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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REAGANO SVAJONE
Sunaikinti atskrendančias raketas 

ir jos pasėkos

Gindamas per televiziją sa
vo pasiūlytą karinį biudžetą, 
prezidentas Reaganas pareiš
kė vilties, kad tolimesnėj atei
ty mokslas ras būdų laiku su
sekti atskrendančias į šį kraš
tą raketas ir jas sunaikinti. 
Tai būtų karo veiksmų perkė
limas į erdvę, kas 1974 m. su
sitarimu, įsigalėjusiu 1976 
metais, yra uždrausta. Ta
čiau tas susitarimas galėtų bū
ti atšauktas, jei -

*... kuri susitariančių šalių 
nutars, kad nepaprasti įvy
kiai, susiję su ta sutartimi, 
sudaro pavojų jos svarbiau-

• Su Baltųjų Rūmų mi
sija į Beirutą. Vos tik bom
bų sproginėjimai sustojo 
drebinti Lebanoną, kai pre
zidentas Ronald Reagan pa
skyrė specialią privačių 
kompanijų grupę, įpareigo
damas ją vykti į Beirutą, 
nuspręsti kaip ir kur Ame
riką turėtu pagelbėti kraš
to atstatyme. Grupės nariai 
buvo parinkti iš Amerikos 
16 didžiausiųjų statybos 
firmų ir grupė pavadinta — 
”The White House Mission 
— U. S. Contractors Task 
Force for Reconstruction of 
Lebanon”. Aštuoniolikos da
lyvių tarpe buvo pakviestas 
ir inž. Vytautas Šliūpas, 
gyvenąs Riyadh mieste ir 
dirbąs su Morrison-Knud- 
sen Int’l Co. Misija spalio 
mėn. pabaigoje Beirute pra
leido 3 dienas ir susitiko su 
aukštaisiais Lebanono val
džios paregūnais bei žiūri
nėjo karo išdaužytas vietas. 
Vytautas paliko Beirute dar 
keletą dienų ilgiau ir neofi
cialiai pasivažinėjo po kraš
tą. Aplankė ir dar ”neišlais- 
vintas teritorijas” kontro
liuojamas phalangistų, sy- 
rijiečių ir palestiniečių.

(Nukelta į 2 psl.)

Baltųjų Rūmų misijos nariai Lebanone. Trečias iš kairės su 
juodais akiniais ir foto aparatu rankoje inž. Vytautas Šliupas.

Vytautas Meškauskas

siems interesams. Ji turi 
apie tai pranešti šešis mė
nesius prieš atsisakydama 
nuo sutarties ...’
Tačiau toji sutartis ir ją se

kantis protokolas leidžia prieš- 
raketinėm raketom apsaugoti 
sovietams savo sostine, o ame
rikiečiams - tarpkontinentali- 
nių raketų batarėjas. Praktiš
kai amerikiečiai tąja išimtim 
iki šiol nesinaudoja, nors tyri
nėjimo darbai nuo pat susita
rimo dienos vyksta toliau. So
vietams taip sustiprinus savo 
žemėje laikomas raketas - kad 
jos teoriškai vienu pirmu smū
giu galėtų sunaikinti ameri
kiečių panašaus tipo raketas - 
jų apsaugojimo klausimas su- 
aktualėjo. Pasitikėti vien grą- 
sinimu, kad jei jūs šausite į 
mus - mes šausime į jus, daro
si kasdien sunkiau.

Tokiu būdu toji prezidento 
kalbos vieta neturėtų sukelti 
sensacijos, bet ji visdėlto tai 
padarė. Ne tik dėl to, kad An
dropovas prezidento teigimą 
apie sovietų karinį pranašumą 
pavadino ‘melu’. Kalba susi
laukė didesnio atgarsio ir šia
me krašte. Ne tik jo politinių 
oponentų tarpe, bet ir tos sri
ties mokslininkų. Kai kurie jų, 
nors iš principo pritaria tos 
problemos tyrinėjimui, mano, 
kad progresas šioje srityje yra 
susijęs su naujais pavojais. Esą 
sunku įsivaizduoti tokią siste
mą, kuri užtikrintų apsigyni
mą nuo priešų raketų visu 
100%. Jei ji, pavyzdžiui, ga
lėtų sunaikinti tik 90% at- 
skrendančių raketų, sovietam 
reiktų tik padidinti savo į JAV 
nutaikytų raketų skaičių, kad 
pasiektų reikiamą efektą. Juk 
viena vienintelė atominė bom 
ba gali padaryti nepakenčia
mų nuostolių. Antra vertus, 
reikia manyti, kad jei sovietai 
negali tikėtis pirmu smūgiu 
sunaikinti didelės daugumos 
amerikiečių raketų, jie to ir

Naujausia Vytauto Igno litografija NERINGA, kuri buvo specialiai sukurta Clevelando 
Neringos skaučių tuntui vėliavos Įsigijimo proga. Vytautui Ignui neseniai buvo paskirta LB kul
tūros tarybos 1982 m. dailės premija, kuri bus įteikta premijų šventėje New Yorke.

PASIRUOŠIMAI LinUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI
Penktasis Pasaulio Lietu

vių Jaunimo Kongresas 
vyks 1983 metų liepos 1-24 
dienomis. Liepos 1 d., II 
Pasaulio Lietuvių Dienų bė
gyje Chicagoje, įvyks Kon
greso atidarymas. Stovyk
la yra ruošiama liepos 4-10 
dienomis, Oberlin College 
netoli Clevelando. Jaunimo 
Kongresas toliau tęsiamas 
Trent Universitete prie To
ronto miesto, kur atstovai 
dalyvaus Studijų Dienose 
liepos 11-20 dienomis. Lie
pos 22-24 dienomis Montre- 
alyje įvyks vietines spau
dos konferencija, koncertas, 
banketas ir oficialus Kon
greso uždarymas.

KONGRESO STOVYKLA
Jau nuo 1982 metų vasa

ros prasidėjo paruošiamie
ji V-osios PLJK stovyklos-' 
darbai. Stovykla įvyks 
Oberlin Kolegijoje, Ohio, 
nuo liepos 4 d. iki liepos 10 

d. Stovyklos akademinės 
programos rengimo komisi
ja sudaro šie asmenys: Bi
rutė Baltrušaitytė-Bublienė 
iš Detroito (komisijos pir
mininkė ir bendras koordi
navimas visos akademinės 
programos); kun. A. Sau- 
laitis iš Chicagos (dieninių 
programų koordinatorius) ; 
seselė Igne Marijošiūtė iš 
Putnamo (dienotvarkės ko
ordinatorė) ; ir Viktutė 
Lenkauskaitė iš Clevelando 
(užsiėmimų kordįnatorė). 
Taip pat prie komisijos pri
sideda Rūta Giedraitytė iš 
Clevelando (vakarinių pro
gramų koordinatorė.

šios V-tosios PLJK sto
vyklos ' programos tikslas 
yra supažindinti stovyklau
tojus su Lietuvos istorijos 
laikais, kad dalyviai pajus
tų ir pažintų savo kilmę.

Pirmoji stovyklos diena 
— LIETUVIŲ KILMĖS 
DIENA, šios dienos tema 

skirstoma į tris dalis: 1) 
Senovės lietuvių tikyba; 
2) Lietuvių santykiai su 
kaimyninių tautų žmonė
mis; 3) Svetimą kalbų įta
ka lietuvių kalbai ir lietu
vių pastangos kalbą apva
lyti nuo svetimžodžių. Va
kare bus linksmo pobūdžio 
Viduramžio laužas.

Antra diena pavadinta 
— TAUTINIO ATGIMIMO 
DIENA, šios dienos temos 
apibudins ir analizuos tau
tinio atgimimo laikotarpio 
uždavinius ir sunkumus. 
Stovyklaut o j a i svarstys 
šias temas: Kas motyvavo 
lietuvius atkovoti tautos ne
priklausomybę ; Kokios idė
jos veikė to laiko lietuvius 
pasipriešinti lietuvių tautos 
pavergėjams; tautinio at
gimimo žymesnieji veikėjai 
ir jų įtaka tų laikų jauni
mui. Vakaro programai pra
matyta skaidrių montažas 
ir tautiniai šokiai.

(Nukelta į 4 psl.)



SOVfilTIHĖ POLITIU
Nauji Reagano pasiūlymai sovietams. - Kaip ilgai dar gali 

komunizmas išsilaikyti kaip politinė sistema: 
_________ jugoslavo disidento Djilas analizė. _______

■ Iš kitos pusės

Prezidentas Reaganas pe
reitą trečiadieni paskelbė nau
jus JAV pasiūlymus išjudinti 
Ženevoje įstrigusią konferen
ciją vid. distancijų raketų su
mažinimui. Jis norėjo tai pa
minėti savo platesnėje kalboje 
ginklavimosi klausimu ketvir
tadienį, kovo 31 d., bet tuo at
veju to tuojaus negalėtų pa
skelbti Europos laikraščiai, 
ypatingai Vokietijoje, nes jie 
neišeina Didįjį Penktadienį. 
Už tat savo pasiūlymus jis pas
kelbė diena anksčiau, į Bal
tuosius Rūmus susikvietęs 
NATO ambasadorius, nes 
kaip tik tų kraštų vyriausybės 
pageidavo, kad tie amerikie
čių ginklai nebūtų įvesti į jų 
teritorijas prieš tai neišban
džius visų būdų kaip nors su
siderėti su sovietais. Preziden
tas ir toliau palaikė savo pa
siūlymą abiem pusėm visai at
sisakyti nuo tos rūšies ginklų, 
tačiau kaip laikiną priemonę 
einant prie to tikslo, jis dabar

REAGANO SVAJONE
(Atkelta iš 1 psl.) 

nedarys. Žinoma, ir jie padi
dins savo pastangas šioje srity
je, kas - kaip nežiūrėsi - vistiek 
veda prie ginklavimosi lenkty
nių paspartinimo.

Tokia reakcija į prezidento 
užuominą apie priešraketinę 
gynybą neturėtų būti prezi
dentui ir jo aplinkai nelaukta. 
Bet, jei taip, kodėl preziden
tas, kaip eina gandai, ją įtrau
kė paskutiniu momentu?

Kai kas čia įžiūri politinius 
sumetimus. Visų pirma pre
zidentas norėjęs sumažinti ato
minių ginklų užšaldymo da
bartiniame stovyje kampani
jos įtaką. Ar negeriau grėsmę 
‘neužšaldyti’, bet - jei ne iš vi
so panaikinti - tai bent gero
kai sumažinti?

Už tai galėjo būti ir kitų su
metimų. Neužmirština ta 
proga karinis biudžetas, susi
laukęs kritikos iš abejų partijų 
pusės. Pakartotinas primini
mas apie pavojingą padėtį ga
li padėti tą biudžetą tik tru
putį apkarpyti.

Pagaliau, čia galima įžiū
rėti ir priešrinkiminę propa
gandą. Reikalas per paskuti
nius du metus eiti į kompro
misus su įvairiom grupėm nu
vylė ištikimuosius Reagano 
pasekėjus. Jie norėtų, kad 
Reaganas būtų ... Reaganu, 
tokiu, koks laimėjo respubli
konų partijos nominaciją. Už 
tat prezidentui dabar esą pa
ranku pabrėžti savo antiko
munizmą.

O kaip tai atsilieps į tarp
tautinę padėtį? Logiškai gal
vojant, žadamos ginklavimosi 
lenktynės negali būti malonios 
sovietams. Carterio patarėjas 
Brzezinskis pirmadienio ryto 
CBS TV programoje pareiškė, 
kad Carterio administracijos 
griežtesnė laikysena sovietų 
atžvilgiu nuo pat jos pradžios, 
ko gero būtų išlaikiusi ... de- 
tentę. Sovietai skaitosi tik su 
jėga.

J

siūlo sulyginti abiejų pusių 
užtaisų skaičių: t.y. jei sovie
tai sumažintų savo SS-20 ra
ketų su trimis užtaisais kiek
vieną skaičių iki 100, ameri
kiečiai sumažintų savo numa
tomoms Pershing-II ir skrai
dančių bombų (su vienu už
taisu kiekviena) iki 300. Gir
di, jei tie ginklai būtinai rei
kalingi, geriau jų turėti ma
žiau, negu daugiau.

Derybos dėl to bus tęsiamos 
Ženevoje nuo gegužės 17 die
nos. Sovietai iš anksto tai pa
vadino ‘propagandos triuku’.

•••
Svarstant ginklavimosi lenk

tynes ir apskritai santykius su 
sovietais, turime daug infor
macijos šaltinių patirti, kaip 
visa tai atrodo Vakarų pusėje. 
Sunkiau spręsti apie nuotaikas 
ir galimybes sovietų pusėje. 
Čia daugiau turime remtis 
bendromis žiniomis ir palygin
ti nedaugelio tikrų žinovų in
tuicija. Vienas tokių yra Ju
goslavijos Milovan Djilas, bu
vęs labai artimas Tito bendra
darbis, o dabar pagarsėjęs di
sidentas, sulaukęs 71 metų. 
Už savo ‘atskiras’ pažiūras į 
komunistinę sistemą ir jų skel
bimą, 11 metų jis praleido ka
lėjimuose ir dabar yra seka
mas, nors gyvena savo priva
čiam bute Belgrado senamies
tyje ir kaip paskutinę valdžios 
malonę gavo leidimą vairuoti 
savo automobilį. Iki šiol jam 
vis nebuvo leidžiama išlaikyti 
egzaminus. Pragyvena jis iš 
Vakaruose leidžiamų knygų.

Kaip žinia, Djilas bandė Ju
goslavijoj atgaivinti komunis- 
tinę-sovietinę santvarką, išėjęs 
su idėja duoti darbininkams 
daugiau teisių fabrikuose, 
valstiečiams - žemės ūkyje ir 
piliečiams - bendrai savo 
bendruomenėse. Pasikalbėji
me su Der Spiegei redaktoriais 
Djilas prisipažino, kad iš tos 
idėjos praktiškai mažai kas išė
jo, nes darbininkų tarybų na
rių tarpe 95% yra partiečiai 
ir jose susidaro klikos, susibū- 
rusios apie direktorius, kiek
vienas ten galvoja ir gina savo 
siaurus asmeniškus interesus. 
Bandymas Jugoslavijoje sukur
ti geresnę sistemą už sovietų 
nepasisekė ir tam kraštui gre
sia dideli ūkiniai sunkumai, 
net pilietinis karas, kuris galė
tų Jugoslaviją suskaldyti į at
skiras tautines valstybes. Tie-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
(

MAISTO UI LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

DIRVA

sa, Jugoslavijos piliečiai, ypač 
sostinės Belgrado gyventojai, 
gali pasidžiaugti didesne kul
tūrine laisve, tačiau dabar, 38 
metams po karo praslinkus, 
vėl reikia pirkti maistą pagal 
korteles ir stovėti ilgose eilėse 
kitom gėrybėm gauti. Kraštas 
yra prasiskolinęs užsieniui, ja
me yra vienas milijonas be
darbių ...

Ar tokia situacija nepadi
dins Sovietijos intervencijos 
pavojaus? Juk Jugoslavija gali 
būti jautri ir sovietų ūkiniam 
spaudimui, nes 50 % jos užsie
nių prekybos yra su Sovietija! 
Djilas mano, kad tiesioginė so
vietų intervencija jiems būtų 
daug sunkesnė už įsikišimą į 
Afganistaną ar Lenkiją. Nuo
taikos čia yra aiškiai antisovie- 
tinės. Pagaliau ir Vakarai yra 
daugiau suinteresuoti Jugosla
vijos išlaikymu.

Komunizmas faktinai išsi
gimė į pramoninį feodalizmą, 
tuo tarpu kapitalizmas pada
rė didelę pažangą. Jis žmogui 
davė viską, ką komunizmas 
žmogui žadėjo - plius laisvę ir 
ūkišką pranašumą. Jei taip, 
tai kodėl žmonės po 65 metų 
patyrimo vis dar pakenčia tą 
sistemą?

Djilas mano, kad nuo ka
tastrofos komunistinę sistemą 
ilgą laiką gelbėjimo supramo- 
ninimo procesas. Žmonės ti
kėjo, kad kraštą pagaliau su
pramoninus visiems bus leng
viau gyventi. Iš tikro tačiau, 
supramoninimas atnešė nau
jas problemas. Net ir pačioje 
Sovietijoje, milžiniškame kraš
te su visom reikalingom žalia
vom, jos laukia toks pat liki
mas kaip Ottomanų imperijos, 
kuri šimtmečiams bėgant vi
sai išnyko. Tai procesas, ku
ris gali pareikalauti daug de
šimtmečių. Galime susilaukti 
streikų, masinių demonstra
cijų, tačiau ne tikrų revoliu
cijų.

