpduryje — į snu
kį ir į kuprą!

O tada mums vadovau
jančiai asmenybei pakaks 
tik šūktelti: "Vyrai su dai
na ir į žygį pirmyn!’’ ir pa
tys nustebsime kaip sudre
bės žemė po mūsų vienin
gais žingsniais.

★
Redakcijos pastaba: šis 

straipsnis mums atsiųstas 
naujai kuriamo "Smogia
mojo sąjūdžio" vardu ir ja
me klostomi šios organiza
cijos pagyvintos veiklos 
metodai. Nors jie ir labai 
patrauklūs bet mes siūlytu
me jų poveikiui praktiškai 
patikrinti pirmiausia pa
čiam straipsnio autoriui — 
Į snukį!

NEMALONI TEISYBĖ

Vos už kitus aukščiau užkopi — 
žiūrėk, koks zuikis pavydus 
Aprašo tavo kelnių lopą, 
Skylėtus pusbačių padus 
Ir savo popieriaus dažais 
Padaro lygų su mažais ...

PAŠTO AR ANDROPOVO 
KALTĖ?

Vienas niujorkiškis tau
tietis, minint Maironio me
tus, paprašė Lietuvoje gy
venantį savo artimą giminę 
atsiųsti ten išleistus Mairo
nio raštus, bet tasai jam 
atsiuntė Brežnevo "Plėši
nius”. Kai tenykščiam gi
minei laiške šį nesusiprati
mą paaiškino, tai po kurio 
laiko gavo dar ir antrą 
"Plėšinių” egzempliorių ...

NEPAPRASTA TARNYBA

Kaip amerikiečių spauda 
praneša, Bostono miesto 
majoras K. tVhite paskyrė 
specialų pareigūną ryšiams 
su homoseksualistais palai
kyti. Nors ir galima džiaug
tis, kad Bostone vienui be
darbiu sumažėjo, bet gaila, 
kad šis aukštas postas ir 
vėl neteko lietuviui, kuris 
būtų išgarsinęs mūsų var
dą.

A. G.

ATOMINĖS DIENOS 
IR NAKTYS

Maldos, keiksmas, telegramos, 
šaušias kūnas ir dvasia, — 
O atomų — vienas gramas, 
Vienas gramas šiauduose .'..

Vienas gramas — ir neramūs: 
Irsta posėdžiai karšti,
Alpsta damos, bręsta dramos 
Kontinentų pakrašty.

Kuriam taiką — rengiam karą, 
O iš karo — vėl taika,
Giriam budelį ir marą
Ir nežinome, už ką.

Vienas gramas — ir neramūs 
Net po žodžių prakilnių: 
Viso svieto panoramos 
Nugarmėtų po velnių!..

Laužo galvas diplomatai, 
Glamžo tarbą ubagai, — 
Net profesoriai nemato, 
Ar bus gera, ar blogai.

Vienas gramas — ir neramūs: 
Krankia angelas varnu, 
Dengias žydras Dievo namas 
Juodo debesio skvernu.

Lūžo ašys, skilo blokai. 
O atomai — tiktai du.
Ir sugriaudus netolokai, 
Galim likti be vadų...

Skraido žaibo telegramos
Iš rytų ir vakarų,
Vienas gramas — ir neramūs, 
Virsta žemė pipiru.

NĖRA IŠGANYMO
Čikagos Marąuette Parke 

gyvenantis mūsų tautietis 
teatro mėgėjas J. L., kuris 
turi biznio reikalų kitame 
rajone, jau kelis kartus bu
vo juodukų primuštas. Ne
sugalvodamas kito būdo iš
vengti šio pasikartojančio 
pavojaus, praeitą savaitę 
ten vėl vykdamas, nusigri
mavo juodai ir kelionėje 
jautėsi visai saugus. Deja, 

SKIRTINGOS NUOMONĖS APIE ICCHOKO MERO 
"SARĄ”

Violeta Kelertienė: "Vis dėlto skaitytoją reikia įspė
ti, jog pirkdamas šią knygą ir tikėdamasis joje rasti ko
kių riebių vietų savo atbukusiai vaizduotei padirginti, jis 
greitai nusivils."

Vaikas: O aš, mama, jau radau! Mane padirgino net 
pirmas sakinys: ”Ji užmiršo, kad lovoje, greta jos, miega 
nuogas kareivis.” O kitame puslapy: "Jis buvo visai nuo
gas, o ji — vienmarškinė." Ir dar toliau: "Po jos plonu 
permatomu žalsvu chalatuku nebuvo nieko, tik jos kūnas, 
kareivis juto jį visą, kiekvieną odos raukšlę, ii’ dar stip
riau priglaudė ją prie savęs, glaudė tol, kol jos krūtys 
susiplojo ant jo krūtinės..." Ar nori? Aš paskaitysiu ir 
dar labiau padirginančių ...

Violeta: ššššt, gaivale!

grįžusį name ir bandantį 
atsirakinti priekines duris, 
jį dar skaudžiau primušė jo 
paties žemaičio nuomininko 
suchuliganėję paaugliai, kol 
paaiškėjo ši vaidinama 
negro rolė”.

ATSARGA GĖDOS 
NEDARO

Iškilmingame partijos ir 
valdžios posėdyje Vilniuje,

(Nukelta į 6 psl.)
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SPINDULYS SUSPINDĖJO 
AUSTIULLJOJE

(3)
Būnant Los Angeles mies

te, teko susipažinti ir su 
Lietuvos generaliniu konsu
lu Vytautu Čekanausku, bei 
jo puikia soliste žmona. 
Spindulio ansamblyje šoka 
ir dainuoja jų trys dukros. 
Jokiu būdu negalėdamas vi
sų sugauti, pačiupau Vidą 
Čekanauskaitę ir paprašiau, 
kad ji pasakytų savuosius 
įspūdžius.

— Aš pati mokausi gim
nazijoj. Jau penkeri metai, 
kaip šoku ir dainuoju Spin
dulio ansamblyje, čia man 
labai patinka, nors be to

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 5 psl.)

minint Sovietų Sąjungos 60 
metų sukaktį, CK sekreto- 
riųs P. Griškevičius, savo 
kalboje skaičiuodamas va
riklių, šaldytuvų, dulkių 
siurblių ir kt. padidėjimo 
procentus, kažkodėl šį kartą 
nepašlovino nei Lenino, nei 
Brežnevo ir nei Andropovo, 
kurie tuos stebuklus pada
rė. Matyt, dar nežinojo, ku
ris iš jų bus galingesnis ta
rybinis dievas.

Bet drąsesnieji jau rašo 
”... ateitį pramatantis drg. 
Andropovas...” O toliau, 
bus dar geriau.

MUMS RAŠO

Gerbiamieji Redaktoriai,

Man susidarė įspūdis, kad 
pro "mėlynus akinius” jūs 
ne visą teisybę regite. Štai 
vis dažniau miršta mūsų 
vyresniosios kartos įžymūs 
menininkai ir kiti kultūros 
veikėjai. Dabar juos nepa
prastai garbina spaudoje, 
prie grabo poteriauja, ver
kia ir mušasi kumščiomis į 
krūtinę net tie, kurie velio
niui negrąžino skolos, laikė 
jį durniumi, Lietuvoje buvo 
įskundę priešams, savo gei
duliams panaudojo jo žmo
ną ir, kaip patsai kartą gir
dėjau, siūlė su visa savo kū
ryba lįsti į šuns pauode
gį... Tai kodėl jūs į tokius 
hipokritus neatkreipiate sa
vo žvairų akių?

Dažnas laidotuvių dalyvis 

Redakcija: Tokių mes nė 
užuominom negalime palies
ti, nes jie visi yra mūsų ge
ri pažįstami ir net bičiuliai.

Antanas Laukaitis

dar mėgstu tenisą ir slidi
nėjimą. Australijoj man 
tikrai labai patinka, žmonės 
čia yra tokie draugiški ir 
malonūs. Pats kraštas yra 
gražus ir Sydnėjus man ge
riausiai patiko. Australijos 
lietuviškam jaunimui linkiu 
viso geriausio ir iki pasima
tymo Amerikoje. Ačiū už 
viską.

Ansamblietis A. Baipšys 
jau trys metai kaip yra su 
Spinduliu. Jis mokosi kole
gijoje, kas atima labai daug 
laiko. Australijoj jam pa
tiko. Melbourną gal daugiau 
pažino, nes čia ilgiau buvo. 
Ypatingai jam patiko Lie
tuvių Dienos, daug jauni
mo, daug parengimų, kas 
tikrai padarė didelį įspūdį. 
Atsisveikinant jis palinkė
jo, kad Australijos lietuviš
kasis jaunimas daugiau 
bendradarbiautų su visa 
lietuvių bendruomene ir 
daugiau įsijungtų į visą 
jos gyvenimą.

Triukšmingoje ir smagiai 
besilinksminančioje Lietu
vių Klubo salėje, sugaunu ir 
Audronę Pužėnaitę, kuri 
taip maloniai besišypsoda
ma man pasakoja:

— Ansamblyje esu jau 
18-ka metų, nes pradėjau, 
nuo penkerių savo amžiaus 
metukų (nenoromis ir savo 
amžių ii išsidavė). Mane 
visame lietuviškame gyve
nime labai daug įtakos pa
darė tėvai ir ypatingai ma
no močiutė. Jie man davė 
lietuviškąjį auklėjimą ir 
įskiepijo meilę Lietuvai ir 
lietuvybei. Aš savo gyveni
me bendrauju tik su lietu
viais, esu skautė — drau
gininke. Australijoj man 
labai patiko. Visi čia tokie 
draugiški, miestai gražūs ir 
labai švarūs. Sydnėjus pa
tiko geriausiai. Jūsų jauni
mui aš linkiu nepamiršti 
savo lietuvių kalbos, turėti 
daugiau ryšiu su lietuviais 
ir jausti garbę, kad esi lie
tuvis. Labai, labai gi man 
nepatinka, kad ... jau rei
kia važiuoti namo.

Būnant Melbourne visai 
netikėtai sužinau, kad Los 
Angeles Lietuvių Bendruo
menės, Spindulio ansamblio 
globėjos, pirmininkė Dan
guolė Vizgirdienė, yra ma
no buvusio mokytojo Anta
no Masionio dukra. Dar įdoi- 
miau, kad kitas brolis Sta
sys, yra mano jaunystės 
dienų geras draugas ir su 
juo, būdamas Lietuvoje, vi
suomet pasimatau ir mes 
prisimenam savo jaunystės 
dienas, šiaip taip, nors te
lefonu pasikalbėjau su taip 
malonia ii- miela, jau dabar 
kone gimine pasidariusia, 
nes dzūkai yra beveik visi 
giminės, Danguole Vizgir
diene ir gaila, kad jinai 

Sydnėjų paliko anksčiau 
kaip visas ansamblis. Ta
čiau, po pasirodymo Lietu
vių Klube, susipažinau su 
dukra Rymante Vizgirdai
te ir paklausiai kaip viskas 
jai sekėsi Australijoj.

— Pas jus man tai tikrai 
labai patiko. Aš pati an
samblyje šoku jau du me
tus ir man čia labai patin
ka. Mano pagrindą lietuvių 
kalboje ir visame lietuviš
kame gyvenime, davė tėve
liai. Dabar aš lankau lie
tuviškąją mokyklą, mokau
si gimnazijoje ir esu skau
tė ir ateitininkė, kas užima 
gana daug mano laisvo lai
ko. Australijoje buvo labai 
įdomu, ypatingai Lietuvių 
Dienų metu Melbourne. Di
delio skirtumo tarp Austra
lijos ir Amerikos gyvenimo 
nėra, taip pat ir tarp Mel- 
boumo bei Sydnėjaus. Jie 
abu man patiko. Australi
jos lietuviškajam jaunimui 
linkiu ir toliau išlaikyti sa
vo tarpe stiprią lietuvybę 
ir visuomet būti lietuviš
kam.

Maloniai su manim savo 
įspūdžiais sutinka pasida
linti ir sportininkas ansam
blietis Gintaras Grušas.

— Tikrai buvo labai sma
gu pas jus. Visi labai ma
lonūs. Sydnėjuj man pati
ko geriau. Man kaip spor
tininkui, buvo ypatingai la
bai malonu matyti jūsų 
Sporto šventę Melbourne. 
čia buvo tiek jaunimo ir 
sportininkų. Džiaugiuosi, 
kad ir mums leidote šioje 
šventėje rungtynes sužais
ti. Tikiu, kad ir vėl pasima
tysime Chicagoje kur aš 
būsiu ir žaisiu tinklinį. Jū
sų lietuviškas jaunimas yra 
daugiau nutolęs nuo lietu
vybės, tačiau veikla yra 
dar labai gyva, gal tik kito
kiais būdais ji yra išvysto
ma. Linkiu, kad jaunimas 
ir toliau taip dirbtų ir, svar
biausiai, sustiprėtų savo lie
tuviškame gyvenime.