Ką Vakarai galėtų padary
ti, kad tą eigą paskubinus. Pa 
sak Djilo, svarbiausias Vaka
rų uždavinys yra sulaikyti so
vietų ekspansiją. Jis neprita
ria pilnai nei vienai Vakarų 
pažiūrai, kaip elgtis su sovie
tais. Viena jų reikalauja So
vietų Sąjungai sudaryti gali
mai daugiau ūkinių sunkumų 
priversti ją ginkluotis, nes tik 
tada ji gali nusileisti. Kita -

SaviataluU: J. JANUŠAITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Kovo 6 d. DRAUGO vedamajame skaitau citatą, pri
statytą kaip „taiklią ir teisingą”:

„GĖDA LAISVAM PASAULIUI! šiandien 
Helsinkyje pasirašomas net 35 valstybių vadų pa
reiškimas, pripažįstantis dabartinių sienų Rytų 
Europoje neliečiamumą ir tuo būdu rusų domina
vimą toje Europos dalyje . .. Vakariečiai nieko ne
gavo. Rusai parodė savo galybę, o vakariečiai savo 
silpnumą ir baimę, ir dar kartą nusigrįžo nuo rusų 
pavergtų tautų.” Ir t.t. Ir t.t.

Iš kur toji ištrauka? O gi iš neseniai pasirodžiusio 
St. Raštikio atsiminimų jau IV tomo. Toks,buvęs jo įrašas 
į dienoraštį 1975 m. liepos 30 d.

Prisiminus, kad autorius, buvęs mūsų kariuomenės 
vadas, savo karjerą joje baigė kaip jos LIKVIDACIJOS 
KOMISIJOS PIRMININKAS — kyla įvairios mintys. Ga
limas daiktas, kad buv. kariuomenės vadas, sovietams 
užėjus, kitaip elgtis negalėjo. Bet, jei taip, iš kitos pusės 
žiūrint, kodėl šaukti kitiems GĖDA, jei sąlygom verčiant, 
mes patys ’flirtavom’ su sovietais, laikėme juos savo ne
priklausomybės 'garantais* ir pan., nors gerai galėjome 
žinoti, ko jie verti. Net jei ir sutikti su Raštikio Helsinkio 
akto interpretacija, kuri nėra teisinga, ir tuo atveju sun
ku įžiūrėti didelį skirtumą tarp prezidento Fordo to akto 
pasirašymo ir Raštikio sutikimo savo rankomis likviduoti 
Lietuvos kariuomenę. Abiejų jų elgesys išplaukė iš susi
klojusios padėties...

Tiesą sakant, svetimųjų kaltinimas dėl visų Lietuvos 
nelaimių pradeda įkyrėti. Anksčiau ar vėliau reikėtų pri
leisti, kad svetimieji nesiskubins Lietuvos išvaduoti, jei 
tai nesutaps su jų pačių degančiais interesais. Tiesa, šio 
krašto politikai yra labai mandagūs ir kalba tai, ko jų, 
klausytojai nori girdėti. Tos kalbos tačiau, kaip kompli
mentai ir rinkiminiai pažadai, jų nesaisto. Su tuo susigy
venti jau buvo pakankamai laiko. (vm)

norėtų sovietams ūkiškai pa
dėti, nes tik tokiu būdu gali
ma būtų privesti prie jos siste
mos liberalizacijos. Djilas ma
no, kad Vakarai turi būti stip
rūs, bet kartu ir pasiruošę de
ryboms, prekiauti su sovietais, 
tačiau su tam tikrom sąlygom. 
Neparduoti jiems dalykų rei
kalingų ginklavimuisi. Trum
pai, jis yra už abiejų, aukš
čiau minėtų pažiūrų mišinį.

Ar Andropovo iškopimas į 
valdžią ką nors pakeis? Djilas 
nemano. Andropovas iškilo 
uždaroje sistemoje, subiuro- 
kratintoje, ribotoje, impoten
tiškoje, be naujų idėjų. Už tat 
jis turi eiti prie asmeniškos dik
tatūros. Jis gali pravesti tik 
kai kurias reformas - pav. 
duoti daugiau laisvės atskirų 
respublikų žemės ūkio minis- 
teriams, ką jis ir padarė. Jis 
kovoja prieš girtavimą ir tin
giniavimą. Užsienio politiko
je jis gali būti lankstesnis ir in- 
teligentiškesnis už savo pirm- 
takūnus, bet tai nėra visai 
nauja politinė linija. Be to, jis 
jau yra per senas išvystyti 
naujas idėjas.

Djilas prieš 14 metų rašė 
New York Times apie pasaulį 
1984 metais. Tąsyk jis prana
šavo, kad ir 2,000-siais metais

1983 m. balandžio 7 d.

komunizmas išsilaikys. Da
bar jis tiki, kad taip ilgai - gali 
sakyti amžinai - išsilaikys tik 
komunistinė idėja, nes ji kilo 
iš Vakarų kultūros. Daugu
mas žmonių anksčiau ar vė
liau pasvajoja apie laisvę, ly
gybę ir brolybę. Realiam gy
venime komunizmas yra tik 
utopija, iš esmės religinė idėja.

Kad jie kol kas dar neapsi
sprendė kaip laikytis Reagano 
retorikos atveju, parodo sekan
tis faktas. Kaip minėjome 
aukščiau, pasikalbėjime su 
Pravda, Andropovas Reaga- 
ną išvadino ‘melagiu’, bet tik 
TASS’o iš anksto paskelbtam 
angliškam tekste. Vėliau 
Ęrav'doje psirodžiusiame ofi
cialiam rusiškam tekste An
dropovas jau daug manda
giau pavadino netiesa (‘ne- 
pravda’) Reagano teigimus.

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS AND 
MEDICAL LABORATORY TECHN1- 
CIANS — Multispecialty clinic and 
101 bed' general hospital has in>- 
media te opening for Medical Tecn- 
nologists and Medical Laboratcry 
Technicians. Good fringe benefits. 
Salary commensurate with experience. 
Write or call Jonathan Everson Chief 
Tech.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St.

Philippi, West Virginia 264t6 
304-457-2800

(8-15)
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Lietuvos pogrindžio spauda:

KARDINOLO PROBLEMA
Niekas Lietuvoje neliko abe

jingas apie naujo kardinolo 
paskyrimą Latvijos Katalikų 
Bažnyčiai. Visi gyvai disku
tavo: ką tai reiškia?

Latvijos Katalikų Bažnyčios 
gyvenimas merdi: vaikai ne- 
katekizuojami, bažnyčiose be
veik nėra jaunimo, į Kunigų 
seminariją vietinių kandidatų 
irgi''beveik nėra, todėl val
džios nustatytas limitas užpil
domas kandidatais iš Baltaru
sijos, Ukrainos ir net Kazachs
tano. Nors oficialiai Rygos Se
minarija ruošia kunigus visai 
Sovietų Sąjungai, šiais metais 
kunigystės šventimus gavo, 
berods, vienas klierikas. Lat
vijos kunigų tarpe viešpatauja 
pasyvumas, baimė ir susitai
kymas su mintimi, kad Baž
nyčia Sovietų Sąjungoje gali 
egzistuoti tik laikantis RS nuos
tatų. Panašiai mąstoma visiš
kai pavergtoje Rusijos Provos- 
lavų Bažnyčioje.

Tuo tarpu Lietuvoje vaikai 
katekizuojami, aktyviai daly
vauja religinėse apeigose, baž
nyčioje matosi vis daugiau jau
nimo, daugelis žmonių akty
viai apaštalauja, daugelis už 
tikėjimą drąsiai eina i kalėji
mus. Pvz., Jadvyga Bieliaus
kienė 1982 m. įkalinta už 
apaštalavimą moksleivių tar
pe. Lietuvos kunigai sėkmin
gai gina savo nepriklausomy
bę nuo RS nuostatų.

Žinant realią Latvijos ir Lie
tuvos Kat. Bažnyčios padėtį, 
kardinolo paskyrimas Latvijai 
Lietuvos kunigus ir tikinčiuo
sius tiesiog šokiruoja. Jie aiš
kina, kad toks paskyrimas - 
tai Latvijos Kat. Bažnyčios 
pasyvios ir kapituliacinės lai
kysenos įvertinimas, o Lietu
vos kunigų ir tikinčiųjų sudė
tų aukų, atkaklios kovos ir ryž
tingos laikysenos ignoravimas. 
Sovietinę valdžią šitoks pasky
rimas pilnai patenkina.

Pareiškimai, kad naujasis 
kardinolas gal būsiąs tiltas 
tarp Maskvos ir Vatikano, i 
dabartinę tamsą mažai įneša 
šviesos. Spėliojimai, kad gal 
būt tremtinys vyskupas Julijo
nas Steponavičius esąs kardi
nolas ‘in pectore’, Lietuvos ku
nigus ir tikinčiuosius šiuo me
tu mažai tepaguodžia. Tuo 
labiau, kad iš Romos ateiną 
lietuvių kunigų laiškai liudija, 
jog šis garbingas tremtinys vys
kupas Vatikane kažkieno ge
rokai suniekintas.
Paskyrus Latvijos Kat. Baž

nyčiai kardinolą, tremtinys 
vyskupas J. Steponavičius ga
vo keletą labai piktų anonimų. 
Viename iš jų rašoma:

‘Tariamasis kardinole ‘in 
pectore’! Tai tu laimini Sva
rinskų, tamkevičių, keinų 
zdebskių ir į juos panašių Baž
nyčios skaldytojų veiklą. Tai 
tavo ir ‘veikėjų’ darbelius 
Šventasis Sostas taip įvertino, 
kad ne katalikiška Lietuva, o 
protestantiškoji Latvija gavo 
kardinolą ir dar vieną vysku
pą’. Anonimą pasirašė ‘dau
gumos kunigų nuomonę išreiš
kiantis konfratras’, kuris, grei
čiausiai turi KGB karininko 
antpečius. Kitas anonimas ra
gina popiežių, vyskupus ir 
kunigus melstis, ‘kad nelaba
sis neveiktų Bažnyčios nenau
dai per vyskupą Steponavi
čių’.

Piktus anonimus, gimusius 
KGB būsinėje, gavo taip pat 
kunigai A. Svarinskas ir Algi
mantas Keina.

Lietuvos kunigus stebina ne 
anonimai (nors dažnai jie įdo
mūs tuo, kad sužinoma ką vie
nu ar kitu klausimu galvoja 
KGB), bet Lietuvą pasiekian
tys kai kurių Romos lietuvių 
kunigų laiškai. Viename iš jų 
kaltinamas vysk. Julijonas Ste 
ponavičiųs ir jo ‘veikėjai kuni
gai’, kad Popiežius paskyrė 
kardinolą ne Lietuvai, o Lat
vijai. Kuo paaiškinti šį nema
lonų sutapimą - KGB Lietuvo 
je ir kai kurie kunigai Romoje 
kalba vienodai? Atsakymas 
tik toks: KGB meistriškai de
zinformavo bent kai kuriuos 
įtakingus Romos lietuvių ku
nigus, o tuo pačiu ir Apašta
lų Sostą. Džiugu tik tai, kad 
Sv. Tėvas nepaskyrė Lietuvai 
kardinolu pasyvią ir konfor
mistinę poziciją užimanti as
menį. Už šį Apaštalų Sosto 
sprendimą Lietuvos kunigai ir 
tikintieji tikrai yra dėkingi.

Kad Apaštalų Sostas KGB 
buvo klaidinamas, liudija ir 
šis faktas. Washingtono arki
vyskupijos savaitraštis patal
pino kun. Doil straipsnį, ku
riame jis svarsto, kodėl kardi
nolas buvo paskirtas Latvijai, 
o ne Lietuvai. Straipsnyje re
miamasi prel. L. Tulabos gau 
tomis patikimomis žiniomis iš 
Lietuvos, būk tai Maskva yra 
pranešusi, kad vysk. Stepona
vičių viešai pakėlus kardinolu 
Vatikanui tektų padaryti 
sunkų pasirinkimą, nes Mask-

Lietuviai, gyveną Saudi Arabijoje, buvo suvažiavę Į Riyadh ir išsirinko naują LB apyl. 
valdybą.

IŠ LIETUVIŠKO GYVENIMO SAUDI ARABIJOJE
• Išrinkome naują S. A. 

Lietuvių Bendruomenės val
dybą: Padėkos Dieną, lap
kričio 25 d. Saudi Arabijo
je gyveną lietuviai suskrido 
į sostinę Riyadh, paben
drauti ir lietuviškai pasi-

va pareikalautų, kad jis būtų 
ištremtas į darbo stovyklą Si
bire arba priverstų išvykti į 
Vatikaną, iš kur jis niekada 
negalėtų sugrįžti Lietuvon. 
Sis Maskvos pranešimas yra 
eilinis KGB šantažas, kad 
Apaštalų Sostas Lietuvai ne
paskirtų gero kardinolo. (Į la
gerį kardinolas tikrai nebūtų 
išsiųstas!) Jei Lietuvai būtų 
buvęs paskirtas geras kardino
las, tai kur jis bebūtų - lagery
je ar Romoje - kunigai ir kata
likai morališkai būtų paremti. 
Deja, šiuo metu Lietuvoje 
triumfuoja tik KGB, o uoliau
si kunigai ir pasauliečiai jau
čiasi palikti ‘vienų vieni’.

Lietuvą pasiekia žinios (ne
galime patikrinti jų objekty
vumo), kad būk tai Sv. Tėvas 
esąs nepatenkintas, jog Lietu
voje tarp kunigų nesą vieny
bės, todėl Lietuva, ir negavusi 
kardinolo. Lietuvos kunigai 
netiki, kad Sv. Tėvas galėtų 
nesuprasti tikrosios padėties 
Lietuvoje. KGB dalį kunigų 
suluošino ir jie, plakami prie
vartos botagu, daro, rašo ir 
kalba tai, ko nori sovietinė vai 
džia. Jie yra didžiausi kunigų 
vienybės ardytojai. Galimas 
daiktas, kad jie daugiausiai ir 
dezinformuoja Vatikaną, o 
tikrasis Bažnyčios balsas iš Lie 
tu vos šiandien yra tylus, Apaš 
talų Sostą retai pasiekiantis ir 
dar KGB koloborantų sunie
kintas.

Šiuo sunkiu Lietuvos Kata
likų Bažnyčiai metu, kai uo
liausi kunigai areštuojami, o 
uolumas tarsi neįvertinamas, 
Lietuvos kungiams ir tikintie
siems labai svarbu nepasimes
ti, bet ir toliau išlaikyti pir
mykštę pagarbą ir ištikimybę 
Apaštalų Sostui. Pati Apvaiz
da pasirūpins, kad tikrqi išti
kimybė triumfuotų. O krikš
čioniškasis triumfas visada 
prasideda nuo kryžiaus.

(LKB Kronika Nr. 56 
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šnekučiuoti. Prie sostinėje 
gyvenančių lietuvių — Re
ginos ir Alberto Vaitaičių, 
Nijolės ir Leono Maskaliū- 
nų, Vandos ir Vytauto Šliū
pų — pietums prisijungė iš 
Ras Tanura atvykę Marjo- 
nie, Viktoras ir Jonas Ma
ciūnai ; iš Dhahran — Pra
nas Bacevičius; iš Yanbu — 
Stasys Kungys ir Kęstutis 
Vaičius, o iš Jedda atskrido 
visa Rastonių šeimynėlė: 
Sigutė ir Stasys su vaikais 
Vasare, Linu ir Ramune 
(vos tik metų amžiaus, 
Arabijoje gimusi lietuvai
tė). Taigi, turėjome di
džiausią lietuvišką subuvi
mą arabų krašte. Ta proga 
perrinkome Lietuvių Bend
ruomenės valdybą; pirmi
ninkas inž. Alb. Vaitaitis 
(c / o USREP / JESOR- 
AGWAT, APO N. Y., 
09038; tel. 01-465-3281/ 
Riyadh); vicepirm. Sigutė 
Rastonienė (P. O. Box 8300, 
Jeddah); vicepirm. Audro
nė Skripkienė (P. O. Box 
450 / ARAMCO, Dhahran. 
Lietuvių skaičiui šiais me

tais krašte padidėjus, pri
rinkome dar vieną valdybos 
narį — inž. Stasį Kungį (P. 
O Box 167, Parson, Yanbu),

• Dviguba laimėtoja: Ni
jolė Maskaliūnienė, dirban
ti su U. S. Corps of Engi- 
neers, Riyadh mieste, šią 
vasarą buvo išrinkta kaipo 
šių metų geriausia darbi
ninkė ("Employee of the 
Year”) tarpe 2000-čių C.O. 
E. tarnautojų, dirbančių vi
soje Saudi Arabijoje. Nijo
lė taipgi gavo pažymėjimą 
”Certifiicate of Achieve- 
ment of C.O.E.” Ta proga, 
C.O.E. viršininkas Maj. 
General Ames Albro įteikė 
Nijolei atitinkamą diplomą.

• Pasaulio keliauninkai. 
Skripkų šeimynėlė, kurie 
dirba su ARAMCO kompa
nija, neseniai keliavo po 
Himalajus, netoli nuo Eve
resto kalno, Nepalo valsty
bėje. Vaitaičiai atostogavo 
Kašmyro kalnuose, Srina- 
gar mieste, o po to aplankė 
ir garsiąją Ta j Mahal, In
dijoje.
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TAUPYKITl DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
St.).

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

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Secretary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager
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Šiapus ir anapus
Pirenėju
(20)

Sekantį rytą vėl sėdėjau au
tobuse ir pavydulingu žvilgs
niu atsisveikinau su šiuo už
burto grožio ir amžių šešėliuo
se paskendusiu miestu. Auto
busui tolstant nuo Granados 
neilgai tekė grožėtis Darro 
upės slėniais ir raudonąja uola 
kurios viršūnėje ryto saulės nu
šviesti dar vis raudonavo Al- 
hambros bokštai. Granada 
dabar paliko toli už horizonto. 
Pro autobuso langus slinko rūs
čios uolos, skėtinės pušys, 
aukšti kiparisai ir žali kadu
gių krūmai.

Keletą valandų važiavę per 
Andalūzijos aukštumas, susto
jome vienoje, prie kelio esan
čioje užeigoje šiek tiek pailsėti 
ir atsigaivinti kava bei andalū 
ziškuvynu. Kai kas čia pano
ro išmėginti savo laimę prie lo
šimo mašinų, tačiau nemanau 
kad laimė kam nors nusišypso
jo. Ilgai čia neužgaišę ir pa
likę keletą amerikoniškų kvo- 
terių skubėjome toliau, nesgi 
šiandien dar turėjome aplan
kyti Toledo ir po to pasiekti 
Madridą

Andalūzijos aukštumos pa
lengva išnyko ir netrukus pa
siekėme Naujosios Kastilijos že
mę. Žydro dangaus horizon
tai vis plėtėsi ir mes atsidūrė
me beribės Manchos (Manšos) 
laukuose. Maurai Mancha va
dino ‘Marzo’, tai reiškia sausa 
žemė, kuri čia įsiterpusi tarp 
Naujosios ir Senosios Kastilijos. 
Buvo pats vidurdienis ir Man
cha saulės įkaitinta atrodė 
kaip užburta - o kas nepažįsta

Kryžiažodis Nr. 12

KRYŽIAŽODIS NR. 12
Brėžinyje yra keturios 

žvaigždės. Kiekvienoj jų 
yra astuoni langeliai, į ku
riuos Įrašykite po raidę. 
Skaitydami nuo strėlės (ku
ri žymi žodžio pradžią) ir 
eidami laikrodžio rodyklės 
kryptimi, gaukite šiuos žo
džius: (1) —Senovės gink
las; (2) — Geometrinė fi
gūra; (3) — Nedidelės ben
druomenės gyventojas; (4) 
— Lietuvių kompozitorius. 
Susidariusiame aštuonkam- 
pyje, pažymėtam (5), skai
tydami laikrodžio rodyklės 
kryptimi, gaukite istorijoje 
žinomą Europos miestą, ku-

Henrikas Stasas

jos burtininko Don Miguel Ser- 
vantes Savėdra?

Niekas anksčiau Manchos 
nežinojo, ja nesiįdomavo. Tik 
Servantes, savo nemirtingu 
veikalu Don Kichotu, ją išve
dė į pasaulį ir literatūrą. Jis 
Manchą supoetino ir perkėlė 
ją į fantastinį pasaulį. Jau pir
mu šio veikalo sakiniu auto
rius pavergia skaitytoją: ‘Vie
name Manchos kaime, kurio 
pavadinimo neatsimenu, gy
veno kartą kilmingas žmogus, 
kuris turėjo ietį, skydą ir me
džioklinį šunį’. Toliau Servan
tes fantazija ir burtai su Don 
Kichotu keliauja per visą Man
chą. Vėjo malūnai jam milži
nai, kaimo užeigos - pilys, 
mergaitės - dulcinėjos, avių 
bandos - priešo armijos ir 1.1.

Nors šiandien turistas čia ir 
neranda magiko Montesinos 
olų ar kitų Servantes fantazi
jos sukurtų vietų, tačiau Man
cha visvien paliko Don Kicho
to žemė, kurios saulėje spindi 
balti namai ir smailūs bažny
čių bokštai, o ant aukštumų 
lyg vaiduokliai stovi seni ma
lūnai ir apgriuvusios pilys.

Si, nedaug nuo anų amžių 
pasikeitusi Manchos aplinka 
nukelia keliautoją į fantasti
nius Don Kichoto laikus, o Ser 
vantes romanas, nors ir senai 
skaitytas, čia vėl prisimena
mas su visais niuansais ...

Vidudienio saulės įkaitinta, 
tamsiai mėlyna asfalto juosta 
vingiavosi toliau per Manchos 
laukus. Šių plačiu horizontų

vio universitetas buvo Įkur
tas 1474 m. b. agn—

KRYŽIAŽODŽIO NR. 11
SPRENDIMAS 

□aunas □□ana 
g □ Goran 
DOBEI E E—

erdvėje žaliavo vynuogynai, si
dabru saulėje žvilgančių dau
gybė alyvmedžių ir auksinės 
rugienos, per kurias ritosi lieps
nų juostos ir pilki dūmų ka
muoliai. Vietomis, kaip kokia 
klasiška puošmena, prie kelio 
stovėjo didžiulės molinės vazos 
kurios gal geriau tiktų prie rū
mų ar kur nors kitur, bet čia 
jas naudoja vynuogėm supilti.

Barbara pranešė, jog netru
kus sustosime prie pirmos pri
važiuotos užeigos pailsėti ir pa 
pietauti. Netrukus autobusas 
sutojo nedideliame kaime prie 
bažnyčios, kurios tipiškas 
smailus bokštas iškilęs tarp ža
lių kiparisų saulėje žėrėjo aki
nančia šviesa. Čia stovėjo lie
sa, juodo metalo Don Kichoto 
skulptūra ir šalia jos - metali
niai vartai į Don Kichoto užei
gos kiemą. Iš trijų pusių kie
mą supo neaukšti, balti pasta
tai, kurių viename buvo resto
ranas ir svečiams nakvynės 
kambariai, o kitam pastate - 
baras ir didžiulės tinajos, ku
riose fermentojamas vynas. 
Kieme, tarp žydinčių rožių, 
metalinės riterių skulptūros ir 
dekoratyviai išdėstyti seni 
ūkio padargai. Visa aplinka 
sudaro tipišką Servantes laikų 
atmosferą. Be to, pati užeiga 
maždaug 200 metų senumo.

Pietavome čia gražioj, nuo 
saulės pridengtoj pastogėj ir 
gardžiavomės tipiškais Man
chos patiekalais: šalta gazpa- 
cho sriuba ir kepta kiauliena 
su priedais. Pavalgę dar pasi- 
žvalgėm po Don Kichoto užei
gą ir susėdę į autobusą pali
kome šį charakteringą žemų 
baltų namų Manchos kaimą.

Išvažiavus iš kaimo, ban- 
guojančiom Manchos aukštu
mom riedėjome toliau link To
ledo. Per šiuos dulkėtus kal
nelius tikriausiai ir Don Kicho
tas su savo palydovu Sancho 
Panza kadaise keliavo. Vieno- ' 
je aukštumoje čia staiga iškilo 
ir visa eilė vėjinių malūnų, 
kurie gal net mena ir liūdnojo 
yeido riterio laikus. Grūdų 
šiandien juose niekas nemala 
ir jie čia palikti kaip istoriniai 
paminklai bei brangios rete
nybės. Jų savininkai - garsūs 
pasaulio rašytojai, menininkai 
ir filmų žvaigždės.

Mancha vis kilo aukščiau ir 
jos banguojančios aukštumos 
puošėsi tvarkingai prižiūrėto
jais, žaliais vynuogynais. Čia 
jau iš seno žinomos garsiosios 
vyno provincijos: Toledo, Al- 
bacete Cuenta ir Sindad Real. 
Iš jų labiausiai pagarsėjusi Sin
dad Real su Valdapenas apy
linkėm. Valdapenas, kaip Je- 
rez, laikomi vyno sinonimu.

Mancha turi ir charkterin- 
gą vyno gaminimo būdą, nes 
vynas čia fermentuojamas ne 
medinėse statinėse, bet dide
liuose molio keramikos induo
se, kuriuose telpa iki 12,000 
litrų. Ispanai šiuos indus va
dina tinajomis. įdomu, kad ir 
pagamintas vynas čia nelaiko
mas statinėse, o odiniuose mai 
šuose, kurie pasiūti iš kiaulės 
odos. Tokie maišai turi net 
kiaulės išvaizdą, t.y. su 
kojomis ir galva. Manchos vy
nas yra gero skonio, nesaldus, 
bet gana stiprus ir raudonas, 
kaip rubinas.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JAUNIMO KONGRESAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

LAISVOSIOS LIETUVOS 
DIENA — tai trečioji sto
vyklos diena, šią dieną sto
vyklautojai atkurs Lietu
vos nepriklausomybės lai
kotarpį. Stovyklautojams 
bus duota proga aktyviai 
patiems išvaidinti ir įsigi
linti į šios dienos tema ir 
pajusti kokį milžinišką dar
bą lietuviai tais laikais at
liko per tokį trumpą laiko
tarpį. Vakare pramatyta at
kurti sporto olimpiadą.

Ketvirtoji diena — ŽMO
GAUS TEISIŲ DIENA. 
Šios dienos tikslas būtų: 
supažindint jaunimą su da
bartinio jaunuolio padėti
mi — galimybėm ir apribo
jimais dabartinėje okupuo
toje Lietuvoje. Vakare pra- 
matoma atžvmėti tautos • • 
tragedijos laikotarpį — trė
mimus.

Stovyklą baigsime TAU
TINIŲ RYŠIŲ DIENA. Sto
vyklautojai nagrinės: įvai
rių kraštų lietuvių charak
terį ir ypatybes ir visus ri
šantį solidarumą. Vakarą 
baigsime linksmu laužu ir 
šokiais.

Stovy kloję taip pat ir bus 
užsiėmimo būreliai, kurie 
duos progos susipažinti su 
tautinės išraiškos pavyz
džiais ir kūryba.

Oficialus kongreso atida

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Clicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

N0RAIAN4 BURŠ7HNA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

rymas bus liepos 1 d. Uni
versity of Illinois at Chica
go patalpose. Jaunųjų me
nininkų parodą Įvyks nuo 
birželio 21 iki liepos 9 d. 
Jos oficialus atidarymas 
birželio 24 d. Talentų vaka
ras įvyks liepos 2 d. Talen
tų vakaro reikalais rūpina
si J. Kapačinskas iš Chica
gos.

STUDIJŲ DIENOS
Studijų dienos įvyks 

Trent Universitete nuo lie
pos 11 d. iki 20 d. Visi JAV 
atstovai jau išrinkti. Per 

.studijų dienas bus disku
tuojama kaip pagerinti vi
suomeninė veiklą be kitas 
svarbias temas, Taip pat 
studijų dienų laikotarpyje 
bus išrinkta nauja Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyba.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPISTS

TO WORK IN A SMALL CONGF.NIaL 
COMMUNITY. NEW GRADS & EX 
PERIENCED PTS LOOKING FOR A 
CHANGE? W-OF MAD1SON WEVE 
IMMEDIATE OPENINGS FOR THE- 
RAPISTS ’VITH INTEREST IN 
TEAM APPROACH FOR AREA WITH 
CLOSED HF.AD TRAUMA UN1T BE- 
1NG ESTABL1SHED. CAR-POOL1NG 
AVAILABLE. EXCELLENT BENE- 
F1TS; SALARY BASED UPON EX- 
PERIENCE. FOR 1NFORMATION 
CONTACT:

TOMAH REHABILITATION 
CENTER

1206 McLEAN AVENUE.
P. O. BOX 308 

TOMAH, WIS. 54660 
(608) 372-5828 

(13-16)
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Vidurių vėžys ir maistas
Dr. Danielius Degėsys

Jonas Puzinas -- Lietuvos 
proistorės pradininkas

Paskutinių kelių metų eigo
je, tiek mediciniškoje, tiek po
puliarioje Jungtinių Amerikos 
Valstybių spaudoje užtinka
me apsčiai straipsnių apie vi
durių vėžio ligas ir mūsų val
gomojo maisto įtaką į tų vėžio 
ligų atsiradimą. Skaitant pa
tiektus davinius išryškėja ga
na įdomūs faktai - būtent, 
kad maistas susidedantis iš rie 
bios mėsos, sviesto ir riebalų, 
didina galimybę susirgti vidu
rio vėžio ligomis. Tuo tarpu 
maistas, turintis daugiau dar
žovių, vaisių ir skaidulų, ma
žina tą galimybę. Yra apskai
čiuota, kad nesilaikant gerai 
balansuotos dietos galimybės 
susirgti vidurių vėžio ligomis 
yra 10 kartų didesnė, negu lai
kantis gerai balansuotos mity
bos. Yra taip pat manoma, 
kad riebalai gali pakeisti kai 
kurių audinių metabolizmą ir 
tuo pačiu sužadinti tų audinių 
celių nekontroliuojamą augi
mą, kas ir yra ne kas kita, 
kaip tik vėžio liga.

Riebalinei dietai yra ypač 
jautrios storosios žarnos. Val
gant riebų maistą, tulžies te
kėjimas į žarnyną padidėja. 
Riebalai, susimaišę su tulžies 
rūgštimis storose žarnose, ten 
esančių bacilų įtakoje būna su 
skaldomi į įvairius cheminius 
junginius. Kai kurie iš tų jun
ginių būna karcinogeniniai 
(sukeliantieji vėžį) ir jaudin
dami žarnos sienelės ląsteles 
sužadina tų ląstelių nekontro
liuojamą augimą. Be to, rie
balinė dieta turi mažai skai
dulų ir daržovių, todėl storose 
žarnose išmatos, susimaišę su 
karcinogeninėm medžiagom, 
yra daugiau koncentruotos. 
Nesant išmatose daržovių skai
dulų, išmatos ilgiau užsilaiko 
žarnose ir tokių būdu tos kar- 
cinogeninės medžiagos ilgesnį 
laiką jaudina žarnų sieneles. 
Taip ir susidaro geros sąlygos 
vėžio pradžiai.

Daržovės, vaisiai, sėlenos 
bei daržovių skaidulos ne tik 
mažina išmatų koncentraciją, 
bet tuo pačiu žadina ir žarnų 
peristaltiką, tokiu būdu nelei
džia išmatoms ilgiau užsilai
kyti storoje žarnoje.

Kraštuose, kur yra vartoja
ma mažai riebalų - kaip pav. 
Japonijoje - storos žarnos vėžio 
susirgimų yra kur kas mažiau, 
negu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Amerikoje storų
jų žarnų vėžio ligomis serga 8 
kartus daugiau negu Japonijo
je. Japonų dieta daugumoje 
susideda iš žuvų, daržovių ir 
vaisių. Japonas per parą su
vartoja nedaugiau kiap 50 gra
mų riebalų, tuo tarpu ameri
konai jų suvartoja apie 150 
gramų.

Įdomu pastebėti, kad Japo
nijoje gyvenančių japonių mo
terų tarpe rečiau pasitaiko ir 
krūties vėžio ligų. Tuo tarpu 
japonės, kurios persikėlusios į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
prisitaiko prie amerikoniškos 
dietos, suserga krūties vėžio li
gomis kur kas dažniau, negu 
Japonijoje gyvenančios. Ly

giai kaip ir storų žarnų vėžio 
susirgimų skaičius Amerikoje 
gyvenančių japonų priartėja 
prie amerikiečių susirgimų 
skaičiaus.

Darant eksperimentus su 
gyvuliais, gaunami panašūs 
daviniai. Žiurkės, šeriamos 
riebaline dieta, turi daugiau 
storos žarnos vėžio susirgimų, 
negu tos, kurios būna šeria
mos maistu turinčiu mažai 
riebalų.

Kyla klausimas - na, o kaip 
gi yra su skrandžio vėžio ligo
mis? Ar skrandžio vėžys irgi 
turi ryšį su dietos svyravimais?

Skrandžio vėžio susirgimų 
skaičius Jungtinėse Amerikos 
Valstybės paskutinių 40-ties 
metų eigoje šiek tiek sumažėjo. 
Tuo tarpu Japonijoje skran
džio vėžio ligomis japonai ser
ga kur kas dažniau. Japonai 
daug valgo sūdytų ir rūkytų 
žuvų, bei sūdytų ir marinuotų 
agurkų bei kitokių marinuotų 
daržovių.

Rūkytose ir sūdytose žuvyse 
bei sūdytuose ir marinuotuose 
agurkuose susidaro gana dide
li kiekiai nitritų. Nitritai yra 
karcinogeninės medžiagos, to
dėl skrandžio vidaus gleivinės 
ląstelės, būdamos ilgesnį laiką 
kontakte su nitritais, degene- 
ruojasi į vėžio ląsteles ir taip 
išsivysto skrandžio vėžys. Ni
tratai anksčiau buvo plačiai 
vartojami Amerikos Jungtinė
se Valstybėse vaisių, mėsos bei 
dešrelių konservavimui. Nit
ratai ne tik kad palaiko mėsos 
bei daržovių natūralią spalvą 
ir kvapą, bet taip pat apsaugo 
valgomuosius produktus nuo 
gedimo. Nitratai nėra sveika
tai kenksmingi, bet jų skilimo 
produktai-nitridai yra karci- 
nogenai. Todėl šiuo metu mė
sos ir daržovių konservavimui 
nitratai beveik nevartojami, 
arba vartojami tik specialiu 
atveju ir tik mažais kiekiais.