Besišypsanti Regina Stanu 
čikaitė maloniai pasakė:

— Aš pati jau šešeri me
tai kaip šoku ir dainuoju 
ansamblyje. Neužilgo aš 
baigsiu universitetą ir bū
siu mokytoja. Mano gyve
nime lietuviškąjį pagrindą 
•davė tėvai, nors 8-rius me
tus aš lankiau lietuviškąją 
mokyklą. Ypatingai aš mėg. 
stui dirbti su vaikais šokti, 
dainuoti ir slidinėti. Mano 
studijoms ir darbui lietuviš
ka veikla niekada nekliudė, 
nes tai yra dalis mano gy
venimo ir aš visur ir visada 
pasisakau esanti lietuvaitė 
ir visiems pasakoju apie 
Lietuvą. Australijoj man 
tikrai labai patiko, ypatino- 
gai Sydnėjuj. Jūsų jauni
mui aš linkiu daugiau įsi
jungti į lietuvišką veiklą ir 
visuomet prisimint, kad 
esate lietuviai, ypatingai, 
kai susirenka lietuviai, kad 
parodytumėte, jog esate lie
tuviai. Aš pati šoku ir dai
nuoju ansamblyje jau 17-ka 
metų, nes pradėjau nuo še- 
šerių ii- yra tik garbė, kad 

esu lietuvaitė. Ačiū visiems 
už tokį malonų priėmimą 
čia.

Dalinuosi įspūdžiais ir su 
Indre Leškyte.

— Lietuvių kalbai ir vi
sam mano lietuviškajam 
gyvenimui, pagrindą davė 
tėvai ir lietuviškoji mokyk
la. Dabar aš studijuoju so- 
cialogiją ir biznį. Lietuviš
kas gyvenimas ir veikla 
kartais truputį kliudo ben
drame mano gyvenime, ta
čiau norint, viskas yra nu
galima ir įveikiama. Aus
tralijoj man patiko viskas. 
Sydnėjus yra didesnis ir 
gražesnis. Gi pas jus nera
dau to kas man būtų nepa
tikę. Apie jūsų lietuviškąjį 
gyvenimą aš labai mažai ži
nojau ir tikrai buvau labai 
nustebinta, pamačiusi, kad 
lietuviai čia yra tokie ak
tyvūs ir taip gražiai veikia. 
Iš visos širdies linkiu, kad 
lietuviai Australijoje ir to
liau būtų tokie veiklūs savo 
visuose lietuviškuose dar
buose.

Onutė šepikaitė, pasako
dama, kaip jai patiko pas 
mus, ypatingai gražiajame 
Sydnėjuje, su pasididžiavi
mu išsireiškė;

— Jau 13-ka metų kaip 
aš dalyvauju Spindulyje. 
Čia man tikrai labai patin
ka. Lietuviškąjį savo gyve
nimo pagrindą aš gavau iš 
mamos. Ji mane mokė ir 
spaudė, kad lietuviškai kal
bėčiau, kuo aš dabar galiu 
ir džiaugtis. Australijos 
Lietuvių Dienos man labai 
patiko, tik pradžioje buvo 
gal ir skaudu, kad jos buvo 
Australijoje, o ne Los An
geles Lietuvių Dienos. Ta
čiau, jos tikrai praėjo labai 
gražiai, visi buvo mums to
kie draugiški ir vaišingi. 
Jaunimui aš linkiu, kad jie 
būtų daugiau vieningesni, 
kad daugiau kalbėtų lietu
viškai ir būtu daugiau lietu
vių tarpe. O, svarbiausiai, 
kad kuo daugiau populiarin
tų Lietuvą. Atsisveikinant 
noriu priminti jūsų vyrams, 
kad jie daugiau užimtų sve
čius — merginas, ko mes 
šį kartą gal truputį pasige- 
dom.

Nors asmeniškai ir nepa
žinojau, tačiau, skaityda
mas lietuviškąją kariškąją 
spaudą, dažnai užtikdavau 
pulkininko Ugianskio var

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

dą. Gi štai Australijoje su
sipažinau ir su jo anūke 
Erika Ugianskyte. Papra
šiau ir ją pareikšti savo 
įspūdžius.

— Australijoj man labai 
patiko, nors prieš tai esu 
buvusi ir Europoj ir apva- 
žinėjusi visą Ameriką. Taip 
pat svečiavausi ir Lietuvoj. 
Su Spinduliu esu jau nuo 
trijų savo amžiaus metų ir 
su visa grupe aš tiesiog iš
augau. šiuo metu mokausi 
gimnazijoj ir lietuviška vei
kla man nieko netrukdo. 
Dar geriau, nes amerikie
čiai domisi, kad esu lietu
vaitė. Man labai patiko jū
sų Lietuvių Dienos, nors 
Sydnėjus patiko daugiau. 
Viskas čia buvo labai gerai. 
Aš linkiu jūsų jaunimui 
daug geros sėkmės ir noriu, 
kad kada jis ir pas mus at
važiuotų.

Rūta Vaišnvtė, pasakoda
ma man savo įspūdžius, iš
sireiškė :

— Esu tiesiog sužavėta 
visa Australija ir jūsų gy
venimu. Įdomu buvo susi
tikti su jūsų jaunimui, apie 
kurį ir iš vis apie Austra
liją aš tiek mažai žinojau, 
ypatingai, kad lietuviai čia 
taip gražiai gyvena ir taip 
aktyviai veikia. Aš linkiu, 
kad mes visi daugiau ir ar
timiau bendrautume, nes 
tik tada mes galėsime išlai
kyti lietuvybę. Tikėkit ma
nim, apie Australiją ir jos 
lietuvius nieko blogo nega
lėčiau pasakyti, nes viskas 
čia buvo taip gerai.

Ir Saulei Kliorytei, atro
do, Australijoj nebuvo at
sibodę. Ji maloniai man pa
reiškė, kad:

— Jokio skirtumo tarp 
Kalifornijos ir Australijos 
aš nemačiau. Aš pati visą 
savo lietuviškumą ir kalbą 
gavau iš savo tėvų ir lietu
viškos mokyklos. Aš užau
gau lietuviškame pasauly ir 
aš turiu tiek daug lietuvių 
draugų, kad mano ir visas 
gyvenimas yra tik lietuviš
kas. Ir ansamblyje mes vi
si esame kaip brolis su se
serim. Geriausiai patiko, 
kai susipažinau su jaunimu. 
Jie visi tokie malonūs. Gi 
daugiausiai nepatiko ir liūd
niausiai yra, kai dabar rei
kia išvažiuoti. Ačiū visiems 
ir dabar lauksim jūsų Ka
lifornijoj. (Bus daugiau)
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Artėja Pasaulio Lietuvių
Dienos ANTANAS JUODVALKIS

II Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės

Sporto žaidynių reikalais 
kalbėjo komiteto pirm. Val
das Adamkus. Antrosios 
Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse dalyvauja 1000 
sportininkij iš kurių visa 
šimtinė atskrenda iš toli
mosios Australijos. Nors 
skelbiama kad sporto var
žybos vyks II PL Dienų me
tu bet slidinėjimas bus 
pravestas jau vasario 5-6 
d., Ellicottville, N. Y. ir le
do ritulys — Toronte.

Šiose žaidynėse bus pra
vestos varžybos visose 
sporto šakose ir išryškinti 
nugalėtojai. Kai kurias ša
kas čia išvardiname: fut
bolas, golfas, krepšinis, 
tinklinis, lauko ir stalo te
nisas, ledo ritulys, lengvoji 
atletika, plaukimas, slidinė
jimas, šachmatai, šaudy
mas ir kt.

Antroji registracijos fazė 
bus baigta iki š. m. kovo 1 
d. ir po to nustatyta galu
tinė registracijos data. Var
žybose gali dalyvauti spor
to klubai ir pavieniai spor
tininkai.

Tokiai gausybei sporti
ninkų tvarkyti ir sporto 
žaidynėms pravesti reikia 
šimtų teisėjų ir pageibinin- 
kų. Savanoriška talka būtų 
labai sveikintina.

Pirm. V. Adamkaus pra
nešimu, organizacinis dar
bas vykdomas be ypatingų 
sutrikimų. Jei nebus ko
kių staigmenų tūkstantinė 
sportininkų sulėks Į antrą
sias PL sporto žaidynes. 
Nedarbas ir ekonominės 
negerovės ir čia pradeda 
rodyti savo galią. Sporto 
varžybų pravedimui ir 
organizaciniams reikalams 
reikės pridėti apie 27,000 
dol. Tikslią sumą sunku nu
statyti, nes priklausys nuo 
atsilankančių j sporto rung
tynes. Dauguma sporto žai
dynių bus vykdoma Illinois 
universiteto, Chicagoje, sta- 
dijone.

Visuomenė kviečiama at
silankyti i sporto žaidynes 

Pasaulio Lietuvių Dienų lėšų telkimo komitetas. Sėdi iš kairės: dr. G. Balukas, M. Lenkaus
kienė, PLD pirm. dr. A. Razma, B. Bagdonienė, Br. Juodelis. D. Korzonienė, St. Baras. Stovi: 
St. Jokubauskas, B. Vindašienė. J. Šlajus, K. Laukaitis, J. Šliažienė ir dr. A. Paulius.

ir paremti sportuojanti jau
nimą. Sportas yra veninte- 
lė organizacija Į kurią jau
nimas pats veržiasi, ir noriai 
dalyvauja, tik reikia juos 
paremti, baigė savo prane
šimą komiteto pirm. Val
das Adamkus.

II Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių komiteto bran
duolį sudaro: pirm. Valdas 
Adamkus, pirm, pavad. Ri
mantas Dirvonis, gen. se
kretorius ir lengvosios at
letikos vadovas Algirdas 
Bielskus, sekretorius Algi
mantas Tamošiūnas, iždi
ninkas Aleksas Lauraitis, 
tinklinio vad. Rytas Babic
kas, lauko teniso — Anta
nas Bartkus, slidinėjimo — 
Vytenis Čiurlionis, šachma
tų — R. Fabijonas, plauki
mo — Antanas Grigaras, 
futbolo — .Tonas Kaunas, 
stalo teniso — Jonas Kava
liauskas, krepšinio — Rai
mundas Korzonas, šaudymo 
— Balys Savickas, golfo — 
Albinas Smolinskas. atsto
vas spaudai — Vytautas 
Grybauskas, nariai — K. 
Ambutas, V. Ambutas, V. 
Brizgys, V. čyvas, R. Gaš
ka, Br. Keturakis, Z. Merec- 
kis, K. Miklius, R. Paupe- 
rienė, D. Stankaitienė ir Z. 
žiupsnys.

Vl-ji dainų šventė

Vienas iš pačių didžiau
sių įvykių yra dainų šventė, 
įvykstanti liepos 3 d. Illi- 
nois universiteto paviljone, 
Chicagoje. Pilnas pavadini
mas yra: VI-j i JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventė. 
Dainų šventėje užsiregis
travo dalyvauti suaugusių
jų 37 chorai su 1300 daini
ninkų ir moksleivių 7 chorai 
su 360 dainininkų. Taip pat 
dalyvaus 25-30 asmenų or
kestras, tautinių instrumen
tų ansambliai ir kelios tau
tinių šokių grupės.

Salė išplanuota ir bilietai 
atspausti ir pradedami par
davinėti. Patartina bilietus 
įsigyti tuojau pat, kad ne
pritruktų, nes salė talpina 
tik 8,000 žmonių.

Dainų šventės komitetas. Sėdi iš kairės: E. Sakadolskienė, V. Verikaitis, J. Bobinienė, 
pirm. V. Momkus, S. Džiugienė, vyr. komiteto pirm. dr. A. Razma, G. Rimkienė, D. Bindokienė. 
Stovi: V. Vijeikis, J. Krutulienė, K. Skaisgirys, D. Dundzilienė, J. Žukauskas, N. Pupienė, A. 
Modestas ir V. Jasinevičius (trūksta Fausto Strolios).

VI JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventės komitetą 
sudaro: pirmininkas Vaclo
vas Momkus, vicepirm. So
fija Džiugienė, vicepirm. 
Algis Modestas, sekretorė 
Jonė Bobinienė, iždininkė 
Dalia Dundzilienė ir komi
sijų pirmininkai — muziki
nės — Vaclovas Verikaitis, 
Faustas Strolia ir Emilija 
Sakadolskienė; Joana Kru
tulienė (registracijos), Ge
nė Rimkienė (bilietų), Ni
jolė Pupienė (tautinių šo
kių), Vladas Vijeikis (dai
lės), Danutė Bindokienė 
(redaktorė), Kazys Skais
girys (gaidos), Vytautas 
Jasinevičius (garsas) ir Jo
nas Žukauskas (vidaus 
tvarka).

Dalyvauja mišrus, vyrų, 
moterų ir jaunių chorai. Di

Z. Kripavičiūtė, D. Miciūnas, 
S. Lenkauskaitė.

PLJ kongreso informacijos komisijos nariai. Iš kairės: pirm. 
K. Rociūnaitė, T. Palubinskas ir

rigentais pakviesti: E. Sa
kadolskienė, D. Viskantie
nė, A. Mikulskis, A. Modes
tas, A. Jurgutis, A. Gečas, 
J. Goveda ir V. Verikaitis.