Įdomu pastebėti, kad nitri
tų karcinogeninį veikimą pa
naikina vitaminai C ir E. Se- 
riant peles ir žiurkes nitritais 
sumaišytais su vitaminais. C ir 
E, vėžio skrandyje sukelti ne
pavyksta. Tuo tarpu duodant, 
nitritus be vitaminų, pelės ir 
žiurkės suserga skrandžio vė
žio ligomis.

Todėl kai kurie mitybos eks
pertai sako, kad norint apsi
saugoti nuo skrandžio vėžio li
gos reikia vartoti vaisius ir dar
žoves, turinčius didesnį kiekį 
vitaminų - kaip kalifijorus, 
Briuselio kopūstėlius, morkas 
ir panašiai. Dar kiti tvirtina, 
kad daržovės, turinčios vita
minus A, C ir E, apsaugo žmo 
gų ne tik nuoskrandžio, bet ir 
stemplės, plaučių ir odos vėžio 
ligų. Sunku yra patikėti šiais 
teigimais, bet kai kurie stebė
jimai rodo, kad rūkantieji - 
kurių dieta turi daug vitami
nų, ypač Beta-kerotino randa
mo šviežiose daržovėse ir kai 
kuriuose vaisiuose - rečiau su
serga plaučių vėžio ligomis.

Šiam teigimui patikrinti, 
Harvardo Universiteto gydy-

Dvidešimties metu; ne
priklausomybės 1 a i kmetis 
trumpas laikas, bet jis reik
šmingas mūsų tautos baig
tiniam a t s i g aivelėjimui. 
Greitai lietuvėjo miestai su 
juose kuriančiosiomis mo
kyklomis. Atlietuvėjo ir 
vienas centrinių Rytų Auk
štaičių miestų Ukmergė. 
Nuostabus dalykas, kad Uk
mergėje iki 1915 m. buvu
sioje gimnazijoje ir ketur
klasėje mažuma moksleivių 
tekalbėjo lietuviškai, o nuo 
1919 m. įsikūrusią gimnazi
ją (pradžioje trijų klasių) 
pripildė vieni lietuviai. Gim
nazija suvalstybinta nuo 
1919 m. vis augo ir tobulė
jo vadovaujama didelio tak
to ir autoriteto direktoriaus 
Jono Barono. Anksčiausiai 
1919 m. įstojo Į gimnaziją 
J. Puzinas, Deltuvos vals
čiaus, Svaronių viensėdžio 
savininko vienturtis sūnus.

Besimokydamas jis iški
lo kalbiniais gabumais ir 
darbštumu, kai pagrindinai 
įsisavino tada mums moks
leiviams madingą tapusių 
esperanto kalbą. Jis gebėjo 
jąja ne tik rašyti, bet ir 
laisvai kalbėti. Jis sudomi
no savo draugus mokslei
vius esperanto kalba ir 
įsteigė jiems kursus, ku
riuose pats mokė. Puzinas

tojų grupė nutarė pravesti ob
jektyvią studiją. Jie išsiunti
nėjo laiškus po visą Ameriką, 
kviesdami gavėjus dalyvauti 
jų didelei grupei žmonių nu
matytoje studijoje. Tuos, ku
rie sutiko dalyvauti, jie suskirs 
tė į dvi grupes. Vienai grupei 
jie duoda Beta-Carotiną (Vi
taminą A), o kitai grupei duo
da panašias piliules, neturin
čias Beta-Carotino. Si studija 
turėtų tęstis kelis metus. Taigi 
po kelių metų paaiškės, ar vi
taminai - kaip vitaminas A - 
apsaugo žmones nuo vėžio li
gos atsiradimo, ar ne.

Kai kurie stebėjimai rodo, 
kad riebalinė dieta smarkiai 
rūkantiems žmonėms irgi di
dina galimybę susirgti kasos 
(pancreas) vėžio liga. Deja, 
konkrečių davinių šiuo klausi
mu mes neturime.

Iš visų čia išvardintų stebėji
mų išplaukia viena išvada - 
būtent, kad norint apsisaugoti 
nuo vidurių vėžio ligų, mes 
turime mažiau valgyti riebalų 
ir daugiau šviežių daržovių. 
Amerikos Sveikatos Tyrimo 
Institutas pataria vartoti die
tą, kurioje neturėtų būti dau
giau kaip 30% kalorijų suda
rytų iš riebalų. Šiuo gi metu 
Amerikos gyventojai apie 
45% kalorijų gauna iš rieba
lų.

Prisimenant Jį mirties penkmety
Dr. J. Jakštas

A. A. dr. prof. 
turėjo neprivalomas espe
ranto kalbos pamokas ir pa
čioje gimnazijoje. Pats bai
gęs gimnaziją, ją dėstė ku
rį laiką Ukmergės žydų 
gimnazijoje.

Pusbrolio Stepono Kairio, 
Kauno miesto inžinieriaus 
kviečiamas persikėlė į Kau
ną. Pradėjo dirbti savival
dybėje ir įstojo į universi
tetą, pasiėmęs studijuoti 
pagrindiniu dalyku kalboty
rą su lietuviu kalba. Nors 
gimnazijoje neturėjo tinka
mų sąlygų išmokti lietuvių 
kalbos, nes nebuvo kas sis
temingai ir mokamai būtų 
ją dėstęs. Verstasi su nepa
siruošusiais dėstytojais ar 
jos visai nedėstyta. Tačiau 
Puzinas per trumpą studijų 
laiką tiek pažengė lietuvių 
kalboje, kad išvertė Mikalo
jaus Daukšos garsią lenkiš
ką prakalbą prie jo verstos 
Postilės. Vertimą pagyrė 
pats J. Jablonskis. O tai 
daug reiškė, nes jis retai 
girdavo. Daugiau bardavo 
rašančius ir verčiančius. 
Puzino prakalbos vertimas 
palieka geriausias iki šiol.

Studijuodamas universi
tete jis dirbo Kauno miesto 
muziejuje, būdamas direk
toriaus sekretorium. Muzie^- 
jinės pareigos vedė jį į pro- 
istorines studijas ir jų šal
tinius. Trumpesnės studijų 
išdavas skelbė žurnale Sa
vivaldybė. Didesnis to meto 
Puzino tyrinėjimas buvo 
monografija "Šiaulių mies
tas ir jo istorija" (1930). 
Tarp universitetinių ir pro- 
istorinių studijų Puzinas

Jonas Puzinas
gavo progos paties prezi
dento Smetonos pageidavi
mu tikrinti jo leidžiamų 
raštų kalbą specifiškos tar
mės atžvilgiu. Mat abu buvo 
tos pačios tarmės. Bendrau
dami kalbos reikalu, išsikal
bėdavo ir proistorės klausi
mais. Prezidentas pastebėjo 
Puzino gyvą susidomėjimą 
tuo mokslu ir pasiūlė jam1 su 
stipendija vykti į užsienį 
studijuoti. Tuo būdu Puzi
nas išvyko studijuoti į Hei
delbergą (1930) ir po 4 me
tų baigė studijas parašyda
mas disertaciją "Proistori- 
niai tyrinėjimai ir tautinė 
sąmonė” (1935). Disertaci
ja parašyta gyva, stilinga 
vokiečių kalba lyg ji būtų 
gimtosios kalbos autoriaus. 
Diseratcijoje sumaniai jun
giami archeologiniai tyrinė
jimai su tautiniu atgimi
mu. šiais Aušros metais ji 
galėtų būti mūsų visuome
nėje paskleista, jei būtų 
lietuviška.

Paskirtas Kauno univer
siteto etnikos katedros vyr. 
asistentu ir dar Kultūros 
muziejaus proistorinio sky
riaus vedėju, pradėjo vai
singą akademinę karjerą. 
Su įsisavintais teoriniais 
archeloginio bei proistorinio 
mokslo pagrindais jis ėmė-, 
si darbo ir pirmas sukūrė 
Lietuvos proistorės moks
lą. Kas mėgėjų ar mylėtojų 
buvo padaryta, Puzino tęsta 
su išdirbtu moksliniu meto
du. Vienas reikšmingiausių 
jo darbų buvo mokamai, 
originaliai įrengtas proisto- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Prof. Jonas
(Atkelta iš 5 psl.) 

rinis skyrius Kultūros mu
ziejuje.

Puzinas nesiribojo vien 
archeologinėmis paskaito
mis. Jis nuo 1936 iki 1941 
m. vadovo Vytauto D. Kul
tūros muziejaus vykdy
tiems kasinėjimams. Per tą 
laiką buvo atlikti kasinėji
mai 27 vietose. Puzinas ap
lankė 81 vietą ir sužymėjo 
jose saugotinus archeologi
nius paminklus.

Puzinas ne tik vadovavo 
kasinėjimams ir lankė ar
cheologines vietas, bet jas 
dar aprašinėjo ir radinius 
registravo. Iš savų užra
šų ir senesnių tyrinėji
mų sudarė veikalą "Nau
jausių proistorinių tyrinė
jimų duomenys, 1919-1938” 
(1939). Fakultetas priėmė 
veikalą habilitaciniu darbu 
ir autoriui suteikė provat- 
docento titulą. Netrukus 
buvo pakeltas į docentus.

Puzinas iškilo vadovau
jančiu archeologu ir prois- 
toriku jau beveik Lietuvos 
agonijos laikais. Tuojau se
kę įvykiai nutraukė jo pla
čius užmojus. Tačiau jo at
siektas darbo išdavas įver
tino akademinės sferos. 
1940 m. pabaigoje jis buvo 
išrinktas archeologijos ka
tedros vedėju ir ateinančių 
metų pradžioje paskirtas 
profesorium. Tai buvo so
vietinės Lietuvos laikai, ka
da humanitarinių mokslų 
fakultetas su kitomis uni
versiteto dalimis veikė per
keltas į Vilnių, kur persi
kėlė ir Puzinas su šeima. 
Kai 1941 m. pradžioje So
vietai įsteigė Mokslų akade
miją ir jos prezidentu pa
skyrė Krėvę-Mickevičių, lig
šiolinį humanitarinio fakul
teto dekaną, fakultetas iš
rinko prof. Pr. Augustaitį 
deganu ir Puziną sekreto
rium (vicedekanu). Dvigu
bose pareigose, administra
cinėse ir akademinėse, Pu
zinas išbuvo iki pirmo bol
ševikmečio pabaigos. Kai po
vokiečių okupacijos staiga 
mirė Augustaitis, Puzinas 
buvo išrinktas į jo vietą. 
Jis išbuvo dekanu iki 1944 
m., kada jis ir daugelis mū
sų atsidūrėme Vokietijoje 
ir kitur Vakaruose.

Pradžioje pastoviau įsi
kūrė Detmolde (Vestfalijo
je), kur susitelkė nemaža 
lietuvių. Puzinas čia ėjo 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus įgaliotinio pareigas. 
Kai 1945 m. pabaigoje kū
rėsi Pabaltijo universitetas 
Hamburge, Puzinas įėjo į jo 
organizacinį komitetą ir pa
liko profesoriauti jame visą 
laiką (iki 1949 m.). Tais 
metais atvyko į JAV ir įsi
kūrė įsidarbinęs Philadel- 
phijoje. Dirbo prie prof. A. 
Senno leisto lietuvių-vokie
čių kalbos žodyno iki 1950 
m. Po to sekė didžiausias 
Puzino darbas JAV — ben
dradarbiavimas J. Kapo
čiaus leistoje Lietuvių En-

Puzinas...
ciklopedijoje. Jis veikė joje 
būdamas vienu redaktoriu
mi ir proistorinio skyriaus 
vedėju. Iš įgytų proistorinių 
žinių bagažo jis pildė enci
klopedijos tomus ir patei
kė lietuviams skaitytojams 
mūsų krašto archeologijos 
ir proistorijos žinyną. Puzi- 
no įnašas į Lietuvių enci
klopediją pabrėžia jos litua
nistinį pobūdį.

Nors Puzinas pirmoje 
vietoje laikė kultūrinį- 
mokslo darbą, tačiau neven
gė imtis ir visuomeninių 
pareigų. Jau pirmaisiais gy
venimo metais Philadel- 
phijoje buvo vietinės lietu
vių bendruomenės pirminin
ku. Kai paskiau įsikūrė 
Amerikos lietuvių bendruo
menė, jis ėjo jos Philadel- 
phijos skyriaus pirmininko 
pareigas. Nuo 1962 m. įėjo 
į Pasaulinės Lietuvių bend
ruomenės vadovybę, pasi
ėmęs jos Kultūros tarybos 
pareigas. Šias pareigas ei
nančiam teko sušaukti ir 
pravesti Antrą Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą. Puzi
nas dirbo ir Lietuvos lais
vės komitete paskutiniais 
jo gyvavimo metais.

Visuomeninis darbas Pu- 
zinui buvo atsitiktinis, jo 
nepatraukęs baigtinai. Jis 
paliko akademikas ir ilgėjo
si akademinio darbo — Lie
tuvos proistdrės. Rodos, jis 
turėjo parašęs ir jos istori
ją. Jos dalį jis turėjo pro
gos paskelbti' p-lės A. Rū
gytės redaguotoje Švėkšnos 
monografijoje davęs jai 
straipsnį "Švėkšnos krašto 
proistorė” (Švėkšna 1-56, 
1974). To paties straipsnio 
tęsinys buvo išspausdintas 
Lietuvių tautos praeityje, 
111, 3 antrašte "Švėkšnos 
kraštas Baltijos archeolo
ginių tyrinėjimų šviesoje”, 
šie du straipsniai ir dar po
ra apie Vilniaus pilis bus 
svarbiausieji proistoriniai 
kūriniai, parašyti tremtyje. 
Atskirtas nuo šaltinių ir 

AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušieriė 
Savininkė

GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS

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

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU
- AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway Palos Heights, Illinois 60463
Tel. 312-448-7420 312-785-9393

krašto jis negalėjo daugiau 
duoti.

Tačiau Puzinas neleido1 
sąvo plunksnai rūdyti. Jis 
ėmėsi istorinių darbų, kurie 
jam pasitaikydavo, štai 
Avižonių šeimos prašomas 
jis parašė jų tėvo, prof. P. 
Avižonio biografiją. Pavyz
dinis darbas kalbos ir turi
nio atžvilgiu. Nepriklauso
mybės Fondo anglų kalba 
išleistai Lietuvos istorijai 
"Lithuanian 700 Years” Pu
zinas parašė proistorinę da
lį "Origin of the Lithuanian 
nation”. Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos išleistam 
veikalui "Tautinės minties 
keliu" (1979) davė Įvadinį 
skyrių "Lietuvių tautinės 
sąmonės raida ir tautinės 
srovės susidarymo pradme
nys". Kai Lietuvių istorijos 
draugija savo žurnale su
manė paminėti Pabaltijo 
universiteto 30 m. sukaktį, 
paprašytas Puzinas pateikė 
jo apžvalgą "Pabaltijo uni
versiteto 30 metų sukaktį 
minint” (LTPr. IV, 1 1977).

Visuomet darbavęsis kul-s 
tūrinėje ir visuomeninėje 
dirvoje Puzinas buvo pa
trauktas dar gyviau veikti 
Chicagoje. Tame lietuvių ži
dinyje jį traukė įvairios or
ganizacijos talkininkauti ar 
patarinėti. Jis tapo visur 
pageidaujamas paskaitinin
kas. Ir kalbėjo jis visokiais 
klausimais, liečiančiais lie
tuviškus reikalus. Neąplan-. 
kė jo ir daktarai, nutarę 
paruošti ir išleisti Lietuvos, 
medicinos istoriją. Jie pasi
kvietė jį būti veikalo redak
toriumi. Puzinas pasirinko 
b e n d radarbius daktarus, 
pats kaupė šaltinius ir juos 
siuntinėjo autoriams pagal 
paskirtas temas. Pradžia 
buvo padaryta. Darbas bū
tų tęsiamas, jei ne ... Ki
tas didelis ir, berods, paties 
Puzino užsimotas darbas: 
sutelkti istorikus išeivius 
parašyti sudėtinei Lietuvos 
istorijai. Puzinas nedelsda
mas vykdė savo sumanymą 
pirma susitaręs su Lietuvių 
Fondo vadovybe, kuri suti

ko leidinį finansuoti. Vei
kalas turėjo būti leidžiamas 
LI vardu. Įvyko keli inicia
toriaus sušaukti istorikų 
bendradarbių pasitarimai. 
Bendradarbiai pas idalino 
veikalą pagal parengtą pe
riodizaciją dalimis. Darbas 
turėjo būti tuojau pradėtas 
pačiam iniciatoriui koordi
nuojant ir raginant. Deja, 
įvyko 1978. IV. 14 d. trage
dija ir mes istorikai bendra
darbiai susibūrėme ne mū
sų darbo pradininko su
kviesti, bet į jo laidotuves. 
Lyg pildydami Velionio tes
tamentą sutarėme tęsti jo 
pradėtą darbą. Tačiau daly
kai taip susipainiojo, kad 
tas darbas tik dabar, po 5 
metų, pajudėjo tarsi iš mir
ties taško. Yra vilties, kad 
bend dalis Mirusiojo testa
mento bus išpildyta.

Puzinas buvo ištiktas tra
giškos mirties pačiame dar
bymetyje. Liko jo neįvyk
dyti užmojai ir įvykdytas 
vienas didelis darbas — į 
mokslines vėžes įstatytas 
Lietuvos archeologijos mok
slas. Jis paliko mokinius, 
kurie tęsia jo pradėtą dar
bą. Prof. M. Gimbutienė 
Puzino biografijoje (LE 
XXIV, 294) pažymėjo jo 4 
paruoštus proistorikus. Iš 
jų 3 turėtų veikti Lietuvo
je, o ketvirtas būti ji pati, 
gavusi proistorinio mokslo 
pagrindus iš to Lietuvos 
profesoriaus ir savais moks
liniais darbais įsigijusi 
tarp tautinio mokslininko 
žymenį. V. Trumpa straips
nyje rašytame Profesoriaus 
amžiaus kapos sukaktuvių 
proga, (Aidai 9, 1965) pa
kaltino jo Lietuvoje dirban
čius mokinius, kad jie vei
kale "Lietuvos archeologi
jos bruožai” (1961) igno
ravo jį ir net jo pagrindinį 
veikalą tik netiesiogiai už
minė. Trumpa nebūtų pa
kaltinęs geriausių Puzino 
mokinių, jei jis būtų turė
jęs omenyje pirmaisiais 
antros sovietinės okupaci
jos dešimtmečiais turbūt 
partijos padiktuotą nuosta

tą: neminėti iš savo krašto 
pasitraukusių autorių ir net 
jų raštų, šiuo atveju mūsų 
partiečiai buvo perėmę vi
duramžių bažnyčios ereti
kams taikytą taisyklę: dam- 
natio memoriae (atminimo 
pasmerkimas). Vėliau to 
nuostato nesilaikyta (ar jis 
buvo atšauktas). O dabar 
išeiviai autoriai, kaip ir jų 
veikalai atvirai minimi. Jie 
ten neužmiršti. Neužmirš
tas ir Puzinas Lietuvoje, 
kaip ir išeiviškoje bendruo
menėje. Jis paliks Lietuvos 
proistorės korifėjas, kaip jį 
taikliai apibūdino Trumpa. 
Jis paliks atmintinas jį ar
čiau pažinojusiems ir su 
juo bendravusiems kaip ra
mi, tauri, humaniška asme
nybė. Vieną jis turėjo iš
skirtinį būdo bruožą: nie
ko nekritikuoti, neatsiliepti 
blogai apie žmones, jų dar
bus. Apie pastebėtas žmo
nių ydas jis kartais užsi
mindavo švelnia, santūria 
ironija. Mat jis turėjo hu
moro gyslelę. Puizinas pali
ko artimiesiems pavyzdinio 
džentelmeno atminimą.

MIAMI
MIAMI LIETUVIŲ 

KLUBE

šiais metais turim daug, 
parengimų, į kuriuos atsi-. 
lanko gausus būrys žmonių, 
ne tik iš mūsų gretimų ko
lonijų, bet ir iš tolimos 
šiaurės, nes daug atosto
gaujančių svečių. Turim 
energingą renginių direkto
rių Joną Vaicekonį, kurio 
dėka mes leidžiam sekma
dienių popietes įvairiais 
pasigėrėtinais parengimais, 
kas sudaro malonų poilsį 
visems, nereikia nuobo
džiauti.

Kovo mėn. 6 d. programą 
atliko mūsų mėgiamas buv. 
Kauno teatro dramos akto
rius sHenrikas Kačinskas, 
žmonių prisirinko labai 
daug išklausyti.

Kovo 20 d. įvyko mūsų \ 
mecenato Juozo Mockaus 
kasmetinis p r i siminimas 
(tą dieną visiems nariams 
pietūs veltui ir po vieną 
stiklą gėrimo nemokamai).

Balandžio 10 d. mūsų mo
terys demonstruos savo pa
sisiūtas sukneles.

Visi parengimai praside
da 3 vai. p. p. Po to seka 
pietūs apie 4 vai. Pasistipri
nus, šokių muzika, smages
niam laiko praleidimui.

Kviečiam visus lankytis 
pas mus gausingai ir pasi
gerėti mūsų moterų gabu
mais. Be abejonės džiugi
nančiai nuteiks mūsų "pa
rodos” ir kiti kultūringi pa- 

' rengimai. Niekad nesigailė
site atvykę pas mus į Lie
tuvių klubą. (11)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & iive in a small congenial 
community 'k 122 bed accute care 
nursing facility. NEEDED: 2 RN’s 
with ICU/ER experience, 1 RN with 
skilled nursing experience & 1 RN
with med/surg. experience. Apply to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER.

RuraI Route 1, Box 30, 
Douglas. Arizona 83607 

602-364-7031. EOE. (13-22)
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REDAGUOJA OKUUSEU KOLEGIJA

PRO MĖLYNUS

A.

GALVOS PERPLOVIMO PAVOIAI
Visi žinome, kad galva 

yra svarbiausia žmogaus 
sudėtinė dalis, nes joje 
įtvirtintas pagrindinis mū
sų ginklas — liežuvis. Gal
vos vertę jau seniai paste
bėjo ir mūsų liaudis, ką liu
dija ir tokie jos išsireiški
mai : „Galva visą žmogų ve
džioja”, ”Nekvaršink man 
savo durnystėmis galvos”, 
”žmonai pabėgus, vyras li
ko visai be galvos” arba ir 
naujesnės darybos posakis: 
„Mūsų organizacijos pirmi
ninkas yra pusgalvis”. Dėl 
to savo galvą visada rūpes
tingai saugoj ame nuo per
šalimo, nuo sumušimo ir 
nuo sukvailinimo. Bet pa
staraisiais laikais įsitikinta, 
kad labai kenksmingas gali 
būti ir galvos perplovimas.

Pavyzdžiui, kai Hitleris 
perplovė galvas visai savo 
tautai, buvo prarasta mili- 
jonai gyvybių ir trečdalis 
Vokietijos.

Dabartiniame Irane, per
plovus galvą šventu Cho- 
meinio vandeniu, žmogus 
užsimano kuo greičiausiai 
žūti, kad patektų į nesamą 
rojų.

Tarybinėje Lietuvoje net 
ir balta propagandistų per
plauta galva staiga paraus
ta kaip ridikas ir ima kal
bėti nesąmones: giria dik
tatorius, eilėraščiais šlovina 
savo cenzorius, tardytojus 
ir kalintojus, keikia demo
kratinę laisvę, o apkabinėta 
medaliais, visiškai nulinks
ta prieš savo tautos oku- 
pantą.

Deja, ne mažiau pavojų
gresia mūsų galvoms ir iš
eivijoje. Karštesnių veikėjų 
skystimu perplautos galvos 
perkaista, praranda blaivią 
sąmonę, ima tarpe savęs 

spjaudytis ir viena kitai ro
dyti iškištą liežuvį. Kita
taučių žmonų vyrams per
plautos galvos užmiršta sa
vo gimtąją kalbą, tautybę 
ir net seną pavardę, o ko
munistų perplautose bimbi- 
ninkų galvose užšąla prieš
karinis kugelis ir sustoja 
visa mąstymo pažanga.

Kartais čia mums per
plauna galvą ir visokie šlo
vės krapintojai. Tada ji la
bai užsiriečia į viršų ir, žiū
rėdama į padangę, net ne
pajunta, kaip kojos jau 
mindžioja šaligatvyje šuns 
palikimą, žinoma, nėra už 
anas visas geresnė ir deg
tine perplauta galva, kuri 
jau net veidrodyje nebeįžiū
ri pati savęs, prieš laiką už
miega ir nebetinka jokiai 
kultūrinei ar politinei veik
lai.

Dėl to patartume niekam 
neleisti sveikos galvos per

ištvermingas kovotojas

„Mūsų šiandieninis jubiliatas jau daugiau nei 37 me
tai yra įsijungęs į lietuvišką veiklą ir visada tik ir laukia 
progos, kuo nors lemiamai prisidėti prie okupanto paverg
tos tėvynės išlaisvinimo kovos”, (žodžiai iš Įžymaus išei
vijos kultūrininko pagerbime pasakytis prakalbos).

plauti. Geriau tegul joje 
prisiveisia utėlių, negu utė- 
linių idėjų kurios gali su
graužti visą tauraus žmo
gaus asmenybę.

TARYBINIAI PONAI IR 
MUŽIKAI

Nors komunistai kiekvie
na proga dar vis keikia 
”smetoninius ponus” ir pa
brėžia nepriklausomoje Lie
tuvoje buvusį „klasių skir
tumą”, bet atrodo, kad da
bar nemažesnis skirtumas 
ir tarp tarybinių ponų ir va
dinamųjų „liaudies sūnų”, 
štai Halina Kobeckaitė, „L. 
ir M.” aptardama K. Stoš
kaus knygą „Etiketas ir 
žmonių bendravimas”, tarp 
kitko taip prasitaria apie 
komunistinių ponų elgesį:

„K. Stoškus tikrai susi
lauktų daug priekaištų už 
pernelyg lakią fantaziją, jei 
niekas iš mūsų niekada ne
būtų girdėjęs, kaip tarny- 
biškai dominuojantis žmo
gus viešai bara savo paval
dinį už nepatikusią jam šu
kuoseną, jei niekada nebū
tume lyg kokie nusikaltė
liai stovėję prieš oriai savo 
kabinete sėdintį vidutinio 
rango valdininką, jei nebū
tume buvę grubiai išvaryti 
iš kavinės už tai, kad nesa
me reikšmingesni asmenys, 
kurių tuo metu laukiama, 
nors laisvų vietų per 
akis ...

Na, o „smetoniniais lai
kais” niekas nebūtų varęs 
iš „Versalio” ar „Metropo
lio” restoranų net tada dar 
buvusio malkakirčio Juozo 
Baltučio, kai ten ateidavo ir 
generolas Plechavičius.

KVAILŲ UŽUOJAUTAI

Laužia amžius naują vingį, 
Karas, riaušės gaivalų —
Vis į žygį išmintingi 
Užu nugarų kvailų!

Ar už laimę, ar už niekį 
Šūkių-smūgių šurmuly —
Kvailas pirmas vis į priekį, 
O protingi — atbuli...

Kvailą varom pažaboję, 
Rodom dešrą prieš akis
Duodam tarbą, žadam rojų, 
Kai pasaulį sutvarkys.

Jei klausyti neketina, 
Sunkiam ašarų lašus,
Kratom plikės želatiną. 
Daužom sielos klavišus.

Pūčiam kvailiui melo dūmą, 
Stumiam grumiam, kol pargrius,
O kai regim iš atstumo 
Kvailą žūstant už gudrius, — 
Pasimeldžiam už kvailus:
„Būk jiems, Viešpatie, meilus!..”

KO OKUP. LIETUVOJE 
TIKRAI NEGALIMA?

Nors tuos draudžiamus 
dalykus visi žinome, bet vie
nas tautietis savo laiške čio
nykščiam giminei juos taip 
išskaičiuoja:

„Pas mus negalima nu
peikti ne tik P. Griškevi
čiaus kalbos, bet ir jo ne- 
išprosytų kelnių.

Negalima spaudoje at
versti svetimžodžio nacija į 
lietuviškąjį tauta.

Būtų didelis nusikaltimas 
komunistinei ideologijai pa
daryti laikraštyje korektū
ros klaidą, parašant žodį 
Dievas didžiąja raide, leni- 
nas mažąja.

Net ir komunistinės isto
rijos reikalui negalima ran
kioti ir sudarinėti vardų ir 
pavardžių sąrašo buvusių 
stribų, nes toks darbas bū
tų palaikytas šnipinėjimu.

Net ir „tragiškiausią” 
žmogui valandą negalima 
nei bandyti atlikti „mažiau
siojo biologinio reikalo” 
prie Lenino paminklo, nes 
tai būtų visos Tarybų Są
jungos išdavimas.”

(UuniH faĄo
„Ponai redaktoriai,

Iki šiol, skaitydama Jūsų 
laikraštį, nė nepamislinau, 
kad esate tokie baisūs be
dieviai, ir apgauta tik pra
garo naudai išleidau daug 
prenumeratos pinigų. O štai 

vasario 17 d. numeryje ra
dau apie mūsų kunigėlius 
tokią baisią gadzinką, kokią 
tik komunistai gali sudėti. 
Kaip jūs, rakaliai, drįstate 
garbingus mūsų prabaštė- 
lius, kuriems mano mama 
ir aš pati bučiuodavom ran
ką, dabar vadinti vieną An
tanuku, kitą — Juozuku, 
trečią — Algiuku ir dar ki
taip, išjuokti jų kelionę į 
Rymą ir dar primeluoti, kad 
net patsai šventasis Tėvas 
vieną jų vadinęs „ProbošČ 
Antek”.

Užčiaupkite savo Liuci- 
pieriaus burnas! Prašau 
man daugiau jūsų gazietos 
nesiuntinėti ir netraukti 
mano dūšios į grieką.

Rožė švitlauskienė”
Redakcija: Gerbiamoji, 

ne mūsų redakcija tą daine
lę parašė ir padainavo, o ge
ri krikščionys katalikai ir 
tų kunigėlių artimi draugai 
Jaunimo Centre. Taigi neiš
sigąsk ir nesipiktink, nes ir 
toji giesmelė nujėjo tokiai 
pat Dievo tarnų garbei kaip 
ir rankos pabučiavimas.

★

„Gerbamieji,
Viename mūsų laikrašty

je jaunos žurnalistės karš
tai patriotiniai parašytame 
straipsnyje radau tokį po
sakį: „Visos mūsų tautos 
pirmagimis kūdikis buvo 
pradėtas lietuviškai”.

Kaip tai suprasti ? Ar ki
tos tautos prasidėjo kitaip?

J. A.”
Redakcija: To skiitumo 

ir mes nežinome.
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Bostono skyriaus valdybos. Iš kairės: ižd. D. Eiki-Dalis Lietuvių Tautodailės Instituto
nienė, svečias A. Tamošaitis, skyriaus pirm. L. Švarcaitė-Kormos, cv pirm. L. Balsys ir sekr. 
G. Treinienė. D. Kormos nuotr.
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BOSTON
LIETUVIŲ TAUTODALĖS 

PARODA

Š. m. kovo 12 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos II-jo 
aukšto patalpose, susirinko 
Lietuvių liaudies menu be
sidomintieji. Atvykusių dė
mesį pirmiausiai patraukė 
stalas su A. Tamošaičio "Li
thuanian Easter Eggs" 
knygomis. Kitame salės pa
sienyje, ilgas stalas su ve
lykiniais margučiais. Stalo 
vidury keli indai darbščios 
Jūratės Aukštikalnienės lie
tuvių liaudies motyvais ir 
spalvingumu stebino besi
dominčius. Keli mediniai, 
lyg paveikslai, labai kruopš
čiai išmarginti — Genės 
Treinienės. Po keliolika gra
žių velykaičių buvo: Elenos 
Valiukonienės, Gemos Duo- 
baitės-Phillips ir Broniaus 
Banaičio.

Paminėtas ir trečias ilgas 
stalas — vvliojančiais, ska

Stebint Laimutei Švarcaitei-Kormos, A. Tamošaitis renkasi 
gražiausi margutį.

niais kepsniais išpuoštas. 
Tai Lietuvių Tautodailės 
Instituto Bostono skyriaus 
rengėjų šio vakaro vaišini
mui.

Paminėtinas ir stalelis 
tautiniu drabužių gražiais 
audiniais apdėtas kuriuos 

E. Ribokienė susipažįsta su 
A. Tamošaičio knyga ”Lithu- 
anian Easter Eggs’’.

D. Koriuos nuotr.

atvežė iš Kanados Kristina 
Pikūnaitė.

Renginį atidarė L. T. I. 
Bostono skyriaus valdybos 
pirmininkė — Laimutė 
Švarcaitė-Kormos. Gražiai 
pasveikinusi svečius patei
kė vakaro programą ir pa
kvietė tarti žodį L. T. I. cen
tro valdybos pirm. — L. 
Balsį. Po pirmininko malo
naus žodžio — dail. V. Viz
girda pristatė savo jaunys
tės dienų kaimyną dail. An
taną Tamošaitį "Lithuanian 
Easter Eggs” knygos auto
rių. ši A. Tamošaičio išei
vijoj antroji knyga. 1979 
m. Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai išleido "Lithu
anian National Costume”.