Dainų šventei pilnai pasi
ruošta ir chorai visu rim
tumu ruošia numatytą dai
nų repertuarą. Visuomenė 
kviečiama iš anksto įsigyti 
bilietus ii’ palengvinti ren
gėjams nešti finansinę naš
tą.

Kultūriniai renginiai

Kultūrinių renginių ko
miteto pirm. Ingrida Bub
lienė pateikė kultūrinių 
įvykių negalutiną kalendo
rių, nes vis dar prisideda 
vienas kitas renginys. Kul
tūriniai renginiai bus išmė
tyti po visą Chicaga nes 
vienoje vietoje sukoncen

truoti neįmanoma, čia pa
minėsiu keletą būdinges
nių :

1. opera I LITUANI —
VII. 1, Auditorium te
atras,

2. kūrėjų vakaras — VI.
25, Jaunimo Centras,

3. lietuvių dail. paroda —
VI. 25 — VII. 5, Jau
nimo Centras,

4. AUŠROS š i m tmečio 
paroda — VI. 26 —
VII. 4, Jaunimo Cent
ras,

5. Filmų vakaras — VI. 
29, Jaunimo Centras,

6. Filatelijos ir numiz
matikos paroda, Jau
nimo Centras,

7. Tautodailės dailės pa
roda, Field muziejuje,

V. Jasinevičiaus nuotr.

8. Meno paroda — VI. 26 
— VII. 5, GALERIJA,

9. "Antras kaimas" — 
VI. 28-30, Plyhouse,

10. Lietuvos žemėlapių pa
roda — Balzeko mu
ziejus.

Išlaidingiausias kultūrinis 
renginys yra I LIUTANI 
(Lietuviai) opera. Išparda- 
vus visus bilietus, vistiek 
bus didelis nedateklius, to
dėl operos nuostoliams 
dengti ieškomi mecenatai. 
Bilietų pardavimas yra ge
ras ir tikimasi iki kovo mė
nesio visus išparduoti, šiuo 
metu dar galima gauti po 8 
dol. ir pigesnius bilietus. Iš 
visų teatro vietų matomu
mas ir girdėjimas yra ge
ras, todėl nereikia būkštau- 
ti, o įsigyti bilietą kokį ga
lima gauti ir dalyvauti ope- 
peroje. Mecenatai paauko
ję operai 1000 dol., gauna 
šešių vietų ložę, o 500 dol. 
aukotojai gauna du pirmų
jų vietų bilietus. Paskubė
kime, nes rezervuotų vietų 
skaičius yra ribotas.

Kultūrinių renginių ko
mitetą sudaro: Ingrida 
Bublienė (pirm.), Vanda 
Aleknienė, Bronius Kviklys, 
Algimantas Kezvs, SJ, Al
dona Veselkienė, Stanley 
Balzekas, jr., Vytautas Ka
džius, Juozas Kapačinskas, 
Marija Smilgaitė, Dalia 
Gotceitienė, Algis Janusas, 
Vacys Rociūnas, Kazys Bra- 
dūnas, dr. Vytenis Darnu
sis, dr. Jonas Račkauskas, 
Jonas Simonavičius ir Biru
tė šontaitė.

Finansų komitetas

Finansam telkti komite
tui vadovauja pats II PLD 
vyr. komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Razma, tauri
namas energingos pavaduo
tojos Birutės Bagdonienės. 
Finansams telkti komiteto 
vadovai pažymėjo, kad lė
šos sudaro vieną iš svar
biausių PL Dienų renginių 
pasisekimo faktorių. Lėšos 
telkiamos į vieną vietą vi
siems renginiams finansuo
ti, su maža išimtimi operos 
pastatymui, nes čia jau yra 
nusistovėjęs rėmėjų būrelis. 
Operos galutiniai finansi- 

(Nukelta į 8 psl.)
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POKYLIS PLD RŪPESČIAMS MAŽINTI
JURGIS JANUŠAITIS

Antrosios Pasaulio lietu
viu dienos sparčiai artėja. 
Beliko iki jų ketvertas mė
nesių. Taigi laiko nedaug, 
o darbų darbelių dar labai 
daug. Vyriausias II PLD 
rengimo komitetas su atski
rų renginių komitetais dir
ba intensyviai. O kai susi
renkama bendram posė
džiui, tai iki pirmųjų gai- 
dystų neišsiskirstoma. Juk 
problemų daug, reikia visas 
išspręsti, suderinti renginių 
eigą. Tai milžiniškas dar-

PL Dienos...
(Atkelta iš 7 psl.) 

niai duomenys bus įjungti 
į bendrą kasą.

Lėšos telkiamos įvairiais 
būdais: rengiami pokyliai, 
leidžiama loterija, renka
mos aukos per LB apylinkių 
valdybas, ieškomi mecena
tai ir t.t. PL Dienoms pa
aukoję 500 dol. yra laikomi 
mecenatais ir gauna 2 bi
lietus į visus renginius, o 
paaukoję 50-100 dol. vadi
nami rėmėjais. Vienų ir 
antrų pavardės bus paskelb
tos PL Dienų leidinyje.

Daug vilčių dedama į LB 
apylinkių valdybas, kurios 
pasitelkusios savo apylinkė
je esamą jaunimą, sporti
ninkus ir choristus, galėtų 
sutelkti nemažas sumas. 
Loterijoje laimėjimams yra 
skirtos premijos: 1000 dol., 
500 dol., 300 dol., 200 dol. ir 
100 dol. Loterijos bilietai 
platinami tarp pavienių as
menų ir organizacijų. Ko
misija yra pasiuntusi po 2 
knygutes — 10 dol. vertės 
loterijos bilietų keliems 
tūkstančiams asmenų ir 
prašo juos paimti sau ar 
išplatinti tarp draugų ir at
siskaityti su II PL Dienų 
komitetu.

Pokyliai yra taip pat ge
ra priemonė telkti lėšas, 
bet reikėtų juos ruošti ne 
tik Chicagoje, bet ir kitose 
didesnėse lietuvių viensėdi
jose. Kultūrinių pramogų 
komisija, vadovaujama Ma
rijos Reinienės, Chicagoje 
jau suruošė du sėkmingus 
pokylius ir ruošiasi didžia
jam užbaigtuvių pokyliui.

Finansams telkti komite
tas prašo visą lietuvių vi
suomenę dosniai paremti II 
PL Dienų renginių įvykdy
mą, nes nuo turimų išteklių 
priklausys jų pasisekimas. 
Visos aukos duotos II Pa
saulio Lietuvių Dienoms 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių ir siunčiamos šiuo 
adresu: Lithuanian World 
Festival, Ine.. 5620 South 
Claremont Avenue, Chica
go, III. 60636, USA, telef. 
312-778-2200.

Bilietai į visus renginius 
gaunami Gifts Internatio- 
nal, Ine. (Vaznelių preky
boje), 2501 West 71st St., 
Chicago, III. 60629, USA 
telef. 312-471-1424. 

bas. O, žiūrėk, dar vienas 
kitas posėdyje iškelia ne es
minį klausimą, kurio svars
tymui sugaištama taip pat 
geroka valandėlė laiko. Bet, 
anot pirmininko dr. Anta
no Razmos, viską sprendžia
me demokratiškai.

Šio milžiniško masto ren
ginys — 11 PL Dienos pa
reikalauja nemaža pinigo. 
Vyr. komiteto teigimu jos 
atseisią virš pusės milijono, 
žinoma, teks didelę dalį tos 
sumos sutelkti iš renginių 
bilietų, tačiau, sakoma, kad 
apie 150,000 ir gal daugiau 
dolerių reikės sumesti gera
valiams, geraširdžiams, ne
pavargstanti e m s aukoto
jam.

Lėšų telkimo komitetui 
nebuvo surastas vadovas, 
pirmininkas, tad tas sun
kias pareigas apsiėmė vyr. 
komiteto pirmininkas dr. 
Antanas Razma, o savo ko
miteto antruoju pirminin
ku pasirinko darbščią visuo- 
menininkę Birutę Bagdo
nienę, o į komitetą talkon 
atėjo visa eilė darbščių 
žmonių. Tad visais galimais 
būdais pajudintas lėšų tel
kimas : Lėšo sbus telkiamos 
per LB apylinkes, bus pla
tinami laimėjimų bilietai, 
ieškomi stamūs aukotojai- 
mecenatai, žada talkon atei
ti jaunimas.

Na, o kultūrinių pramo
gų komitetas, vadovauja
mas Marijos Reinienės rū
pinasi lėšas telkti pramogi
nių renginių ruošimo būdu.

Štai vienas iš tokių ir 
įvyko sausio mėn. 22 d. 
puošnioje Martiniųue poky
lių salėje. Svečių 275. Visi 
svečiai už lėkštę klojome po 
50 dol. žinoma, kaina nema
ža, tačiau juk tikslas ge-( 
ras — pelnas II PL Dienų 
rūpesčiams sumažinti.

Nuotaika buvo gana ge
ra. Pokylį pradėjo II PLD 
vyr. komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Razma apibu
dindamas ir šio pokylio tik
slą, bei didžiųjų renginių 
rūpesčius. Padėkojo sve
čiams už dalyvavimą ir už 
auką. Pokyliui vadovauti 
pakvietė II PLD informaci
jos komisijos pirmininkę 
Ritonę Rudaitienę.

Prieš vaišes maldą sukal
bėjo marijonų provincijolas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatakai: J. JANUtAITIS Ir J. MAiEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

"Tėviškės Žiburėliai” vaikų darželio Clevelande auklėtiniai 1974 m. balandžio 24 d. Jono 
Garlos darytoje nuotraukoje. Ar jie atpažįsta save ir savo draugus? J. Garlos nuotr.

kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
prašydamas Aukščiausiojo 
palaimos didžiųjų užmojų 
darbininkams bei visiems 
tėvynainiams, gyvenantiem 
mūsų tautos rūpesčiais.

Trumpą meninę progra
mą atliko solistė Praurimė 
Rugienė, padainuodama Ma- 
muško Pavasarį, Leharo 
Dainą ir čerdasą, iš opere
tės Linksmoji našlė Aš taip 
tave myliu, Jurgio Gaižaus
ko Nidos Gintarai ir Vasa
ra ir pabaigai Gaižausko 
Sėjau, sėjau rūtelę. Akom- 
ponavo muz. Manigirdas 
Motekaitis. Menininkams 
buvo atsidėkota aplodisi- 
mentais, ypač solistei Prau- 
rimei Rugienei, savo hono
rarą paaukojusiai II PLD 
rengimui.

LB East Chicagos apy
linkės pirmininkei Birutei 
Bagdonienei įteikė 1000 dol. 
čekį — tos apylinkės lietu
vių auką, už ką Birutė Bag
donienė nuoširdžiai padėko
jo pažymėdama kad East 
Chicagos LB apylinkė nu
matytą surinkti aukų kvotą 
išpildė dvigubai.

Oficialų dalį baigė vyr. 
komiteto pirmininkas dr. 
Antanas Razma, pristatęs 
tik vieną svečią — naują 
tėvų jėzuitų provinciolą 
kun. Antaną Saulaitj, S. J. 
ir nuoširdžiai padėkojęs šio 
pokylio rengėjams bei vi
siems svečiams, spaudai ir 

radijo valandėlių vedėjams 
už bendrą rūpestį ruošiant 
II PL Dienas.

šia proga reikėtų įsidė
mėti, kad kiekvieno lietuvio 
yra pareiga II PL Dienas 
visokeriopai remti. Tai yra 
visos išeivijos prestižo 
klausimas, didžioji mūsų 
tautinės gyvybės demons
tracija, mus visus jungianti 
"Vienybėje su kovojančia 
lietuvių tauta".

'Išgirskime rengėjų SOS! 
Ir j šį šauksmą visokerio
pai ir nuoširdžiai atsiliepki
me.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
KONGRESAS MINĖS 

VASARIO 16

šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą ir 
JAV Senatas ir Atstovų 
Rūmai minės tą pačią die
ną — Vasario 16. Amerikos 
Lietuvių Tarybos prašomi 
Senate tuo pasirūpino šen. 
Charles Percy, o Atstovų 
Rūmuose k o n g resmenas 
Frank Annunzio. Atstovų 
rūmuose invokaciją kalbės 
kun. Antanas Zakarauskas.

NORI WASHINGTONE 
PASKELBTI LIETUVOS 

LAISVĖS DIENĄ

Kongresmenai Marty Rus- 
so (resp., III.) ir lietuvių 
kilmės Richard Durbin At

stovų Rūmuose pasiūlė, kad 
Vasario 16 d. būtų paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena. Amerikos Lietu
vių Taryba parašė laiškus 
visiems JAV kongresme
nams šią rezoliuciją parem
ti. Lietuviai, turintieji ry
šių su kongresmenais, gra
žiai pasitarnautų, kreipda
miesi į juos ir prašydami 
paremti tą rezoliuciją, ku
rios numeris yra H. J. Res. 
60.