Dail. A. Tamošaitis pa- mas Aušros 100 metų pa
skaitoj klausytojams gyvai 
pateikė daug lietuvių liau
dies meno žinių. Jis sakė: 
puoselėti ir palaikyti liet, 
liaudies meną labai svarbu. 
Svarbiau ir už kalbą. Su me
nu lengviau galima išeiti į 
platųjį pasauli. Su lietuvių 
kalba — tik su mokančiais 
lietuviškai. Per tautodailę 
geriau pažins mūsų tautą ir 
nekalbantys lietuviškai lie
tuvis ar kitatautis.

Po turiningos dail. Ant. 
Tamošaičio paskaitos, buvo 
parodytas spalvotas filmas 
"Lietuvių audinių dailė". 
Ekrane pamatėme A. A. Ta
mošaičių sodybą Kingston, 
Ontario. Parodyta Anasta
zija Tamošaitienė kaip ji 
skina augalus, juos verda 
įtaisytuose katiluose, vira
le — dažuose merkia siūlus, 
kuriuos nudažo gražiausio
mis spalvomis ir audžia. 

caitė-Kormos, sekr. Genė 
.Treinienė, ižd. Dana Eiki- 
nienė, meno vad. Gema 
Duobaitė-Phillips ir šį ren
ginį padėjusi suruošti —- 
Valė Čepienė.

E. Ribokienė

KITI PARENGIMAI

• Balandžio 8 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje įvyks arch. Ar- 
bo meninių darbų paroda ir 

ir kultū- 
Paskaita 
skaidrė- 
Bostono

d. Lais-

paskaita "žmogus 
rinė apraiškos", 
bus pailiustruota 
mis. Rengia LB 
apygarda.

• Balandžio 10
vės Varpo pavasarinis ren
ginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Balandžio 17 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos sueiga 
— reunion — Lantana res
torane.

• Balandžio 21 d. "Auš
ros" 100 metų sukakties mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Gegužės 1 d. a. a. komp. 
Juliaus Gaidelio minėjimas. 
Rengia LMF Bostono klu
bas.

• Gegužės 22 d. 3 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos metinis kon- 
ccrtas-balius.

DETROIT
AUŠROS 100 METŲ 

SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Balandžio 10 d. rengia-

BALTIC 
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - 28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose, 

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 $1,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 * 

. Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 
Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

minėjimas tokia tvarka:
10:30 vai. šv. Antano pa

rapijos bažnyčioje mišios 
už Aušros gadynės mirusius 
ir žuvusius.

12:30 vai. parapijos sa
lėje akademija ir meninė 
dalis. Paskaitą apie Aušrą 
skaitys dr. Algirdas Bud- 
reckis, . meninę dalį atliks 
muz. St. Sližio vadovauja
mas parapijos moterų cho
ras ir vokalinis moterų 
kvartetas, įterpiant aakto- 
riaus Vytauto Ogilvio de
klamacijas.

Taip pat bus ir dvi paro
dėlės. Viena Aušros gady
nės spaudos ir veikėjų, — 
kita Tautodailės. Į paminė
jimą visi Detroito ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Paminėjimą rengia: DLK 
klubas, St. Butkaus ir švy
turio šaulių kuopos, ramo- 
vėnai, kūrėjai - savanoriai, 
birutietės, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjunga, ALT 
S-gos Detroito skyrius ir 
Lž S-gos Detroito skyrius.

• Aušros 100 metų minė
jime, kuris įvyks 1983 m. 
balandžio 10 dieną šv. An
tano parapijoje, bus sureng
tos ir dvi parodos: Aušros 
gadynės ir tautodailės.

OPI’ORTLNITY FOR 
REGISTERED NLRSES 

To work and live in a small congenial 
community. RN’s — - Highly motivalec 
- — for expanding OB and ICU service- 
in 50 bed JCAH acute care hospital. 
Ozark community of 5.00(1 close to 
netropolitan and recreational arcas. 
Excellent henefits. Good startinę sa- 
lary plūs sliift differential. Letter o-, 
resume :n confidence:

SALĖM MEMORIAL 
DISTRICT HOSPITAL 

Attn: FRr.D WADDELL, £>ir. of 
HUMAN RESOURCES 

P. O. BOX 760, 
SALĖM. MO. 65560 

314-729-6626, ext. 224. EOE.
(12-141

1983 M.
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

Jos austais drabužiais 
pasipuošę Hamiltono "Gy- 
vataro" šokėjai, vedami G. 
Breichmanienės sodyboje 
pašoko kelis šokius. Kiek 
spalvų, raštų ir grožio 
A. Tamošaitienės austuose 
drabužiuose ir jų išmokytų 
audėjų darbuose!

Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai Įsteigė "Lietu
vių Tautodailės Institutą", 
kurio skyriai steigiasi, kur 
yra daugiau lietuvių.

Bostono skyriaus valdybą
D. Kormos nuotr. sudaro pirm. Laimutė švar-

i
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Darnus 'Aušros' sukakties minėjimas Chicagoje
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje ir Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 'Chi
cagos skyrius bendromis pa
stangomis surengė darnų 
ir šventišką "Aušros” 100 
metų sukakties minėjimą. Į 
minėjimą, nežiūrint gąsdi
nančių ”oro pranašų” pra
nešimų, apie artėjančią au
drą ir sniegą, susirinko pil

Dr. Algirdas Budreckis skaitė paskaitą Aušros šimtmečio 
minėjime.

nutėlė Lietuvių tautinių 
namų salė gražios publikos.

Minėjimą pradėjo ir visą 
jo programą itin gražiai 
pravedė neolituanė Vida Jo
nušienė. Pratarmės vieto
je Jolita Kriaučeliūnaitė 
aktorės stiliumi bei Įgudi
mu paskaitė atgimimo dai
niaus, "Aušros” bendradar
bio "Jaunosios Lietuvos” 
poemos 13-tą giesmę.

Gražiai ir dalykiškai su
pažindinusi publiką su pa
skaitininku ir jo darbais, 
Vida Jonušienė, pakvietė 
dr. Algirdą BudreckĮ prie 
mikrofono. Jo paskaita, 
trukusi tik apie 40 minu
čių, klausytojams atsklei
dė "Aušros" genezę, to me
to lietuvių nuotaikas, jų 
atsiliepimą į "Aušrą", pa
čios "Aušros” turinį, arti
mesnius bendradarbius ir 
lemtingą mūsų tautai įna

Sol. A. Gaižiūnienė, akompanuojant R. Mockui, atliko me«- 
ninę programą kovo 20 d. Aušros šimtmečio minėjime Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chicagoje.

šą. "Tegyvuoja "Aušros" 
dvasia”, — baigė turinin
gą paskaitą dr. A. Budrec- 
kis.

Paskaitos mintis ir tei
gimus sutvirtino, tolesnė 
minėjimo programa. Tai dr. 
Audronės Karalienės-Pavil- 
čiūtės reikiamai paskaity
tos ir vykusiai parengtos, 
būdingesnės ištraukos iš

"Aušros” pirmojo ir 4-5 
nr. Toje pačioje linkmėje 
keletą ištraukų iš "Aušros" 
paskaitė poetė Eglė Juod
valkė, viešnia iš Europos.

"Aušros” nuotaikas ir 
vaizdus minėjimo daly

A. Juodvalkis dėkoja visų 
plaketėm apdovanotų vardu.

viams liudijo čia pat salė
je ant vienos sienos iška
binti septyni rėmai, kuriuo
se sutalpinta "Aušros" 
bendradarbių nuotraukos, 
trumpos jų biografijos, pa
rašyti darbai .. . čia pat 
ant stalo eksponuota pilnas 
"Aušros” komplektas pen
kiose knygose (Xerox per
fotografuotas). Visi tie 
rinkiniai, buvo paskolinti 
iš kolekcionieriaus Bronio 
Kviklio archyvo.

Minėjimo meninę dalį at
liko solistė Audronė Gai- 
žiūnienė, dviem išėjimais 
padainavusi šešetą mūsų 
kompozitorių charmonizuo- 
tų liaudies bei jų sukurtų 
dainų. Solistė publikos bu
vo sutikta bei palydėta il
gais plojimais. Akompana
vo Robertas Mockus.

Audronės1 dainų pertrau
kėlės metu minėjimo vado
vė pakvietė Audronę Kara
lienę, Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio pirmi
ninkę ir Joną Jurkūną, 
ALT S-gos Chicagos sky
riaus pirmininką, paskelbti 
aktą, kuriuo apdovanojami 
šių skyrių nariai, ilgesnį 
laiką dirbantieji spaudoje, 
išskirtiniau ją remiantieji 
bei platinantieji, Įjungiant 
Į šią gruję ir minėjimo sve
čius, taip pat senus mūsų 
raštijos puoselėtojus. Tuo. 
būdu buvo apdovanoti: Al
girdas Budreckis, Antanas 
Juodvalkis, Eglė Juodval
kė, Juozas Jurevičius, Vy
tautas Kasniūnas, Simas 
Kašelionis, Kazys Rožėnas 
ir Mečys Valiukėnas. Kiek-

‘Arpber Hdidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
J LIETUVA

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

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

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

(su Ryga)

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

Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės 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

k'

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

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

Spaudos darbuotojam atžymėti plaketė, pagaminta Petro 
Vėbros su J. Zikaro replika "Knygnešys”. P. Malėtos nuotr.

vienas jų gavo skulptoriaus 
Petro Vėbros skulptūrą-mi- 
niatūrą J. Zikaro istorinės 
skulptūros "Knygnešys”, ši 
skulptūra sujungta su me
džio plokšte, kurioje įrašas 
byloja — Dėkingi už lietu
viško rašto puoselėjimą ir 
palaikymą. Korp! Neo-Li
thuania. ir AL Tautinė Są
junga. — Visas čia pasako
jamas apdovanojimas buvo 
visiems staigmena, Įskai
tant ir apdovanotuosius su 
A. Juodvalkiu, Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos 
pirmininku, kuris apdova

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26

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

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

(su Ryga) 

notų vardu tarė padėkos 
žodį...

Visumoje šis "Aušros" 
minėjimas savo programa 
buvo aukšto lygio, o visa jo 
organizacija verta pasigė
rė ji mo. Viso renginio vado
vas filisteris dr. Leonas 
Kriaučeliūnas susi laukė 
publikos "karštų padėkos 
plojimų. Minėjimą baigus, 
visi jo dalyviai buvo pa
kviesti prie kavos ir užkan
dėlių. s (mv)

MOKSLO REIKALAMS 
SUMAŽINTO DIDUMO 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
NEMOKAMAI

Liet u v o. s žemė lapis 
1:1.000.000 mastelio, suda
rytas Algirdo Gustaičio, iš
leistas 1982 m. Chicagoje 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje ir Lietuvių Isto
rijos Draugijos, sumažinto 
didumo pasiunčia mas ne
mokamai jo pageidaujan
tiems mokslininkams, ra
šytojams, -.taip pat istori
jos, geografijos studen
tams. . Sumažintas: 4%x 
41/|. inčų arba 10Į4.x8V£ 
inčų.

Taip pat nemokamai su
mažintas G. Mercator’iaus 
1595 m. Lietuvos žemėla
pis su lietuviškais aiškini
mais. Sumažinta 6%xll 
inčų.

Kreiptis Į Alg. Gustaitį, 
7946 W. 4th St., Los Ange
les, Ca. 90048.

Pilno didumo tie Lietu
vos žemėlapiai, Lietuvos 
miestų herbai. pardavinė
jami minėtų leidėjų, svar
besnių knygų platintojų. 
Užsakymus galima siųsti 
ir LŠST cv ižd.: p. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th 
Court, Cicero, III. 60650, 
U.S.A.
--------------- -—..............

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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CHICAGOS LIETUVIAI
ATSISVEIKINOM

A. A. KUN. STASĮ YLĄ

Štuthofo koncentracijos 
stovyklos kankinys, ateiti
ninkų dvasios vadas, jauni
mo auklėtojas, Nek. Pr. 
Marijos seselių kapelionas, 
redaktorius, rašytojas kun. 
prof. Stasys Yla, 75 metų 
amžiaus, lankydamasis Chi
cagoje, staiga mirė kovo 24 
di Loretos ligoninėje.

Kovo 12-13 d.d. dalyvavo 
lietuvių politinių kailinių 
suvažiavime, pasakė pa
mokslą ir visą savaitę rin
ko medžiagą studijai, o ko
vo 19 d. dar atvyko į Drau
go, romano premijos Įteiki
mą ir koncertą Marijos 
aukštesn. mokyklos audito
rijoje. Sekmadienį (III. 20 
d,) nuvežtas Į ligoninę svei
katą patikrinti, po keturių 
dienų atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Atsisveikinimas Įvyko 
kovo 25 d. Petkaus Mar- 
ąuette Parko laidotuvių 
koplyčioje, Chicagoje. Prie 
karsto budėjo ateitininkų 
ir skautų garbės sargybos 
su šešiomis vėliavomis. 
Vyskupas V. Brizgvs su 
būriu kunigų sukalbėjo pil
ną rožini. Atsisveikinimui 
vadovavo Aldona Prapuole- 
nytė, perdavusi velionio 
kun. Stasio pageidavimą 
nesakyti ilgų kalbų. Ir tik
rai, visi kalbėtojai buvo 
santūrūs ir minėjo tik bū
dingesnius velionio kun. 
Stasio nuopelnus savajai 
organizacijai bei lietuvių 
tautai.

Su velioniu kun. Stasiu 
Yla atsisveikino: Ateitinin
kų federacijos vardu — dr. 
P. Kisielius, Skautų broli
jos ir seserijos — v. s. D. 
Eidukienė, Lietuvių bend
ruomenės — V. Kleiza, 
BALFo — M. Rudienė, 
Plunksnos bičiulių — K. 
Bradūnas, Kunigų semina^- 
rijos ir „Dvidešimtojo am
žiaus” redakcinio kolekty
vo — kun. J. Prunskis, jau
nimo vardu R. šoliūnaitė, 
o D. Polikaitytė, R. Pem
kutė ir E. Saliklis paskaitė 
velionio sukurtas dienos 
maldas.

Kalbėtojų eilę užsklendė 
Lietuvių politinių kalinių 
vardu — P. Narutis, kartu

Kr. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje mokiniai atlieka montažą Vasario 16 minėjime. 
J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

sėdėjęs Štuthofo koncen
tracijos stovykloje. Nu
skambėjo Lietuvos himno 
ir Marijos giesmės žodžiai.

Visi kalbėtojai jautriai 
prisiminė velionio kun. Sta
sio Ylos kuklumą, kūrybin
gumą ir savęs atidavimą 
Dievo ir Lietuvos tarnybai.

Po pamaldų švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, 
kurias laikė vysk. V. Briz- 
gys su būriu kunigų, solo 
giedant operos solistei Da
nai Stankaitytei, kun. prof. 
Stasio Ylos karstas išlydė
tas į Putnamą, Conn., kur 
velionis nuolat gyveno.

Atsisveikinime ir pamal
dose dalyvavo labai daug 
žmonių, nors velionis kun. 
Stasys Yla ir nebuvo 'Chi
cagos gyventojas, bet savo 
raštais ir veikla žinomas vi
siems lietuviams.

Ilsėkis ramybėje Lietu
vos kankiny!

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Prof. dr. Rimvydo šilba- 

jorio knygos ”žodžiai ir 
prasmė” sutiktuvės Įvyko 
kovo 26 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje. Vakaronę pra
dėjo Rimas Dirvoms, pa
sveikinęs gausiai susirinku
sius svečius ir vadovauti 
pakvietęs • knygos redakto
rių Liūtą Mockūną.

Knygos įvertinimą patei
kė literatūros kritikė prof. 
Violeta Kelertienė. Savo 
paskaitoje ryškino dr. R. 
šilbajorio kritikos gerąsias 
ir silpnąsias puses, jo pa-- 
stangas skaitytojus supa
žindinti su ok. Lietuvos ra
šytojų kūryba, perleidžiant 
per literatūros kritiko priz
mę.

Knygoje „žodžiai ir pras
mė” (literatūra šiandien 
Lietuvoje), yra dr. R. šil
bajorio straipsniai ir recen
zijos, išspausdintos išeivi
jos perijodikoje, daugiau
siai Metmenyse. Aptariama 
poezija, proza ir drama, li
teratūros teorijos, studiji
niai straipsniai.

Dr. R. Šilbajoris yra Sla
vistikos profesorius Ohio 
valstijos universitete. 1970 
m. Oklahomos universiteto 
leidykla išleido anglų kalba 
dr. R. Šilbajorio studiją — 
Perfection of Exile, kurio

je rašo 14 išeivijos rašyto
jų.

Antro kaimo aktoriai: 
Jūratė Jakštytė, Eugenijus 
Būtėnas ir Juozas Kapa- 
činskas, dalyvaujant ir 
prievaizdai Titui Antanai
čiui, perdavė dr. R. šilba
jorio knygos mintis, o taip 
pat ir poros rašytojų gyvą 
žodį iš juostos. Patrauk
liausias buvo Juozo Mar-r 
cinkevičiaus. „Čičinskas”, 
sulaukęs publikos didžiau
sio dėmesio.

Vakaronę užsklendė po
kalbis redaktoriaus Liūto 
Mockūno su dr. Rimvydui 
šilbajoriu, apie knygų lei
dimą ten ir čia ir daugelį 
kitų literatūrinių klausimų. 
Pabaigoje L. Mockūnas pa
darė kai kurias išvadas ir 
pastabas apie pasirodžiusią 
knygą „žodžiai ir prasmė’’, 
padėkojo klausytojams ir 
visiems programos daly
viams.

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

•Chicagoje labai domima
si „Margučio” rengiamu 
koncertu kuriame progra
mą atliks Lietuvoje išgar
sėjusio Klaipėdos „Kopų 
balsų’’ estradinio ansamblio 
vadovas ir dirigentas rr."~ 
Arvydas Paltimas ir to an 
samblio pagrindinė solistė 
Nelė Paltienė. Vos tik pa
skelbus rengiamą koncertą, 
susilaukta daug bilietų už
sakymų. Dabar bilietai jau 
gaunami „Margučio” rašti
nėje ir Vaznelių prekyboje. 
Koncertas įvyks gegužės 8 
d. Jaunimo Centre;

Arvydas ir Nelė Paltinai, 
pasinaudodami Sovietų Są
jungos ir Vakarų Vokietijos 
pasirašyta šeimų sujungi
mo sutartimi, praėjusių me
tų rugsėjo mėnesį atvyko į 
Vak. Vokietiją ir dabar ku
riasi Manheimo mieste. 
Muz. A. Paltinas talkinin
kauja Vasario 16 gimnazi
joje, o sol. N. Paltinienė jau 
kelis kartus dainavo gim
nazijos renginiuose. „Mar
gučio” pakviesti Paltinai 
koncertuos Chicagoje ir ki
tuose JAV bei Kanados 
miestuose.

’ • Kazys Veselka, daili- 
ninkas-aktorius, staiga mi
rė kovo 25 d. Chicagoje, su
laukęs 60 m. amžiaus. Nu
liūdime liko žmona Aldona, 
duktė Rasa, sūnus Linas ir 
kiti artimieji.

Petras Petrutis, „Margučio” vedėjas, kalba dail. Laimos 
Simanavičiūtės parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje. Greta 
stovi dail. L. Simanavičiūtė. Surengtą parodą aplankė virš 300 
žmonių. J. Tamulaičio nuotr.

BENEDICTINE MONKS 
NEWARK ABBEY
FR ALBERT, O S.B NEWARK ABBEY / ST. BENEDICT S PREP
528 Hlgh St . Newark. N J 07102 (201) 643-4800

Name______________________________________ ___ ______ _

Address

Citv Statė ZiD.

School Grade

Send to: FATHER ROBERT SPANGENBERG
The Spiritan Vocation Office 

Duquesne University, Pittsburgh, Pa. 15282 
412-765-0733

To be a 
Holy Ghost 
Father or 
Brother

IS to realize you are needed to help othera, 
especially the lesa privlleged

IS to follow in the footsteps of thoee ready for the 
moat challenging work in the Church

IS to see that the grovvth of the Church depende upon 
What YOU are vvilling to do about it.

I am interested in becoming a □ Priest □ Brother and would likę to
know more about the HOLY 6H0ST FATHERS.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
■■■■■■■■■■■■»■■■ Antanas Laukaitis

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAI

Ir šiais metais Melboume 
įvyko dvigubas mūsų Ne
priklausomybės šventės mi-, 
nėjimai. Pirmasis iš jų bu
vo diplomatinis, kurį suruo
šė LB Apylinkės valdyba, 
pakviesdama įtakingus as
menis, norint juos supažin
dinti su Lietuvos padėtimi. 
Šiame priėmime dalyvavo, 
federaliniai ir valstijų sena
toriai, opozicijos atstovas, 
JAV generalinis konsulas, 
James White, Melbourno 
katalikų arkivyskupas dr. 
Little, atsargos karių Vic- 
torijos pirmininkas, Am- 
nesty International pirmi
ninkas ir kiti kviestiniai 
svečiai. Ministerio pirm. M. 
Fraser sveikinimą ir linkė
jimus atgauti laisvę, per-, 
davė senatorius D. Hamer. 

vo kalbą, kurią palydėjo 
gausūs plojimai jis pareiš
kė viso jaunimo vardu norą, 
kad sekantis Jaunimo Kon
gresas ,būtų suruoštas Aus
tralijoje.

Po paskaitos Australijos 
Liet. Fondo atstovas S. Lip- 
čius įteikė dovanas V. Bruo- 
žytei, kaip geriausiai baigu
siai lietuvių kalbos kursus 
ir jauniems žurnalistams: 
V. Tamošaitytei, A. Klup- 
šui, Br. Zumeriui ir J. Ruk
šėnui. Didžiausia premija 
500 dol. buvo paskirta Jau
nimo Sąjungos pristatytam 
kandidatui Alg. Karazijai, 
kaip labiausiai visuomeniš
koje lietuviškoje veikloje 
pasižymėjusiam jaunosios 
kartos atstovui. Meninėje 
programoje P. šiuma pa
skambino pianinu, J. Rūbas 

padainavo, J. Mikštas skai
tė savo poezijos, V. Bruo- 
žytė dainavo, tautinių šo
kių grupė "Klumpakojis” 
pašoko ir minėjimo meninė 
dalis buvo baigta sambūrio 
Dainos dainomis, kurias di
rigavo B. Prašmutaitė. Mi
nėjimas baigtas Tautos 
himnu.

ADELAIDĖJE Nepri
klausomybės minėjimas bu
vo pradėtas pakeliant vė
liavas Lietuvių Namų ir 
Lietuvių Katalikų centre, 
kur dalyvavo daug žmonių. 
Iškilmingos pamaldos buvo 
atlaikytos šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Meninė dalis 
vyko Lietuvių Namuose ir 
pradėta įnešant organizaci
jų vėliavas. Minėjimą ati
darė V. Vosylius, chorui 
Lituania sugiedant "Kovo
je jūs žuvote” ir D. Baltu
tytei padeklamuojant. Pa
grindinę minėjimo paskaitą 
skaitė č. Zamoiskis. Meninę 

dalį, daugumoje, atliko jau
nieji Adelaidės menininkai. 
Vakare buvo nuleista vėlia
vos ir, sugiedojus Marija, 
Marija ir Tautos himną, 
Nepriklausomybės minėji
mas buvo baigtas.

CANBEROJE minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis 
bažnyčioje, kurias atlaikė 
iš Sydnėjau atvykęs kun. P. 
Mortūzas. Iškilmingasis mi
nėjimas vyko Lietuvių Na
muose, kurį atidarė Apyl. 
pirm. A. Balsys, paprašy
damas minutės atsistojimu 
pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę. Minėjimo pa
skaitą skaitė iš Newcastle 
atvykęs A. šernas, nušvies
damas mūsų praeitį ir na
grinėdamas ateities viltis. 
Minėjime dalyvavusi sena
torė M. Reind tąrė nuoširdų 
žodį ir sveikino lietuvius, 
linkėdama Lietuvai laisvės. 
Po to sekė dr. K. Kemešio 
pranešimas ir V. Martišiaus 

apibudinimas busimųjų Lie
tuvių Dienų sostinėje. Įdo
mus buvo M. Mauragio ir 
R. Daukaus Baltijos skautų 
tunto sueigos pravedimas.

GAISRAI AUSTRALIJOJE.

Pietų Australijoje ir Vik
torijoje prieš dvi savaites 
buvo labai dideli ir žiaurūs 
miško gaisrai (bush tire), 
kurie sunaikino arti 2000 
namų ir juose žuvo rekordi
nis Australijoje 73 žmo
nių skaičius, šiuose gais
ruose nukentėjo, kiek dabar 
yra žinoma, ir trys lietuvių 
šeimos, tai Juozas Žukaus
kas, žinomas mūsų rašyto
jas ir buvęs "Mūsų Pasto
gės” redaktorius, Vytautas 
Vaitkus, skautininkas ir 
Malakūnas. Australijos vy
riausybė paskyrė didelę su
mą pinigų, kai be to yra 
daromi visur paskiri pinigų 
rinkimo vajai.

Įžanginį priėmimo žodį 
tarė Melbourno Apylinkės 
pirm. R. šemeta, savo turi
ninga kalba iškeldamas Lie
tuvos padėtį ir pasitikėjimą 
Jungtinėmis Tautomis, ku
rios turi ginti silpnųjų tei
ses. Tostą už karalienę pa
kėlė Alg. Šimkus, savo kal
boje iškeldamas laisvės trū
kumą Lietuvai. Nuoširdų ir 
šiltą lietuviams žodį tarė 
arkivyskupas dr. Little.

Priėmimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje ir jis 
mums yra tuo naudingas, 
kad jame užmezgama arti
mos pažintys su aukštais 
valdžios ir kitais pareigū
nais, kurie, reikalui esant, 
visuomet labai stipriai re
mia Lietuvos reikalus.

Lietuviškasis minėjimas 
Melboume prasidėjo vasa
rio 20 dieną su specialia lie
tuviškąja valandėle, kurią 
paruošė G. Žemkalnis. Iškil
mingas pamaldas atnašavo 
klebonas kun. Pr. Vaseris, 
bažnyčioje su vėliavomis 
dalyvaujant paskiroms or
ganizacijoms. Pamaldų me
tu giedojo P. Morkūno di
riguojamas parapijos cho
ras.

Iškilmingasis minėjimas 
vyko Lietuvių Namuose, 
kurį atidarė Apyl. vicep. A. 
Žilinskas. Įnešus vėliavas, 
J. Rūbas perskaitė Nepri
klausomybės Aktą ir kun. 
P. Vaseris — invokaciją. 
Buvo pagerbti ir Melboume 
gyveną trys savanoriai kū
rėjai, tai: A. Tamulevičius, 
J. Giedraitis ir A. "Ūselis, 
jiems įteikiant simbolines 
dovanėles. Pagrindinio j mi
nėjimo kalboje, studentas 
A. Vaitiekūnas palietė pa
skirus Lietuvos ir lietuvio, 
ypatingai jaunimo, rūpes
čius, pabrėždamas, kad išei
vijos jaunimo tarpe, nors 
lietuvių kalba ir nėra jauni
mo kalba ir nors jie tarpu
savyje ir kalbėdamiesi ang
liškai, jaučiasi išdidūs, kad 
yra lietuviškos kilmės ir vi
si Lietuvos reikalai jiems 
yra laibai artimi ir jie juos 
gerai žino. Baigdamas sa-

Užjūrinis paskambinimas
leidžia jums girdėti jų šypseną.

Hours______ Rate levels 
EUROPE

10 mins.Kažkaip Italija neatrodo taip toli kada 
jūs skambinate.

Yra taip gera vėl girdėti jų balsus, 
beveik lyg būtumėte kartu su jais.

$8.88 už 10 minučių yra žema kaina 
Italijai ir daugumai kraštų Europoje, kada 
jūs patys išsukate numerį naktį nuo 6 vai. 
vak. iki 7 vai. ryto.

(OjOhioBelI

Including tax

Standard $14.77 7am-1pm
Discount 11.10 1pm-6pm
Economy 8.88 6pm-7am
Jeigu jūs turėtumėte klausimų dėl užjūrio 
skambinimų, išsukit nemokamai numerį
1 800 874-4000. Mes atsakysime į visus jūsų 
klausimus ir pasakysime kaip lengva išsukti 
tarptautiniam skambinimui.

j
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Pavasario koncertas Brooklyne
Tradicinis Laisvės žibu

rio radijo pavasario koncer
tas įvyks š. m. balandžio 9 
d. 7 vai. vakare Kultūros 
židinyje, Brooklyne, N. Y.

Šiais metais Laisvės ži
burio vadovybė nusprendė 
New Yorko ir apylinkių 

> publikai duoti nuotaikingai 
linksmą programą pakvies- 
dama humoristą Vitali Žu
kauską, minintį 40 m. sce
nos darbuotės jubiliejų ir 
dar New Yorke negirdėtą 
mergaičių trio iš Montrea- 
lio, vad. A. Stankevičiaus. 
O po programos svečių pa
linksminimui estradinį vie
netą „Jinai ir trys ginta
rai” vadovaujamą <V. Dau
girdo.

Humoristas Vitalis žu-* 
kauskas mūsų lietuviškai 
visuomenei gerai pažįsta
mas, nes jau 40 metų be 
juk i o nuovargio ar pertrau
kos linksmina saviškius. Sa
vo teatro karjerą pradėjo 
Kaune 1942 m. Lietuvos 
Valst. Dramos Teatre lan
kydamas studiją ir daly
vaudamas dramos pastaty
muose ir koncertuos kaip 
pranešėjas-.

Vėliau išvyko režisūros 
studijoms į Vienos Univer
sitetą. Karo įvykių eigoj 
atsidūrė Berlyne ir su ki
tais mūsų menininkais važi
nėjo po Vokietiją su pro
grama saviesiems.

Po karo dalyvavo Augs
burgo profesiniam lietuvių 
dramos teatre o paskui ka
barete „Klumpė” ir su gas
trolėmis lankė DP stovyk
las.

Amerikoje vadovavo 
Brooklyno vaidintojų tru
pei, režisavo kitoms gru
pėms veikalus ir gastrolia
vo.

Daugiausiai pažįstamas 
„Vieno žmogaus teatro” 

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

LIVE FOR THE PRAISE OF HIS GLORY
PASSIONIST NUNS RESPOND TO 
A CONTEMPLATIVE CALL TO:
REMEMBER THE PASSION

OF CHRIST, PRAY, DO PENANCE, 
BE POOR, LIVE IN SOLITUDE

SO THAT THEY MIGHT BE 
“LOVE IN THE HEART OF THE 
CHURCH” AND BRING THE 
NEEDS OF ALL TO THE 
HEART OF GOD.
DO YOU THINK THAT GOD IS CALLING YOU TO 
THIS LIFE-STYLE OF THE PASSION? If so. contact 

Mother Mary Therese. C P , 
Our Lady of Sorrows Monastery 
2715 Churchview Avenue
Pittsburgh, Pa. 15227 
Telephone (412) 881-1155

vardu su savo humoristinė
mis programomis ir plačiau
siai gastroliavęs aktorius. 
Jis aplankė beveik visas lie
tuvių viensėdijas Amerikoj 
ir Kanadoj, Pietų Ameri
kos lietuvius — Kolumbi
joj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Urugvajuj ir Venezueloj, 2 
kart buvo Australijoj, jo 
programas matė Vokietijoj, 
Anglijoj, Škotijoj, Prancū
zijoj, Italijoj gyvenantieji 
tautiečiai.

Kaip teatrologas priklau
so įvairioms šios srities 
draugijoms bendradarbiau
ja spaudoje teatro klausi
mais, turi parašęs daug ra
dijo vaidinimų, yra surin
kęs didžiulį teatro archyvą 
ir ruošia knygą apie Lietu
vos Teatrą.

Šiuo pavasariniu Laisvės 
žiburio koncertu bus atžy
mėta New Yorke V. Žu
kausko teatrinio darbo ju
biliejus.

Įdomu bus pasiklausyt 
jaunų mergaičių dainavimo. 
Jš spaudos teko patirti, kad 
tai muzikaliai iškilus trio, 
kurio smagu klausytis, o 
akiai miela žiūrėt į jaunys
te žėrinčiais lietuvaites.

”Jinai ir trys gintarai” 
savo dainomis ir šokių re
pertuaru jau ne kartą yra 
linksminę publiką ne tik 
New Yorke, bet ir kitose 
lietuvių kolonijose ir visur 
buvo maloniai sutikti ir šį 
kartą suteiks klausytojam 
džiaugsmo.

Tikimasi, kad New Yorko 
ir plačios apylinkės radijo 
klausytojai įvertins rengė
jų pastangas ir gausiai at
silankys, į pavasario kon
certą - šokius paremti Lais
vės Žiburio programos išlai
kymą. (lž)

Atominių ginklų užšaldymo klausimu žmogaus teisių kon
ferencijoje kalba ”The Register” redaktorius Alan Bock. Deši
nėje Robert W. Farrand — Valstybės departamento atstovas.

V. Štoko nuotr.

LOS ANGELES
MOMENTAIS Iš 

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJOS

Kovo 12 Los Angeles 
mieste Amerikos Baltų 
Laisvės lyga suorganizavo 
antrąją žmogaus teisių kon
ferenciją, kurioje buvo 
svarstomi kelios su Balti
jos valstybių klausimu; su
sijusios temos, k. t. „Pasi
priešinimo sąjūdžiai ir žmo- 
gaus teisių pažeidimai so
vietų okupuose Baltijos val
stybėse”, ”KGB pirštai ban
dyme nužudyti popiežių Jo
ną Paulių II; to įvykio 
reikšmė Baltijos tautoms ir 
Lenkijai”, ”Adropovas, po
piežius ir Baltijos valsty
bės”, „Karas Afganistane ir 
baltų karo belaisviai”, „žur
nalistikos atsakomybė ato
minių ginklų užšaldymo 
kontroversijoje”.