APIE PRIVERSTINĄ 
GRĄŽINIMĄ Už 

GELEŽINĖS UŽDANGOS

Chicagos universitetui 
rašantis disertaciją Anta
nas Adomėnas savo studiji
niam darbui ieško asmenų, 
kurie patys matė, buvo gyvi 
liudininkai Sovietų pastan
gų iš pabėgėlių stovyklų 
grąžinti lietuvius, ukrainie
čius ar kitus atgal už gele
žinės uždangos. Stebėjusieji 
tokias komunistų pastan
gas, prašomi susisiekti su 
doktorantu Antanu Adomė
nu, 7151 S. Califomia Avė., 
Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 436-5923. Ant. Ado
mėnas yra veiklus ALTo 
valdybos talkininkas.

ALT

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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GRAŽIAI PAGERBTAS 90 METU AMŽIAUS 
SPAUDOS VETERANAS

Š. m. sausio 15 d. So. Bos
tono lietuvių piliečių drau
gijos salėje buvo iškilmin
gai paminėta seno lietuviš
kos spaudos darbuotojo ir 
visuomeninės bei politinės: 
veiklos . veterano Jackaus 
Sondos 90 metų amžiaus 
sukaktis. Minėjimą surengė 
specialus iniciatorių komi
tetas, kurio branduolį suda
rė Al. Lileikis, E. Cibas ir 
Ant. Gustaitis. Į šį nepa
prastą renginį net per snie
go audrą atsilankė daug šio 
nusipelniusio spaudos dar
buotojo draugų ir gerbėjų, 
nes Jackus Sonda, nuo 1953 
metų čia redaguodamas 
"Keleivį”, pasidarė šios lie
tuvių gyvenvietės beveik 
"garbės nariu”.

Apie jubiliatą pagrindinę 
paskaitą skaitė rašytojas 
Antanas Gustaitis, kurią 
pavadino "Tas, kurio širdis 
90 metų plakė mūsų nau
dai”, ir vaizdingai apžvelgė 
ilgą ir turiningą šio nepa
prastai judriaus ir ištver
mingo žemaičio gyvenimą.

Ak, ir ko tiktai šis gar
bingas sukaktuvininkas nė
ra veikęs! Nuo 1910 m. pir
mosios Šiauliuose įvykusio 
vaidinimo recenzijos Jac-

Kryžiažodis N r. 3

Gulsčiai: 1 — Išnykęs europietis; 2 — Senovės lai
vas; 10 — Nerūdijantis metalas; 11 — Kalnai Europoje; 
12 — I-ojo Pas. karo mūšio vieta; 13 — Arabo sveikini
mas; 14 — Garsioji paleontologijos radiniais dykuma; 
17 — Sala Indijos vandenyne; 19 — Valgomas grybas; 
20 — Taip Lietuvoj žydai vadino poilsio (šventą) dieną; 
22 — Keturių "ansamblis”; 25 — Atkerusi velėna, (že
maitiškai) ir išverstas kelmas; 26 — Istorijoje žinomas 
žiaurus valdovas; 28 — Garsus ugniakalnis; 31 — Įžy
mus čekų virtuozas smuikininkas, (gastroliavęs ir Ame
rikoje) ; 32 — Dykumų audra; 33 — Mūsų įvardžiuotinis 
įvardis be pradžios; 34 — Nutylėjimas (literatūrojoje).

Stačiai: 2 — šiaurietis; 3 — XVI-to a. Maskvos 
kunigaikštystės tvirtovės miestas; 4 — Dail. Rembranto 
mylimoji; 5 — Vid. Amerikos valstybė; — 6 — Legen- 
darinių Kastoro ir Polukso motina; 7 — Rūbo dalis; 8 — 
Skandinavų rašytoja (Nobelio premijos laureatė); 9 — 
Šen. graikų žynė; 15 — Tarmiškai kalbanti lietuvė; 
16 — Musulmonų teisėjas; 18 — Miestas Sibire; 20 — 
Viena Japonijos salų; 21 — šventraščio latras; 23 — 
Laukinių tautelių (gyvulių garbintojų) amuletas; 24 — 
Piktžolė, grybelis; 29 — Miręs žymus tautinės sąjungos 
veikėjas; 30 — Staiga. b. agn—

KRYŽIAŽODŽIO sprendimas bus kitam Dirvos nu
mery.

Sukaktuvininkas J. Sonda.

kus Sonda yra rašęs "Lie
tuvos ūkininke”, "Aušrinė
je”, "Lietuvos žiniose”, 
Petrapily leistoje "Naujo
joj Lietuvoj”, "Sietyne”, 
"Socialdemokrate”, "Šiaulių 
naujienose”, "Savivaldybė
je”, "Sveikatoj ir darbe”, 
"Savivaldybių balse”, o 
Amerikoje gyvendamas — 
"Naujienose”, "Darbe”, 
”Kaleivyje”. Jis darbavosi 
ir kai kurių tų laikraščių

b. 

redakcijose ,o nuo 1953 m. 
iki galo redagavo "Keleivį”. 
Be to, nuo 1910 m. jis yra 
veikęs Kauno moksleivių 
kuopelėje, Vilniuje aušrie- 
čiuose, Petrapily kurį laiką 
buvęs Lietuvių studentų 
draugijos pirmininkas, Ha
lės universitete vadovavo 
ten studijavusiam lietuvių 
būreliui, nuo 1925 m., šeše
rius metus buvo daug kul
tūrinių ir kitų įstaigų sukū
ręs Šiaulių miesto bur
mistras, dalyvavo švietimo 
draugijos, Kraštotyros, Ro_ 
tary klubo ir daugelio ki
tų organizacijų vadovybė
se. JAV-se atstovavo social
demokratų partijai Vlike, 
buvo Alto skyriaus pirmi
ninkas, Darbininkų draugi
jos sekretorius ir kt.

Prelegentas Ant. Gustai
tis, suminėdamas gausybę 
šių ir kitų faktų, ypač pa
brėžė Jackaus Sondos to
leranciją žurnalistiniame ir 
visuomeniniame darbe, jo 
principingumą ir ištvermę 
Lietuvos laisvės fronte, siū
lydamas ir kitiems pavyz
džiu šj ”90 karatų žemaitį”. 
Į jo sukaktį pagarbiai at
kreipė dėmesį visų čionykš

čių lietuviškų veiksnių vą- 
dovybės, Diplomatinė tar
nyba ir lietuviškų laikraš
čių redaktoriai, o ta proga 
sveikinimą atsiuntė net ir 
pats JAV prezidentas Ro
naldas Reaganas, kuriame 
rašoma:

Dear Mių Sonda:
Nancy and I send our 

heartfelt congratulations 
on your birthday. In a 
lifetime marked by signi. 
ficant contributions to 
the freedoms we cherish 
and to the Lithuanian 
community i n America, 
we hope that January 15 
stands out as a day 
vrarmed by fond memo- 
ries and happiness.

Happy Birthday and 
God bless and keep you 
though thru years to 
comme.
Lietuvos atstovas dr. Sta

sys A. Bačkis savo sveiki
nime prisimena J. Sondos 
veiklą Lietuvos labai nepri
klausomybės metais ir mū
sų tautos sutebų dienomis 
ir pažymi, kad tik Lietuvos 
laisvės ir gerovės idealai 
buvo jo kelrodžiu politinia
me, visuomeniniame ir re
daktoriaus darbe.

Panašiai jubiliato ilgo 
amžiaus veiklą sveikinimuo
se vertina ir Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas 
Simutis, Vliko pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės vado
vybė, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos centro valdyba, 
laikraščiai "Pasaulio Lietu.
vis”, "Dirva” ir jos leidėja 
"Vilties” draugija, "Nau
jienos", "Vienybė” ir kiti, 
Be to, buvo gauta daugybė 
paskirų asmenų sveikinimų, 
kurių ištisinis skaitymas bū
tų užtrukęs kelias valandas. 
Tarp jų atsiųsta telegramų 
iš Lietuvos, Australijos 

Anglijos ir kitų kraštų.
Vliko, socialdemokratų 

partijos ir kitų politinių 
sambūrių sveikinimus žo
džiu perteikė specialiai at
vykęs iš New Yorko Vliko 
atstovas inž. Jurgis Valai
tis, Lietuvių Bendruomenės 
ir New Yorko organizacijų 
vardu kalbėjo dr. Algirdas' 
Budreckis, o čigagiškių so
cialdemokratų ir kt. — sve
čias Mykolas Pranevičius, 
Alto — inž. Aleksandras 
Čaplikas, Lietuvių moterų 
federacijos — jos skyriaus 
pirmininkė Elena Vasyliū- 
nienė. Adv. Zuzana šalnie- 
nė, Tautinių šokių sambūrio 
vedėja Ona Ivaškienė ir 
Skautų sąjungos taryba su
kaktuvininkui įteikė po do
vaną, o visi pagerbimo da
lyviai — gražų adresą šio 
įvykio atminimui.

Programai vadovavo Bos
tono aukšt. lituanistinės 
mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininkė ir Etnografinio 
ansamblio vedėja Gitą Kup
činskienė, o ansamblio na
riai jubiliatui sudainavo 
būdingą liaudies dainelę ir 
sol. Stasys Liepas padekla
mavo savo "odę”. Sukaktis, 
kaip ir visada, dar buvo pa
įvairinta "Ilgiausiais me
tais”, šampano taurėmis ir 
kitomis moterų surengto
mis vaišėmis. Sunkiausią 
šio viso renginio organiza
cinį darbą atliko komiteto 
energingas narys Aleksand
ras Lileikis.

Sukaktuvininkas visiems 
padėkojo už suruoštą pa
gerbimą ir papasakojo šį 
bei tą iš savo jaunystės 
gyvenimo.

Nors lietuvių išeivijai 
dažnai prikišama ideologi
nis susiskaldymas, partinės 
rietenos, vien materialinės 
naudos troškulys ir jauno
sios kartos nutautimas, bet 
šis įvairių generacijų ir pa
žiūrų atstovų Jackaus Son
dos sutartinis pagerbimas, 
regis, liudija, kad kartais ir 
visų tautiečių veikla ir nuo
monės gali sutapti. Juk šį 
90 metų amžiaus idealistą 
ir nuosaikų patriotinį so
cialdemokratą čia lygiai 
įvertino ii* tautininkai, ir 
krikščionys demokratai, ir 
liberatai bei kitų krypčių 
išeiviai. Na, gal ir dėl to, 
kad jis, anot prelegento A- 
Gustaičio "nebuvo įkyrus 
nuogos propagandos skelbė
jas ir kitaminčių keikūnas, 
o visada — kultūringo dia
logo partneris, paslaugus 
visokeriopai lietuviškai vei
klai, neįkrisdavęs į despera
ciją ir ... nepasidžiovinęs 
po pagalve net stambesnės 
dolerių sumelės juodai va
landai.”

(jk)

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

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

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

A. A. KAPITONAS 
GEDIMINAS SENUTA

1983 m. sausio mėn. 16 d. 
Bostone, Mass. staiga mirė 
USA armijos kapitonas Ge
diminas Senuta, Liudos ir. 
Vaclovo Senutų sūnus.

Gediminas buvo gimęs 
1942 m. Vilniuje. Karo me
tu su tėvais pasitraukė į 
vakarus. Atvykęs į JAV 
baigė Northeastem Univer
sitetą Bostone bakalauro 
lainpsniu. Įstojo į JAV ka
riuomenę leitenanto laips
niu ir buvo nusiųstas į 
Vietnamą. Ten išbuvo 2 me
tus ir pergyveno Vietnamo 
baisenybes. Buvo pakeltas į 
kapitono laipsnį ir apdova
notas dviem (2) bronzos 
žvaigždžių (bronze star) 
medaliais. Jis tarnavo sig
nalų korpe, kaip radaro spe
cialistas. Buvo lengvai su
žeistas.

Gediminas paliko liūdin
čius tėvus, brolius Algi
mantą ir Vitenį ir kitus gi
mines JAV ir Lietuvoje.

Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse Brockton, Mass.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Bostono skyrius 
reiškia gilią užuojautą sky
riaus pirmininkui inž. V. 
Senutai ir šeimai, brangiam 
sūnui Gediminui staiga mi
rus.

Vietoje gėlių A LT S-gos 
Bostono skyrius Dirvai pa
remti aukoja 25 dol.

ABANDON CONCERNS -fc 
FKEE and LEGAL ADVICE 

Specializing in 
BANKRUPTCY, DIVORCE, BUSfNESS 

CRIM1NAL LAW, INJURY CASES. 
See page 46 of PGH. YELLOW 
PAGES for FULL DETAILS antį 

MY PICTURE.
Compare my LOW Fee» 

• EZ CREDIT • 
Atty. Goltz—24 hr». 421-281-0486 

(2-4)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MED1CAL 

LABORATORY 1ECHNOLOGIST 
Andrevv Kaul Meiuoria! Hospital, n 
2 40 bed acule and skilled nursing 
tacility localed in norlhwet»lern Penn 
svlvania. is acceptuig application* for 
full-lime Registered Medical Labo- 

. ra tory Tecnnologist. Mus*, be licenaed 
or eligible for iicensure in Pennsyl- 
vania. Excel!ent salary and (ringe 
benefil program. Qua1ifiert candidaies 
shouid submit Iheir rosime to or 
call the pereonncl ditector, Andr«:w 
Kaul Memorial Hospital. St. Mūrys. 
Pa. 15857. <814) 78)-;5€l) lxl. 3»7. 
An Eaual Opportunity Ernployer, M/l 

140-3)
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CHICAGOS LIETUVIAI
CHICAGOS MIESTO 

MERĖ LIETUVIŲ 
SUSIRINKIME

Marąuette Parko namu 
savininkų susirinkimas įvy
ko š. m. sausio 21 d. para
pijos salėje. Susirinkimą 
pravedė pirm. Zigmas Mi
kužis. Savo dalyvavimu su
sirinkimą pagerbė Chicagos 
burmistre Jane Burne, Illi- 
nois senatorius Frank Sa
vickas, aldermanas Frank 
Brady, distrikto policijos 
kapitonas ir kiti.

Artėjant Chicagos miesto 
burmistro rinkimams, vyks
ta karšta rinkiminė kampa
nija tarp trijų demokratų 
kandidatų: merės J. Byrne, 
R. Daley ir juoduko H. 
IVashington. šiais rinki
mais susidomėjimas yra la
bai didelis, nes dviem bal
tiems kandidatams besivar- 
jant gali laimėti trečias — 
juodas kandidatas. Laimė
jęs demokratų nominaciją, 
beveik užtikrintai laimės ir 
burmistro vietą, nes respub
likonams laimėti nėra jokių 
vilčių.

Susirinkimo metu aukš
tieji svečiai džiaugėsi Mar
ąuette Parko apylinkės gy
ventojų elgesiu, mažiau
siais kriminaliniais nusikal
timais ir linkėjo šią apylin
kę išlaikyti gražią ir pasto
vią.

Policijos kapitonas apdo
vanojo žymenimis Margučio 
radijo vadovą Petrą Petrutį 
ir Marąuette Parko apyl. 
pirm. Birutę Vindašienę, už 
talką, vykdant vyresnių

Antanas Juodvalkis

žmonių programą.
Chicagos miesto burmis

tro rinkimai įvyks š. m. va
sario 22 d. Lietuviai turėtų 
balsuoti už mums palan
kiausi kandidatą.

• Ramutė Plioplytė, Pe
dagoginio lituanistikos in
stituto neakivaizdinio sky
riaus direktorė ,dėsto ko
respondentiniu būdu visus 
instituto kursus ir taip pat 
bendrąsias aukštesniosiose 
litu anistinėse mokyklose 
dėstomųjų dalykų žinias. 
Rašyti jai Pedagoginio li
tuanistikos instituto adre
su: 5620 So. Claremont, 
Chicago, III. 60636.

• Kardinolas J. Bernar- 
din. Chicagos arkivyskupas, 
Il-jn Pasaulio Lietuvių Die
nų metu, liepos 3 d., 10 v. r. 
Quigley South seminarijoj, 
7740 South Western Avė. 
atlaikys šv. mišias ir pasa
kys pamokslą.

BEVERLY SHORES
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Beverly Shores Lietuvių 
klubas kasmet iškilmingai 
švenčia Nepriklausomybės 
šventę, pasikviesdamas ži-> 
nomus kalbėtojus arba jau
nuosius akademikus. Ir šių 
metų Vasario 16 d. minėji
mo programa bus ypatinga 
ir išskirtina nes ją atliks 
vienos šeimos trys nariai. 
Tai lyg atgarsis mūsų pra
bočių, šaukiančių mylėti sa
vo tėvynę, tuos meilės dai-

Dalis svečių Čiurlionio Galerijos, Ine., 25 m. sukakties minėjime. J. Tričio nuotr.

gus skleisti iš kartos į kar
tą.

šventės minėjimo pagrin
diniu kalbėtoju bus rašyto
jas Adolfas Merkelis. Meni
nę programą atliks jo dvi 
dukterys, žinomos meninin
kės: populiari dainininkė 
Rita (Dagienė), kuri taip 
pat padainuos savo žodžių 
ir muzikos kūrybos dainos 
ir Daiva — žinoma dailiojo 
žodžio deklamatorė-aktorė.

šventės minėjimas įvyks 
vasario 20 d. 2 vai. p. p. 
Michigano mieste, Holiday 
Inn salėje. Minėjimas bus 
pradėtas šv. Mišiomis Šv. 
Onos bažnyčioje 12 vai. p. 
p. Pamokslą sakys kun. Juo
zas Vaišnys, SJ. Po pamal
dų 1 vai. visų dalyvių bend
ri pietūs. Po to kitoje salėje 
(2 vai. p. p.)) prasidės mi
nėjimas. (k)

CICERO
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

CICEROJE
ALTo Cicero skyriaus 

Vasario 16-tos šventės mi
nėjimą pradės vasario 12 d. 
12 vai .vėliavų pakėlimu 
prie Cicero savivaldybės 
miesto rotušės. Vėliavų pa
kėlime dalyvaus Klaipėdos 
kuopos uniformuoti šauliai. 
Cicero miesto savivaldybės 
atstovas perskaitys proklo- 
maciją, skelbiančią Lietu
vos savaitę Cicero j ir apy
linkėje. Lietuvos vėliava 
prie Cicero miesto savival
dybės rūmų plevėsuos visą 
savaitę. Prie proklomacijos 
paskelbimo labai daug pri
sidėjo Cicero miesto savi- 
valdys sekretorius Jonas 
Kimbarkas.

Vasario 13 d. 10:30 vai, 
bus pamaldos šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, šv. 
Mišias atnašaus ir pamoks
lą pasakys kun. B. Rut
kauskas.

Bažnyčioje su vėlavomis 
dalyvaus Amerikos karo 
veteranai ir Klaipėdos kuo
pos jūrų šauliai. Pamaldų 
metu giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas A. Skri
dulio.

Po pamaldų parapijos sa- 
Įėję įvyks minėjimo oficia-

25 METAI ČIURLIONIO 
GALERIJAI CHICAGOJE

1982 m. gruodžio 19 d. 
Čiurlionio Galerija, Inc. mi
nėjo 25 m. sukaktį. Tą die
ną buvo atidaryta paroda, 
kurioje išstatyta dalis Me
no Kūrinių Fondo darbų ir 
prieš dešimtį metų mirusio 
galerijos steigėjo dail. Ze
nono Kolbos kūriniai.

Parodą atidarė ir minėji
mą pravedė vienas iš liku
sių galerijos steigėjų dail. 
Mikas Šileikis. Savo žodyje 
tarp kitko pasakė: ”Mes il
gai nesupratom tų žmonių, 
kurie kopė aukščiau. Nemo
kėjome suprasti M. K. Čiur
lionio,— mūsų tautos meno 
kultūros milžino. Jis tada 
mūsų visuomenei buvo ma
žai težinomas, jo kūrybos 
nesuprato ir nevertino, kol 
svetimieji "surado’’ Čiurlio
nį”. .. "Noriu pabrėžti, kad 
jeigu ne velionis Zenonas

lioji dalis. Pagrindinę kal
bą pasakys dr. Kazys Erin- 
gis. Meninę programos da
lį atliks solistė Roma Mas- 
tienė. Minėjimui vadovaus 
ALTo Cicero skyriaus pir
mininkė dr. Br. Motušienė. 
Po minėjimo bus užkan
džiai. Visi lietuviai kviečia 
mi minėjime gausiai daly
vauti. (kt)

Kolba nebūtume turėję 
Čiurlionio vardo galerijos ir 
nebūtų apie ką nei kalbėti, 
nei dėl ko peštis. Jis atida
vė savo širdį ir sveikatą sa
vo tautai, jos kultūrai ir 
garbei”.

žodžiu sveikino kan. Vac
lovas Zakarauskas, ALT vi. 
cepirm. Teodoras Blinstru
bas ir dr. Vytautas Dargis. 
Pagrindinį minėjimo žodį 
pasakė galerijos pirminin
kas. Dalyvavo apie 100 sve
čių ir dailininkų. E. Kolbie- 
nė su poniomis svečius pa
vaišino kavute, šampanu ir 
skanėstais.

Minėjimui išleistas 60 
psl. leidinys, kuriame sura
šyta galerijos istorija, Me
no Kūrinių Fondo kraitis 
Lietuvai ir kt. Jis gauna
mas galerijoje ir "Margi
niuose”.

Paroda lankoma Midland 
savings banko valandomis, 
4038 Archer Avė., Chicago
je. Paroda truks ilgesnį lai
ką, kad ją galėtų pamatyti 
visi lietuviai ir įsitikinti, 
koks meno kraitis yra sau
gomas nepriklausomai Lie
tuvai. (da)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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TAUPYKITE DABAR
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FŠL1C

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Sccretar.v

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager
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DETROITO UETUVIAI
Antanas Grinius

ŠVYTURIO JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko sau
sio 23 d. šv. Anta.no parapi
jos salėje po Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prisi
jungimo minėjimo. Susirin
kimą atidarė kuopos pirm. 
Br. Valiukėnas.

Susirinkimui pravesti pa
kviesti: Albertas Misiūnas 
ir svečias iš Floridos Al
fonsas šūkis — pirminin
kais ir Antanas Vaitėnas — 
sekretoriumi. Kuopos veik
los pranešimus padarė pats 
pirmininkas Bronius Valiu-, 
kėnas, suglaustai papasako
jęs kuopoje atliktus darbus. 
Po pranešimo pristatė į 
kuopą grįžusi narį Romą 
Macionį, kurio suigrįžimą 
visi sutiko plojimu. Po to 
pranešimus padarė vicepir
mininkas Mykolas Abara- 
rius, iždininkas Vincas Rin
kevičius, spaudos informa
cijos vadovas Antanas Su- 
kauskas, parengimų vado
vas Petras Bukšnis, Pilėnų 
statybos vadovas Antanas 
Šiurkus, ūkio vadovas Juo
zas Kinčius, moterų vadovė 
Angelė Bukšnienė.

Revizijos komisijos aktą 
ir Garbės Teismo pirminin
ko K. Daugvydo, jam nega
lint atvykti, pranešimą per
skaitė Albertas Misiūnas. 
Pranešimai buvo išdisku
tuoti ir priimti.

Kuopos valdybos pirmi
ninku perrinktas Bronius 
Valiukėnas. Į valdybą iš
rinkti : Mykolas Abarius, 
Antanas Vaitėnas, Vincas 
Rinkevičius, Antanas Su- 
kauskas, Stasys Sližys, Pet
ras Bukšnis, Balys Telyčė- 
nas, Antanas šiurkus, Albi
nas Grigaitis, Petras Jo
čius, Juozas Kinčius ir Liu
das Selenis. Moterų vado
vė — Angelė Bukšnienė ir 
padėjėjomis — Stefa Pau- 
likienė ir Sofija Sirutienė.

Į revizijos komisiją: Ci- 
cilija Balsienė, Dana žeb- 
raitienė ir Adolfas Armalis.

Į Garbės Teismą: Kazi
mieras Daugvydas, Stasys 
Petrauskas ir Onutė Sele- 
nienė.

Pagal programą toliau 
sekė klausimai ir sumany
mai. čia atsirado kai kurių 
neaiškumų ir jų išsiaiškini
mui teko panaudoti nema-

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 2 
SPRENDIMAS 
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žai laiko. Naujai išrinkta 
valdybą pasveikino ir pa
linkėjo sėkmės lietuviškame 
darbe susirinkime dalyva
vęs LB Detroito apylinkės 
pirmininkas Jonas Urbonas. 
Susirinkimo pabaigoje su
giedotas Lietuvos himnas 
ir išnešta kuopos vėliava. 
Susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir užkan
džiais.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS

Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos 60 metų prisijun
gimo sukakties minėjimas 
įvyko sausio 23 d. šv. Anta
no parapijoje.

10:30 vai. kun. Alfonsas 
Babonas atnašavo šv. mi
šias už Klaipėdos atvadavi
me žuvusius savanorius ir 
pasakė šiam minėjimui pri
taikintą pamokslą. Mišiose 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Auką prie alto
riaus nešė Klaipėdos krašto 
vaduotojai Jonas Mikalavi- 
čius ir Bronius Tatarūnas. 
Mišių metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas 
muz. St. Sližio.

Minėjimas buvo praves
tas parapijos salėje. Atida
rė ir žodį tarė Klaipėdos 
krašto vaduotojas ir kelių 
organizacijų pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas. J. Kin- 
čiui vadovaujant įneštos vė
liavos. Sveikinimo ii- biru- 
tiečių vardu žodį tarė Ce
cilija Balsienė, kuri Ju
lijai Žebraitytei asistuo
jant, Klaipėdos vaduoto
jams prie krūtinės prisegė 
rožytes su lietuviškų spal
vų kaspinėliais: P. Bliū
džiui, J. Mikalavičiui, St. 
Šimoliūnui, Br. Tatarūnui 
ir V. Tamošiūnui.

Klaipėdos krašto vaduo
tojas ir kūrėjas savanoris 
ats. kpt. Stasys šimoliūnas 
buvo pakviestas skaityti 
paskaitą. Jis papasakojo ne 
tik Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prisijungimo ap
linkybes, bet nemaža žinių 
pateikė ir apie Prūsų ir Ma
žąją Lietuvą, kuri po II Pa
saulinio karo atiduota ru
sams. Paskaita trūko virš 
30 minučių, buvo gerai pa
ruošta ir įdomi.

Po paskaitos muz. St. Sli
žio vadovaujamas Detroito 
moterų vokalinis kvartetas 
susidedąs iš Birutės Januš
kienės, česlavos Pliūrienės,

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio
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Detroto moterų vokalinis kvartetas, vadovaujamas St. Sližio, atlieka meninę programą 
Klaipėdos krašto atvadavimo minėjime sausio 22 d. šv. Antano parapijos salėje, Detroite.

K. Sragausko nuotr.

Natalijos Sližienės ir Aldo
nos Tamulionienės padaina
vo keletą dainų.

Svečiai kvarteto daino
mis buvo sužavėti ir ilgais 
plojimais išprašė dar vieną 
dainą bisui.

Po minėjimo mokyklos 
klasėje birutietės ir šaulės 
kavute, sumuštiniais ir py
ragais pavaišino programos 
atlikėjus ir svečius.

HUBBARD FARMS 
COMMUNITY GROUP

Į tokio pavadinimo orga
nizaciją yra susibūrę Hub- 
bard rajono gyventojai. Jie 
turi išrinktą valdybą ir di
rektorius. šis rajonas ap
ima 16 blokų ilgio ir 14 blo
kų pločio miesto rajono. Vi
suotinis metinis šios orga
nizacijos narių susirinki
mas įvyko sausio 12 d. šv. 
Antano parapijos salėje, 
susirinkimą pravedė valdy
bos pirmininkas Edvard 
Ojeda, sekretoriavo Mare 
Rosen.

ši organizacija rūpinasi 
savo rajone gyvenančiais 
žmonėmis: saugumu, švara, 
apleistais namais, nenaudo
jamais tuščiais sklypais ir 
kitais su miestu susiėju
siais reikalais. Savo žinioje 
turi daržą, kuriame norin
tieji vasaros metu pasiim
tame sklypelyje gali užsiau
ginti daržovių arba prisiso
dinti gėlių. Organizuoja va
lymo dienas ir apšvarina 
neišvalytas vietas savo ra
jone. Vasario metus Clark 
parke buvo surengusi festi
valį ir gruodžio 12 d. šv. 
Antano parapijos salėje 
Kalėdų pobūvį.

šiuo metu šioje organiza
cijoje yra tik 64 mokestį su-

■ laiškai Dirvai
DĖL BARBARIZMŲ

Dviejuose neseniai DIR
VOJ išspausdintuose straip
sniuose pasigendu objekty
vumo. Straipsnyje "Realus 
žvilgsnis į lituanistinę mo
kyklą” (Dirvos 1983 Nr. 1) 
A. Balašaitienė lygina da
bartinį 9-ojo skyriaus lite
ratūros vadovėlį su seniau 
vartotu D. Veličkos vadovė
liu. Jos teigimu dabartinio 
vadovėlio "medžiaga... per
krauta barbarizmais, archa
izmais. Istorinių sakmių nei 
vienos". O Veličkos vadovė
lyje ”be socialinių implika
cijų, barbarizmų ir archa
izmų suprantami tekstai”.

Už kelių savaičių, į vado
vėlius pats turbūt nė nepa
žiūrėjęs, jos mintis kartoja 
Skirpstas ("šis bei tas”, 
Dirvos Nr. 4).

Iš tikrųjų beveik visi A. 
Balašaitienės minimi bar
barizmai bei archaizmai 
randami ir Veličkos vadovė
lyje ("Lietuvių liteartūra 
I”) išspausdintoje tautosa- 

simokėję nariai. Nario mo
kestis yra: .$10.00 vienam 
asmeniui ir $20.00 šeimai. 
Nariais gali būti virš pami
nėto rajono gyventojai su
simokėję nario mokestį. Na
riams verbuoti yra numaty
tas vajus ir jis bus atlieka
mas lankant tame rajone 
gyventojus siūlant jiems į 
šią organizaciją įsirašyti.

1983 metams direktoriais 
išrinkti: Birutė Barauskie
nė, Margaret Johnson, John 
Kostecki, Edvard Ojeda 
Mare Rosen ir Debbie Som- 
ner.

Po susirinkimo turėjome 
kavutę su pyragaičiais. Ją 
parengė Birutė Barauskie
nė talkininkaujant kitoms 
ponioms. Ateinantis organi
zacijos narių susirinkimas 
įvyks gegužės 11 d. 7 vai. 
šv. .Antano parapijos salė
je. Lauktina, kad į ją įsira
šytų ir daugiau lietuvių. 

koje. Veličkos vadovėlio 
barbarizmų neskaičiavau, 
bet atrodo, kad jų bus ne 
mažiau, kaip naujajame va
dovėlyje. Pavyzdžiui, Ve
ličkos vadovėlio viename 
puslapyje (psl. 173) yra šie 
barbarizmai ir archaizmai: 
nedėlia, pauliavonė, pada- 
bonė, slauni, kavalieraitis, 
stainia, kūbka, paldienin- 
kas, utarninkas, mvlista, 
rinckas, koplūnas, pakrošė- 
ti, mandra, rodą, tancius, 
tanciavoti, štuka, tvaipinti, 
špitoklius. Abiejuose vado
vėliuose paaiškinta kad to
kie žodžiai paprastoje kal
boje nevartotini, bet kad jie 
palikti tautosakoje, tuo iš
laikant senoviškų kūrinių 
autentiškumą. O istorinių 
sakmių (padavimų, kurių 
A. B. taip pasigenda, nau
jajame vadovėlyje iš tikrų
jų yra dvi.

Vida Bučmienė 
Cleveland

KODĖL NESIKREIPTA Į 
RAMOVĖNUS IR

ŠAULIUS?

Sausio 20 d. Dirvoje ap
rašytas Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas, ku
rį surengė ALT Clevelando 
skyrius.

Įdomu, kodėl šį kartą mi
nėjimą ruošė ALT, kai iki 
šiam laikui susitarę pame
čiui ruošdavo LKVS Ramo
vė skyrius ir dvi šaulių kuo
pos, su pamaldomis abiejose 
bažnyčiose už žuvusius ir 
gyvus kovos dalyvius.

Kodėl ALT nesikreipė į 
ramovėmis ir šaulius, kad 
reikšmingai atžymėti šį pa. 
minėjimą.

E. Pranckus, 
Parma, Oh.

BAKER-European
to mukę fine line of fancy cookies & 
cakes for retail bakery chain. Solid 
exp. in niaking tliese produets a 
mušt. Brand new produetion facility. 
Mušt nave transpoi tation; good sa
lary, good benefits. Call 212-993-'5600 
weekdays 9-5 p. m., auk for STUART.

(50-3)

Anta.no
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FLORIDA
• Vasario 16-ji Miami nu

matyta paminėti vasario 13 
d. Pamaldas laikys kun. dr. 
V. Andriuška. 2 vai. p. p. 
Minėjimas Įvyks salėje 3:30 
vai. p. p. Kalbės žurn. V. 
Meškauskas. Meninę dalį 
atliks sol. A. Brazis.

• Sunny Hills naujo mies
to centre Deltona Co. veltui 
duoda "Lietuvių sodybai” 
Įkurti 5 akerius žemės, ku
rioje pravesta gatvės, van
duo, kanalizacija ir telefono 
stulpai. Visi tie, kurie sie
lojasi "Lietuviškos sodybo
mis" turėtų nedelsiant kon
taktuoti šios vietovės pir
mūną V. Balecką tel. (904) 
773-3333.

• Povilas ir Elena Mikšiai, 
buvę clevelandiečiai, dabar 
gyveną Juno Beach, Fla., 
atšventė vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktĮ. Ta 
proga jiedu savo namuose 
buvo draugų ir artimųjų 
pagerbti.

Mūsų mielus draugus
VALYTĘ IR BRONĘ žEMLIAUSKUS

bei visų jų šeimą, nuoširdžiausiai užjaučiame 

ir kartu liūdime netekus mylimos močiutės
A. t A.

PAULINOS ŽEMLIAUSKIENĖS
”Teošia marių bangos tau reguiem acternam,— 
Tepritaria joms ir žvaigždynų aidinčios 

čiurlioniškos sonatos, — 
Ir taip tebūna minima per amžius mano motina 

tauri!” (Vyt. Alantas)

Irena, Vytautas ir Ginas, 
Vera, Laura ir Algis 

Alantai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems,

kad 1983 m. sausio 17 d. Lietuvoje mirė

A. t A.

DR. IGNAS SAVICKAS.

Nuliūdę liko:
žmona Danutė, sūnus Algis, 
broliai ir seserys su šeimomis 
bei kiti giminės Lietuvoje ir 
brolis Jonas su šeima Chicagoj

• Lietuvos Dukterų Drau
gijos Juno Beach ir apylin
kės skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario 4 d. 1 vai. p. 
p. Elenos Domijonaitienės 
bute. Paskaitą skaitys dr. 
O. Mironaitė.

• Juozas Mockaitis, atvy
kęs iš Lansing, Mich., į Ju
no Beach žiemavoti, buvo 
ištiktas širdies smūgio. 
Greitai išvežtas į P. B. G. 
Memorial ligoninę, ten teko 
ilgesnį laiką gydytis, šiuo 
metu sveiksta pas savo se
serį kaimyniniam Stuart 
miestelyje.

• Palm Beach lietuvių 
pensininkų klubas, š. m. 
sausio 8 d. turėjo narių su- 
susirinkimą Atidarė pirm. 
V. Mickus trumpa įžanga ir 
pakvietė susirinkimą pra
vesti S. Balčiūną ir proto
kolą surašyti Ir. Manomai- 
tienę. Pirm. V. Mickus pa
siūlė perorganizuoti pensi
ninkų klubą, dabartinio pa
vadinimo pridėti žodelį 
"pensininkų klubas”. Po 
daugelio pasisakymų dau-

AMBER STUDIOS, u

Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street, 
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

guma nubalsavo pavadinti 
Palm Beach Lietuvių Pen
sininkų Klubas.

• Miami Lietuvių Pilie
čių Klubo vadovavimą per
ėmė naujai išrinkta valdy
ba ir direktoriai: pirm. S. 
Šeputienė (telef. 305-866- 
1199), vicepirm. E. Griške- 
lis, finansų sekretorius P. 
šilas, ižd. P. Lapinskas, 
maršalka F. Sabai. Direkto
rių pirm. P. Leonas (telef. 
305-861-2430), direktoriai 
— Valentinas, Saladžius, 
Vaičekonis, Gruzdąs. Iš per
eitų metų dar pasiliko di
rektoriai: Ališauskas, Ra
manauskas, Skikūnas, Sa
bai.

WATERBURY
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė bus minima va
sario 13 d., sekmadienį. Iš
kilmės bus pradėtos šv. 
Juozapo parapijos bažny
čioje pamaldomis už ken
čiančią Lietuvą, šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą-pasa
kys kun. kleb. Jurgis Vil
čiauskas. Proga pritaikin
tas giesmes giedos šv. Juo
zapo parapijos choras,- vad. 
muz. Jono Beinoriaus.

3 vai. p. p. šv. Juozapo 
mokyklos auditorjoje, 29 
John St., oficiali minėjimo 
dalis su valstijos bei mies
to savivaldybių atstovais.

šventės prelegentas, lie
tuvių ir anglų kalbomis, 
bus inž. Gabrielius Mironas.

Meninę programą atliks 
sol. Gina Ugianskienė. Jai 
akompanuos, bei piano solo 
paskambins muz. Jody Gel- 
bogaitė.

Tautinės gyvybės išlaiky
mui ir pavergtos Tėvynės 
laisvei siekti, bus priima
mos aukos: Lietuvių Bend
ruomenei, Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tui ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai,

Vasario 16-tą, trečiadie
nį, 9 vai. ryto, pagal jau 
n u s i stovėjusią tradiciją,

SPORTAS
§LIDINĖTOJAI 

PRADEDA II-SIAS 
PASAULIO LIETUVIŲ 

SPORTO ŽAIDYNES

šį savaitgalį, vasario 5-6 
dienomis, Holiday Valley 
Ski Resort ,Ellicottville, N. 
Y. (apie 50 mylių į pietus 
nuo Buffalo, N. Y., įvyksta 
II-jų Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynių slidinėjimo 
varžybos. Taigi slidinėjimo 
sportui tenka garbė pradėti 
Il-sias PLS žaidynes.

Lygiagrečiai vyks ir š. 
Amerikos Pabaltiečių 1983 
m. slidinėjimo pirmenybės, 
kurioms lietuvių slidinėto- 
jai automatiškai kvalifikuo- 
jasi.

Varžybas vykdo Cleve
lando LSK žaibas. Rungty
nių vadovas — Vytenis 
Čiurlionis su nemažu štabu 
talkininkų.

žaidynėmis susidomėji
mas nemažas. Dalyviai su
važiuoja iš įvairių š. Ame
rikos vietovių, kaip Kalifor- 

įvyks Lietuvos vėliavos pa
kėlimas prie miesto savival
dybės rūmų, šios dienos 
Garbės burmistro pareigos 
bus pavestos A. Balandie- 
nei, buvusiai miesto tary
bos atstovei.

Šventės rengėjai, Lietu
vių Bendruomenės Apylin
kės valdyba, maloniai kvie
čia tautiečius gausingai da
lyvauti visose šventės iš
kilmėse, o savo laisvu apsi
sprendimu, pasirinktą insti
tuciją, paremti gausia au
ka.

Taip pat, apylinkės tau
tiečiams primenama, kad 
LB valdybos pastangomis, 
vasario 13-tą d., sekmadie
nį, nuo 7 iki 8 vai. vak., iš 
radijo stoties WWC0 ban
ga 1240 AM, bus perduoda
ma lietuvišką radijo pro
gramą, ryšium su Nepri
klausomybės šventės minė
jimu. Visi kviečiami pasi
klausyti.

LB Apyl. Valdyba 

finijos, Colorado, Utah, ša
lia pastoviai dalyvaujančių 
Ontario, Ohio Connecticut 
ir Michigano slidinėtojų. 
Vienok didžiausia staigme
na yra, kad atvyksta, du 
varžovai, D. Kriaucevičius 
ir A. Vaitiekūnas iš tolimo
sios Australijos.

Varžybų programoje — 
alpinistinis ir kroso (cross- 
country) varžybos.

šeštadieni, vasario 5 d. 
įvyks alpinistinės varžybos 
šia tvarka:

8:30-9:30 vai. ryto daly
vių registracija.

10 vai. slalomo varžybos.
1 vai. p. p. — didysis sla

lomas.
Po to seks iškilmingas 

aktų ir dovanų išdalinimas.
Vakare bus bendra vaka

rienė.
Sekmadienį, vasario 6 d. 

vyks kroso varžybos:
9:30-10:30 ryto — daly

vių registracija.
11 vai. — kroso varžybos.
1:30 vai. p. p. — dovanų 

išdalinimas ir žaidynių už
darymas.

Nežiūrint, kad yra mažai 
sniego, alpinistinės varžy
bos Įvyks tikrai, tačiau kro
sas gali eventualiai būti at
šauktas, jei padėtis nepage
rės. Visi iš anksto užsire
gistravusieji kroso dalyviai 
bus painformuoti.

Dėl paskutinės minutės 
informacijų kreipkitės Į 
varžybų vadovą Vytenį 
Čiurlionį telefonu (216) 
481-1525.

• Dr. A. Geručio parašy
ta monografija ”DR. 1)0- 
VAS ZAUNIUS", kurią iš
leido Vilties leidykla jau iš
parduota ir prašome užsa
kymų nebesiųsti.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nabor»wide is on yOur aide

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 53J-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.
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PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!
1983 kovo 6, sekmadienį, 4 v. p. p.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJ

DIRVAI PAREMTI
KONCERTE

Nr. 5 — 13

dainuos

DIRVA

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

Sol. Mario Šereni, Metropolitan Opera.

REGINA
ŽYMANTAITĖ-PETERS 

ir
MARIO SERENI

METROPOLITAN OPEROS BARITONAS

Su simfoninio orkestro 27 muzikantų ansambliu, 
diriguojant PHILIP NUZZO

Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. Rezervuokite vietas skambindami P* J. Budrienei 238-4337 ar į Dirvą 431-6344

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO ŠVENTĖ
Kasmet kiekviena organi

zacija turi savo šventes, tę
siant senąsias tradicijas, 
atsinaujinant nauja, iškil
mių sukeliama dvasia. Taip 
ir jaunimo organizacijos, 
dirbdamos tylų, viešumoje 
retai tepastebimą ar įverti
namą darbą, turi savo šven
tes, kurių metu prasiskver
bia į viešumą savo konkre
čiais darbais, meniniais pa
sirodymais, mugėmis, ir t.t. 
Tačiau ne dažnai pasitaiko, 
kad organizacija, išdirbusi 
ilgą eilę metų su daugiau 
negu viena ar dviem eilinių 
narių ir vadovų gentkartė- 
mis, švęstų nepaprastą 
šventę, kuri nėra nei minė
jimas, nei sukaktis, nei 
koks reikšmingas jubilie
jus. Jei rūpinamės ne kartą 
kai kurių organizacijų apa
tija, veiklos stoka ar narių 
nebesidomėjimu, tai toks 

įvykis, kaip naujos ir iš 
tikro gal pirmos skautiškos 
vėliavos įsigijimas Nerin
gos Skaučių Tuntui turi ne
paprastą reikšmę.

Nuo 1949 metų per Ne
ringos Skaučių Tuntą per
ėjo šimtai Dievo, Tėvynės 
ir artimo tarnyboje dirbu
sių ir tebedirbančių mergai
čių ir moterų. Visos iškil
mės, visi įžodžiai buvo duo
dami prie tradicinės tauti
nės vėliavos, kuri tunte vi
sada išliks didelėje pagar
boje ne vien kaip mūsų tau
tos regimas simbolis, bet ir 
kaip lietuviškos skautybės 
tęstinumo už Lietuvos ribų 
įrodymas ir liudininkas.

Š. m. vasario 20 d. Die
vo Motinos parapijos šven
tovėje tunto dvasios vadas 
s. kun. Gediminas Kijaus- 
kas, dalyvaujant Clevelan
do skautijai ii’ svečiams, 

pašventins naują tunto vė
liavą, kuri po pamaldų iškil
mingos sueigos metu bus 
įteikta tuntininkei vs Stefai 
Gedgaudienei. Vėliavos me
cenatai ir krikšto tėvai yra 
skautininkai dr. Nelė ir Ge
rardas Juškėnai. Tai didelis 
ir reikšmingas įvykis, ku
rio džiaugsminga švente tu
rėtų gėrėtis visi lietuviai ir 
savo buvimu parodyti savo 
pritarimą ir paramą skau
tiško darbo idealams ir jo 
darbuotoj ų ištvermei. To
kios šventės neįvyksta daž
nai.

Kiekviena organizacija 
gerbia ir vertina savo vė
liavą, bet skautiškoji vėlia
va dar turi ir savo ypatingą 
reikšmę kiekvieno skauto ir 
skautės gyvenime. Ji lydi 
jauno žmogaus asmenybės 
brendimo kiekvieną žingsnį, 
įžodžiais tuos žingsnius 
stiprindama ir savo oriu bu
vimu įprasmindama įžodžio 
pažadus.

Reikia tikėtis, kad Cleve
lando visuomenė į šį svarbų 
skautiško gyvenimo įvykį 
tinkamai reaguos, savo gau
siu dalyvavimu ne tik paro
dydama savo pritarimą ir 
moralinę paramą, bet lietu
viškam jaunimui konkre
čiai parodydama, kad jis 
yra svarbus, vertintinas ir 
reikalingas. Nauja vėliava 
taip pat yra ir tunto veik
los gyvastingumo konkre
tus užtikrinimas.

A. Ralašaitienė

• Pranciškus Neimanas. 
savo medžio drožiniais yra 
pagarsėjęs ne tik Clevelan
do lietuvių, bet ir amerikie
čių tarpe. Sausio mėn. 24-tą 
dieną jis gavo pakvietimą 
dalyvauti ”Older Cleveland 
Folk Artists’’ parodoje, ku
ri vyks š. m. gegužės 2-6 
dienomis Clevelando miesto 
rotušėje, šią parodą globoja 
Clevelando miesto vadovy
bė.

KONCERTAS
Ateiantį sekmadienį, va

sario 6 d. 4 vai. p. p. Lake- 
land Community College sa
lėje (kampas 306 ir 90 ke
lio) Mentor, Ohio įvyks 
Lakeland Civic orkestro 
simfoninis koncertas, kurio 
solistas pianistas Antanas 
Smetona išpildys Beethove- 
no C Minor fantazija for
tepijonu su choru ir orkes
tru. Dirigentas Peter Wil- 
son.

• Lietuvos Senovės Pa
minklai M. Blyno knygos 
pristatymas įvyks 1983 m. 
vasario 6 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Lietuvių Namuo
se.

Knygą pristatys Algirdas' 
Kasulaitis. Meninėje pro
gramoje solistas Julius Ka
zėnas, akompanuoja muz. 
Bronius Kazėnas.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Rengia- 
LAS Clevelando skyrius.
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Dalis jūrų budžių ir j. skautininkų dalyvavę sueigoje. Sėdi iš kairės: D. Kižys, Pr. Pet
raitis, vietininkas M. Juodišius, B. Kazėnas ir VI. Petukauskas. Stovi: K. Petraitis, V. Klimas, 
Ed. Kižys. A. Kižys, P. Petkus ir G. Aras. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDO JŪRŲ 
SKAUTŲ VEIKLA

Sausio mėn. 22 dieną įvy
ko Clevelando jūrų skautų 
Klaipėdos vietininkijos su
eiga j. v. s. Pr. Petraičio na
muose.

Sueigą pradėjo vietinin
kas j. b. v. v. Marius Juo
dišius tardamas savo įžan
ginį žodį, pranešdamas apie 
šios sueigos tikslą. Po to se
kė vietininko įsakymai iš 

SHM /uperior Zovino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperift /ovlng/ 9

Pogrindinis skyrius
798, East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮSŽ

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

kurių paaiškėjo, kad kpt. S. 
Dariaus jūrų sk. laivo va
das j. b. vair. Kęstutis Pet
raitis pasitraukė iš pareigų 
ir jo vieton skiriamas v. 
Edis Kižys.

Po oficialios dalies, j. v. 
s. VI. Petukauskas skaitė 
pašnekesį tema Klaipėdos 
krašto atvadavimas ir lietu
viškas jūrinis skautavimas. 
Pašnekesyje buvo paliesta 
jūrinio skautavimo istorija, 

privalumai, esmė, sistema, 
skautiškumas ir tikslas.

Lietuviai jūrų skautai 
patys tobulėdami jūrinio- 
me skautavime skleidžia 
Lietuvos kaip jūrinės vals
tybės idėją, tai turėtų būti 
jūrų skautų pagrindinis ge
rasis darbelis mūsų tautai 
ir tėvynei LIETUVAI.

Pabaigus pašnekesį sekė 
klausimai ir diskusijos są
ryšyje su pašnekesio tema 

ir kitais rūpimais vieneto 
reikalais.

Sueigos pabaigai buvo 
parodyta skaidres ir filmas 
iš Clevelando jūrų skautų 
veiklos. Tuo buvo užbaigta 
sueiga skirta paminėti Klai
pėdos krašto atvadavimo 60 
metų sukaktį.

Vėliau prie kavos ir py
ragaičių, kuriuos patiekė A. 
Petraitienė sueigos daly
viai dalinosi prisiminimais 
iš Clevelando 30 metų jūrų 
skautų gyvenimo matytų 
skaidrėse ir filme.

Sueigos dalyviai širdin
gai dėkingi j. v. s. Pr. Pet
raičiui ir Antaninai Petrai- 
tienei už malonų priėmimą 
ir vaišes.

Sueiga buvo nuotaikinga 
ir jau gana vėlokai visi ne
norom skirstėsi namo.

(vp)

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 26 D. Tautinės 
Sąjungos vakaronė Lietuvių 
Namuose.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

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.

• 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 & 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 20 D.. 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje "Auš
ros” 100 m. sukakties minėji
mas rengiamas parapijos tary
bos.

• 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 10 D., 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs (Velyki} 
stalas). Rengia parapijos ta
ryba.

• Neakivaizdinė lituanis
tinė mokykla, vadovaujama 
mokytojos Vidos Bučmie- 
nės, 17702 Crestland Road, 
Cleveland, Oh. 44119, LB 
švietimo tarybos įsteigta 
mokiniams, negalintiems li
tuanistinės mokyklos pa
siekti. šiuo adresu gaunami 
visi vadovėliai ir galima na
mie būnant eiti korespon- 
denciniu būdu visų pradžios 
mokyklos skyrių ir aukštes
niosios mokyklos klasių 
kursą bei gauti baigimo pa
žymėjimus.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 65-rių metų 
sukakties minėjimas įvyks 
sekmadieni, š. m. vasario 
mėn. 13 d. sekančia tvarka:

10 vai. ryte — šv. Mišios 
DMNP lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Prieš Mišias — 
vėliavų pakėlimas prie pa
minklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės.

10:30 vai. ryte — šv. Mi
šios Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

4 vai. p. p. — iškilmingas 
minėjimas Dievo Motinos 
parapijos salėje 18022 Neff 
Road.

Kalbas pasakys VUKo 
p i r mininko pavaduotojas 
dr. Domas Krivickas iš Wa- 
shingtono ir naujai išrink
tas JAV kogresmanas Ed- 
ward F. Feighan.

Koncertinę dalį atliks so
listai V. ir M. Momkai, 
akompanuojant muz. A. Va- 
saičiui — visi iš Chicagos.

Organizacijos yra prašo
mos dalyvauti pamaldose ir 
minėjime su savo vėliavo
mis ir visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai yra pra
šomi skaitlingai dalyvauti.

Clevelando mero Voino
vich nurodymu bus iškelta 
Lietuvos vėliava virš mies
to rotušės vasario 13 ir 16 
dienomis.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando 

Syriaus Valdyba

ATSIKURIA "VAIDILOS” 
TEATRAS

Sausio 23 d., Lietuvių 
Namuose, įvykusiame "Vai
dilos” teatro darbuotojų su
sirinkime, nutarta atkurti 
prieš daugelį metų Cleve

Dalis teatro darbuotojų atkuriant Vaidilos teatrą sausio 23 d. susirinkime. Prieky sėdi: 
Z. Dučmanas, p. Bridžiuvienė, rež. P. Maželis ir O. Jokūbaitienė. J. Garlos nuotr.

lande, su dideliu pasiseki
mu, veikusį "Vaidilos” te
atrą.

Meno vadovu ir režisie
rium, susirinkimo dalyvių 
kviečiamas, sutiko būti Pet
ras Maželis. Taip pat iš
rinkta ir "Vaidilos” teatro 
valdyba, kuri numačiusi 
talkinti meno vadovui įvai
riuose teatro paruošiamuo
se darbuose. Į valdybą iš
rinkti sekanti asmenys: R. 
Apanavičius, J. Citulis; Z. 
Dučmanas, J. Dunduras ir 
O. Jokūbaitienė.

Pirmajam šio sezono pa
statymui pasirinkta cleve- 
landiečio, jaunosios kartos 
rašytojo, A. Rukšėno trijų 
veiksmų politinė satyra, 
"Posėdis pragare”. Veika
las numatomas pastatyti 
šių metų rudenį ir nuvežti į 
Chicagoje įvykstantį dra
mos teatro festivalį.

Asmenys, galį kuo nors 
prisidėti prie teatro darbų, 
prašom skambinti meno va
dovui P. Maželiui, telef. 
961-4834.

• Dr. Domas Krivickas, 
VLIKo pirmininko pava
duotojas, Lietuvos ūkinin
kų Partijos veikėjas, teisių 
daktaras, Kauno ir Vilniaus 
universitetuose dėstė Klai
pėdos Statutą, teisės enci
klopediją ir tarptautinę tei

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS l TRADICINĮ 

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ 
1983 M. VASARIO 12 d., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE,
877 EAST 185TH STREET.

Programoj: Clevelando skautu sekstetas "BUDĖK”! Vakarienė — blynai ir 
kiti šilti Užgavėnių valgiai, šampanas, baras, šokiams gros Romo STRIMAIČIO 
orkestras.

Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai.

Įėjimas asmeniui $12.50, jaunimui $7.00. Bilietus platina ir stalus rezer
vuoja s. M. Puškorienė tel. 486-8613.

sę, Vilniaus universiteto' 
prorektorius, Lietuvos Mok
slų Akademijos narys.

Nepriklausomoje Lietu
voje : Valstybės Tarybos 
narys-bendradarbis, užsie
nio reikalų ministerijos ju
riskonsultas — dalyvavo 
Lietuvą liečiančiose tarp
tautinėse bylose bei konfe
rencijose su vokiečiais, len
kais ir sovietais.

Eilės straipsnių autorius, 
24 metus JAV Kongreso 
Bibliotekos lietuvių, pran
cūzų ir sovietų teisės spe
cialistas.

Kalbės Vasario 16-osios 
minėjime Clevelande, sek
madienį, vasario mėn. 13 d.

GRANDINĖLĖS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS '

Sausio 23 d., sekmadie
nyje, Grandinėlės jaunimo 
tėvai susirinko DMNP pa
rapijos patalpose aptarti 
artėjančią grupės 30-čio 
šventę. Dalyvavo 35 asme
nys.

Išklausius ansamblio va
dovų sveikinimų ir prane
šimų, buvo nutarta šią 
šventę švęsti iškilmingai ir 
teikti vadovams ir visam 
Grandinėlės ansambliui vi
sokeriopą, rengimui reika
lingą, pagalbą.

Koordinacijos reikalui iš
rinktas specialus komite
tas : B. Mainelienė — vaišių 
parengimo koordinatorė, Ja

1983 METŲ MUZIKOS 

KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ

JAUNŲJŲ MUZIKŲ 

KONCERTAS 
šeštadienį, vasario 19 d. 7:30 vai. vak.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
AUDITORIJOJE

Koncerte dalyvaus pianistai, solistai, 
instrumentalistai.

Bilietai 5 — 3 dol.
Gaunami abiejose lietuvių parapijose po pamaldų.

Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA

ne Motiejūnienė — salės 
puošimo koordinatorė, Ma
rija Marcinkevičienė ir Re
gina šilgalienė — telefoni
niai ryšiai, Julija Vencie- 
nė — baro reikalai, Albina 
Walsh — Specialūs projek
tai, Algis Muliolis — plaka
tai ir narės D. Apanavičie- 
nė, L. Nagevičienė, B. Ta- 
raškienė ir V. žiedonienė.

Po trisdešimtmečio kon
certo kovo 19, nutarta su
rengti Grandinėlės ansamb
lio nariams vaišes į kurias 
galės atsilankyti ir visuo
menės nariai, nusipirkę spe
cialų vaišėms bilietą. Jo kai
na bus 3 doleriai. Vietų 
skaičius ribotas.

Į koncertą bilietų kaina 
$8, 6, 4. Visus bilietus jau 
galima rezervuoti skambi
nant Aleksandrai Sagienei 
442-8674.

• Vladas Blinstrubas, 
nuoširdus Dirvos rėmėjas, 
surado Dirvai du naujus 
prenumeratorius: B. Urba
navičių ii* V. Tarašką. Dė
kojame VI. BJĮį$strubui ir 
sveikiname naujus prenu
meratorius įsijungusius į 
Dirvos skaitytojų šeimą.

• Irena ir Česlovas Sat- 
kai, gyv. Kirtland, Ohio, at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
linkėdami Dirvai toliau gy
vuoti. Ačiū.

• Clevelando Lietuvių 
Pensininku Klubo metinis 

susirinkimas įvyks Dievo 
Motinos parapijos svetainė
je š. m. vasario 2 d. 3 vai. 
p. p. Bus renkama Klubo 
valdyba ir revizijos komisi
ja. Kviečiami visi Klubo na
riai susirinkime dalyvauti.

• PERKANT IR PAR- 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 317L5 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. 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.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094. sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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KRAUCHUNIENĖ
Min. S. Lozoraitis, Lietu

vos Diplomatijos šefas pa
skyrė Mariją Krauchunienę 
Lietuvos Garbės vicekonsu
le mūsų Generaliniame 
Konsulate Chicagoje.

Ryšium su tuo Lietuvos 
atstovas dr. S. A. Bačkis 
paprašė Valstybės sekreto
rių, kad Valstybės Departa
mentas sutiktų tokiu titulu 
M. Kriauchunienę pripažin
ti.

Valstybės Departamentas 
š. m. sausio 20 d. raštu pra
nešė Lietuvos atstovui, kad 
Marijai Krauchunienei mi
nėtu titulu pripažinimas yra 
suteiktas.

Marija Krauchunienė-Ja- 
nuškaitė, gimusi Janonių 
k., Kurklių vi., Ukmergės 
apskr. 1943 m. yra baigusi 
Pedagogini Institutą Kaune, 
o atvykusi i JAV 1947 m. 
Chicagoje baigė Wright Jr. 
College.

Jos vyras Victor Krau- 
chunas yra vicepirmininkas 
Chicagos Title and Trust 

A. A.

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI 

mirus, vyrui dr. STASIUI JASAIČIUI, bro

liui dr. KAZIUI BOBELIUI — Vliko pirmi

ninkui, broliui inž. JURGIUI BOBELIUI — 

Tautos Fondo direktoriui ir jų šeimoms, taip

gi giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Co., o jų sūnus Raimondas 
turi aukštas pareigas Bell 
Telephon Co. Chicagoje.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Amerikos Lietuvių Tauti

nės S-gos Chicagos skyrius 
š. m. vasario 12 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. rengia Už
gavėnių Blynus Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie A.ve.

Maloniai kviečiame visus 
tuose blynuose dalyvauti. 
Rezervacijas prašome pada
ryti pas p. B. Kremerienę, 
tel. 597-6609.

• Viktorija Andriukienė, 
Daytona Beach, Floridoje 
Amerikos Lietuvių Klubo 
narė, paaukavo klubui 30 
dol. ir Algirdas Aksninis, 
taip pat narys, paaukavo 
kluibui 40 dol., a. a. dr. San- 
dargo atminimui pagerbti.

Klubo valdyba abiem reiš
kia širdingą padėka.

• Daytona Beach Ameri
kos Lietuvių Klubo ižd. Po
vilas Bložis, klubo vardu at
siuntė Dirvai paremti 25 
dol. Ačiū.

MARIUS GUSTAITIS 
LAIMĖJO PIRMĄJĄ 

PREMIJĄ Gilaus liūdesio valandoje, mirus
A. A.

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame brangios velionės vy

rą, dr. STASĮ JASAITĮ, brolius: ALTo gar
bės pirm. dr. KAZĮ ir inž. JURGĮ, velionės 

dukrą DALIĄ, sūnų JURGĮ ir jų šeimų 
narius

Amerikos Lietuvių Taryba

Marius Gustaitis, kuris 
studijuoja Kalifornijoj žur
nalistiką ir literatūrą, lai
mėjo Pietų Kalifornijos sri
ties kolegijų žurnalistų są
jungos paskelbto konkurso 
pirmąją premiją, nors kon
kurse dalyvavo daug varžo
vų. šiame satyriniame kū
riny jis pateikia spalvin
gą charakteristiką primity
vaus krašto jaunuolio, ku
ris atvyko į Ameriką pa
gal studentais apsimainy- 
mo planą ir pagyveno j j glo
bojusioje šeimoje.

Marius Gustaitis jau 
anksčiau pasižymėjo savo 
politiniais straipsniais Ven- 
tura College Press laikraš
čiuose.

Jis yra Camarillo, Calif., 
gyvenančių inž. Algimanto 
ir Rasos Gustaičių sūnus ir 
rašytojo Antano Gustaičio 
ir režisierės Aleksandros 
Gustaitienės vaikaitis.

Sveikiname ir linkime ge
ro pasisekimo ir ateity!

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI 
mirus, jos vyrui dr. STASIUI JASAIČIUI su 

šeima, velionės broliams dr. KAZIUI BOBE

LIUI ir inž. JURGIUI BOBELIUI reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Dr. Juozas Bartkus
Danguolė ir Eugenijus Bartkai
Ona Pulkauninkienė

• SLA 373 kuopa St. Pe- 
tersburge išsirinko naują 
valdybą: pirm. A. Mačionis, 
finansų sekr. P. Dalinis, 
sekr. dr. I. Mačionienė, iždo 
globėjai A. Krulikienė, Br. 
Urbonienė ir J. Vaičaitis. 
Visais reikalais kreiptis į 
P. Dalinį tel. 360-5063.

• ALT S-gos Baltimores 
skyrius papildė savo įnašą 
Vilties draugijoje, atsiųsda
mas 50 dol. ir tuo sustiprin
damas Dirvos leidimą.

• V. Mažeika ALT S-gos 
pirmininkas, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Prel. J. Kučingis, šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, Los Angeles, 
Ca., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 
33 dol. Ačiū.

A. A.

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI 
mirus, broliui dr. KAZIUI BOBELIUI — 

Vliko pirmininkui, broliui inž. JURGIUI BO

BELIUI ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime

Ona ir Vytautas
Jokūbaičiai

• N. Matijošaitis, gyv. 
Los Angeles, Dirvai parem
ti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

• JUNO BEACH, Flori
doje geroje vietoje, lengvo
mis sąlygomis pats savinin
kas parduoda gerai išlaiky
tą namą. Teirautis: J. Dau
gėla, 27 Ocean Crest Dr., 
Ormond Beach. Fla. 32074, 
tel.: (904) 441-7916.

Broliui rūpintojėliui 

t

ADOLFUI MASILIONIUI 
amžinybėn iškeliavus, jo gyvenimo rūpestin

gą palydovę GENUTĘ, jo liūdinčius brolį ir 

seseris užjaučiu ir kartu su jai meldžiu jam 

amžinojo atilsio ...

Stefanija Radzevičiūtė
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