Kalbėtojais buvo pakvies
ti žymūs tų klausimų spe
cialistai : Paul Henze — 
•Carterio administracijoje 
buv. Tautinės Saugumo Ta
rybos narys, pravedęs tyri
nėjimus atentato prieš po
piežių klausimu ir paskelbęs 
seriją straipsnių „The 
Christian Science Monitor” 
dienraštyje ir „Reader’s 
Digest” leidinyje; Alex 
Alexiev — Rand korp. vyr. 
tyrinėtojas, daugelio studi
jų apie Sovietų Sąjungą ir 
Rytų Europą autorius; Alan 
Bock — „The Register” 
dienraščio vedamųjų štabo 
narys; Sergejs ZamasČikov 
— 1979 į Vakarus pabėgęs 
Rygos komjaunimo I-sis se
kretorius, 1968 baigęs gim
naziją Šiauliuose; dr. Shir 
Ali Miskiyar — afganų lais
vės kovotojų ryšininkas.

Amerikos vyriausybei at
stovauti specialiai konferen- 
cijon atvyko Robert W. 
Farrand — Valstybės dept. 
Rytų Europos ir Jugoslavi
jos skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas ir Gynybos 
dept. atstovavo ats. aviaci
jos pulk. Leon K. Pfeiffer 
iš Pentagono.

Oficialūs baltų atstovai 
svarsty bos e buvo Heino Jo-

gis (estas) Amerikos Estų 
Tautinė Taryba, Maris Man- 
tenieks — Amerikos Latvių 
Sąjunga, Daiva Kezienė — 
JAV Lietuvių Bendruome
nė ir Adrius Eiva — afga
nų laisvės kovotojų trene
ris. (jk)

RENKA AUKAS PL 
DIENOMS

Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų Apygarda ir Apy
linkės renka aukas Pasaulio 
Lietuvių Dienoms, šv. Ka
zimiero parapijos kieme 
kiekvieną sekmadienį bus 
LB valdybų nariai, kuriems 
bus galima įteikti aukas. 
Aukos nurašomos nuo vals
tybinių mokesčių, o paauko
ję 500 dol. ar daugiau gaus 
po 2 bilietus tai dienai į vi
sus renginius Chicagoje ir 
bus įrašyti į Pasaulio Lietu
vių Dienų leidinį. Tegul ne
lieka nė vieno lietuvio ne- 

Ohio’s New 
*1INSTANT Lottery.

Ohio nauja akimirksnio loterija —* OHIO 
JACKPOT. Tai beveik lošimas tikra slot 
mašina. Su tikra kombinacija jūs galite laimėti 
iki $10,000! Ir kada iškeičiate ”Free Ticket” 
jūs automatiškai patenkate į Grand Prize 
traukimą lošimo pabaigoje laimėti $5,000, 
$10,000, $20,000, $40,000 ir aukščiausią premiją 
$1 milijoną!
Laimėjusieji bilietai turi būti patvirtinti Ohio 

Lottery. An eąual opportunity employer.

prisidėjusio prie šio milži
niško užmojo, kurio pasise
kimas paliudys mūsų tauti
nę sąmonę ir kultūrinį pasi
didžiavimą.

šiuo metu numatyta se
kantys renginiai lėšoms 
telkti:

Balandžio 30 d. — šv. Ka
zimiero parapijos salėje 
Jaunimo Sąjungos Los An
geles skyrius ruošia labai 
įdomų balių. Bus gera nuo
taika ir daug netikėtumų. 
Praleiskite vakarą su jauni
mu, paremkite jų kelionę į 
Jaunimo Kongresą.

Gegužės 15 d. — LB Los 
Angeles apylinkė ruošia 
linksmą gegužinę pas M. ir 
V. Gedgaudus. Bus daug 
įvairumų, skanus šiltas 
maistas ir gera nuotaika!

Ruoškitės dalyvauti ir 
paremti Lietuvių Bendruo
menės veiklą. Smulkesnių 
informacijų bus vėliau.

(an)

FILMAS IR PASKAITA 
APIE PIRMĄJĄ 

PAGALBĄ

Registruota gailestingoji 
sesuo Birutė Prasauskienė 
(RN), kuri jau septyneri 
metai dirba Torrance ligo
ninės kritiškų širdies ligų 
skyriuje, š. m. balandžio 

• mėn. 17-tą d., sekmadienį, 
Los Angeles lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 
12:30 vai. p. p. rodys filmą 
ir skaitys paskaitą apie pir
mąją pagalbą ištikus šir
dies smūgiui (CPR).

Visi losangeliečiai lietu
viai kviečiami šios labai 
svarbios paskaitos išklau
syti. Įėjimas nemokamas.

Po paskaitos bus kava ir 
užkandžiai.

Ruošia D. L. K. Birutės 
Draugijos Los Angeles sky
rius.
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Septynios dienos Clevelande
Aurelija Balašaitienė

PASITINKANT LIETUVIAIS NORIME 
IR BŪT’ AUTORĘ

Po daugiau negu penkerių pančią aplinką ir prisiderini- 
metų sunkaus ir įtempto dar- mas prie tos aplinkos, kad tiks- 
bo, pagaliau atspausdintas lie- las būtų pasiektas pačiu ge- 
tuvių kalbos vadovėlis lietu
viškai nekalbantiems. Tokio 
vadovėlio jau buvo seniai lau
kiama ir dr. Danguolė Tamu
lionytė, patyrusi pedagogė ir 
svetimų kalbų dėstytoja, tą 
spragą užpildo. Tai stambi, 
gausiai iliustruota, kietais vir
šeliais knyga, padalinta į tris 
dešimtis pamokų, kurios mo
derniu metodu ne vien pade
da mokytis lietuvių kalbos, 
bet trumpai supažindina su 
lietuvių tautos kultūros pagrin
diniais elementais ir istorijos 
svarbiausiais įvykiais. Knyga 
pavadinta ‘Lietuviais norime 
ir būt’.

Knygos sutikimą rengia Cle
velando Sv. Kazimiero Litua
nistinė mokykla š.m. balan
džio 10 dieną 4 vai. p.p. Lie
tuvių namuose. Iš Chicagos 
atvyksta LB Švietimo Tarybos 
pirmininkas Jonas Kavaliūnas 
prie tos knygos leidimo daug 
prisidėjęs. Meninę programą 
atliks Bernardas Prapuolenis, 
kuriam akompanuos Kristina 
Kuprevičiūtė. Apie pačią kny
gą kalbės rašytojas ir pedago
gas Vacys Kavaliūnas. Ponia 
Karin Wishner, buvusi dr. Ta 
mulionytės lietuviųkalbos kur
sų lankytoja, svetimų kalbų 
dėstytoja ir žinovė, taip pat 
anglų kalba ngrinės vadovėlį.

Prieš sutinkant knygą, buvo 
įdomu pasikalbėti su jos auto
re, įdėjusią į tos knygos rašy
mą eilę metų, kad iš jos pačios 
lūpų būtų galima patirti, kas 
ją paskatino tokiam darbui.

‘Esu dėkinga savo tėvams, 
kurie man įkvėpė meilę savai 
kalbai, ypatingai savo moti
nai’ - kalbėjo dr. Tamulionytė. 
‘Žinojau, kad visada buvo ieš
koma tinkamo vadovėlio lietu
vių kalbai, kuriuo galėtų pasi
naudoti lietuviškai nekalban
tys vaikai ir kuriems jos moky
tis reikia svetimos kalbos meto 
dų, žvelgiant į gyvenimą rea
liai ir praktiškai. Vaikui ar- 
paaugliui nėra prasmės kalbė
ti apie idealus, todėl yra svar
bu, kad mokslui paruošta me
džiaga būtų patraukli ir įdo
mi. Kalbos mokytis yra sunku 
nes toje mokslo srityje nėra vie
tos diskusijoms. Kalba turi tai
sykles, be kurių jos išmokti ne
galima. Todėl svarbu vado
vėlį padaryti tokį, kad jis būtų 
visapusiškai patrauklus tiek 
savo turiniu, tiek išvaizda kel
tų pasididžiavimą ir pasigė
rėjimą. Tuo pačiu ir pats lie
tuviškumas yra teigiamai pri
statomas. Besimokant kalbos, 
žodį reikia pamatyti, apsakyti 
ir parašyti, įtraukiant galimai 
daugiau kūno pojūčių. Spal
votos iliustracijos taip pat yra 
svarbi sėkmingo mokymo da
lis, nes dabar vaikai auga la
bai spalvingame pasaulyje - 
visi turi spalvotus televizijos 
aparatus, spalvotas nuotrau
kas, vadovėlius, net ir dienraš 
čių kai kurie reklaminiai pus
lapiai jau yra spalvoti. Taigi 
kodėl lietuvių kalbos vadovėlis 
turėtų būti juodai-baltas? Tai 
nėra pataikavimas, o tik rea
lus atsižvelgimas į vaikus su-.

riausiu metodu. Kiek dėsčiau 
lietuvių kalbą viakams, nemo. 
kantiems lietuviškai, tiek 
jutau, kad jie labai noriai mo
kosi. Tai dar vienas momen
tas, kuris mane vertė jiems pa 
reikšti dėkingumą už jų pas
tangas. Mano vadovėlio dės
tymo metodas yra pritaikytas 
svetimos kalbos dėstymui.’ 
Taip apie savo knygą kalbėjo 
dr. Danguolė Tamulionytė.

Dr. D. Tamulionytė jau 
daugelį metų dėsto lietuvių 
kalbą vakariniuose kursuose, 
tęsdama savo pradėtą darbą 
Vysk. Valančiaus Lituanisti
nėje mokykloje. Mokyklai už
sidarius, jos kursai pasiliko tą 
garbingą vardą. Jos kursantų 
tarpe yra įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų asmenų, ku
rie kursus noriai lanki ir kurie 
gali pasidžiaugti savo lietuvių 
kalbos pažanga. Todėl neten
ka stebėtis, kad autorė pasiry
žo imtis vadovėlio rašymo, tu

NERINGOS TUNTO VADOVĖMS PASIKEITUS
Praktiškoje skautybėje tun

tas yra pagrindinis veiklos vie
netas, nes jame dirba, auklė
jasi ir bręsta gyvasis prieauglis 
nuo mažametės paukštytės ar 
vilkiuko iki suaugusio studen
tiškų metų jaunuolio. Todėl 
kiekvienas tunto veiklos žings
nis turi būti gerai apgalvotas, 
įvertintas ir atžymėtas.

Tuntui vadovauti nepakan
ka gero noro patyrimo. Tun- 
tininkė turi turėti neišsemia
mą kantrybę, visuomeninį tak
tą, pedagoginį pajautimą ir 
aibes laiko. Tai organizacija, 
reikalaujanti iš savo vadovių 
visiško atsidavimo, būdama 
pastovaus, metodinio - beveik 
kasdieninio - darbo rėmuose. 
Kiekviena vadovė per savo ka
denciją įneša ką nors naujo ir 
palieka savo pėdsakus ateičiai

S.m. kovo 28 dienos vakare 
Clevelando Neringos Tunto 
tuntininkė v.s. t.n. Stefa Ged
gaudienė, baigusi savo trijų

Pasibaigus 3 metų kadencijai, keičiantis Neringos tunto tuntininkėms, atsisveikina ir su
tinka dirbusios kartu. Iš kairės vs. fil. Malvina Švarcienė, buv. tuntininkė vs tn Stefa Gedgau
dienė, naujoji tuntininkė fih Danguolė Vodopalienė, vs tn Regina Nasvytienė. J. Garlos nuotr.

rėdama gerą žiupsnį ne vien 
mokslinio pasiruošimo, bet ir 
ilgametės patirties.

Reikia tikėtis, kad visuome
nė tuo vadovėliu susidomės ir 
jį platins, ypatingai tarpe tų 
šeimų, kurios - neturėdamos 
sąlygų pasiekti lituanistinių 
mokyklų - puikiai galės pasi
naudoti ta knyga. Ne paslap
tis, kad vadovėlio išleidimas 
kainavo stambią pinigų sumą, 
todėl ir jo kaina gali kai kam 
pasirodyti gan aukšta. Tačiau 
reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad visi vadovėliai (vietinių 
mokyklų) yra brangūs, o šitos 
knygos kursas gali būti pada
lintas į du metus. Atsižvel
giant į vadovėlio vertę, inves
tavimas atneš retai teįkainoja- 
mą nuošimtį.

Sv. Kazimiero Lituanistinė 
mokykla ir mokyklos tėvų ko
mitetas šios knygos pristatymą 
organizuoja - tuo ne vien pa
remiant dr. Tamulionytės dar 
bą - kaip švietimo institucija, 
kurios pirminis uždavinys yra 
lietuvių kalbos mokymas ir 
propogavimas, jaučiant parei
gą tokio pobūdžio darbą viso
keriopai remti.

metų kadenciją, tuntininkės 
pareigas perdavė fil. Danguo
lei Vodopalienei iškilmingos 
sueigos metu. Sueigą pravedė 
ps. Julija Taorienė, o jaunos 
vadovės ją paįvairino jų pačių 
sukurtais kupletais, kuriuose 

jos apdainavo ‘sesę Stefą’, kar
todamos refreną ‘Sese Stefa, 
koks skautavimas smagus!’. 
Vėliavos perdavimo ceremoni
jos metu buvo jaučiama paki
liai sentimentali nuotaika, 
naują tunto vėliavą - kurios 
pašventinimą tuntas neseniai 
iškilmingai atšventė - perduo
dant iš vienų rankų į kitas. Bu 
vusi tuntininkė neaplenkė nei 
vieno asmens, kuris savo dar
bu buvo prie tunto veiklos pri
sidėjęs. Buvo gražus vaizdas, 
kai visi vienetai, su atskirais 
šūkiais, savo buvusią vadovę 
apdovanojo gėlėmis. Sesei 
Danguolei buvo perduotas ir 
Tunto ‘Neringos’ grafikos sim
bolinis paveikslas, ir tunto dai 

na su gaidomis. Ir ji buvo su
tikta su gėlėmis. Trumpas lau 
žas buvo nuotaikingas ir links
mas.

Pažymėtina, kad sesė Ged
gaudienė savo kadencijos 
metu atliko vieną nepaprastai 
reikšmingą darbą: ji priaugi
no ištisą eilę naujų vadovių, 
jas pristatydama pagarbiam 
skautininkės kaklaraiščiui ir 
tuo sudarydama stiprų jaunų 
vadovių būrį, kuris turi ne 
vien tik patyrimą, bet ir auto
ritetą. Jos yra : Belzinskienė 
Danutė, Civinskienė Ingrida, 
Juodišiūtė Virginija, Nasvyty

VIENOS PARODOS ĮSPŪDŽIAI
Jei meno kritikai užsiima 

meno kūrinių klasifikavimu, 
technikos analize bei meninin 
ko krypties aiškinimu, tai eili
niam meno mylėtojui ir žiūro
vui tėra svarbus įspūdis, kurį 
jaučia žiūrėdamas į meno kū
rinį. Jau istorija rodo, kad ne 
visada kritikai yra teisūs, nes 
meno kūrinių išliekamumą nu 
sprendžia tik masė, kuria re
miasi visos kūrybos šakos. Sa
vo laiku prancūzų impresionis
tai buvo niekinami. Verdi pir
moji opera buvo nušvilpta. O 
gyvenimo raida patvirtino 
lotynišką priežodį ‘Vox populi, 
vox Dei’ (tautos balsas - Dievo 
balsas).

Tokiomis mintimis apsišar
vavusi Aplankiau Clevelando 
Korp! Giedros suruoštą daili
ninkės Nijolės Palubinskienės 
meno parodą, įvykusią š.m. 
kovo 26-27 dienomis Clevelan
do Lietuvių Namuose. Grafi
kė Nijolė Palubinskienė mūsų 
visuomenei yra gerai pažįsta
ma kaip pripažinta meninin
kė, su savo kūriniais dalyvau
janti ir mūsų kolonijų ir ame
rikiečių meno parodose, kruop
šti ir produktyvi mūsų knygų 
bei periodikos iliustratorė ir 
1982 metų Ohio Lietuvių Gy
dytojų kultūrinės premijos lau
reatė.

Salėje iškabinti 42 įvairios 
technikos paveikslai reikalau
ja specialaus žiūrovo dėmesio, 
nes kiekviename kūrinyje yra 
tiek nuotaikos, tiek minties 
konglomeratą. Kuo ilgiau ste
bi, tuo daugiau tie paveikslai 
kalba. Medžio raižiniai, ofor
tai, piešiniai spalvotu rašalu 
apima įvairias temas, kurioms 
išreikšti dailininkė naudoja su 
gyvintą, dinamišką gamtą, 
pilną ekspresijos, su geroku 

tė Vilija ir Nijolė Rukšėnienė. 
Tai įsidėmėtinas nuopelnas, 
su rimtu žvilgsniu į ateitį ir tik
ru jaunimo skatinimu eiti vy
resniųjų pėdomis. Tai bene 
vienas iš gražiausių dovanų, 
kurias tunto vadovė gali palik
ti baigdama darbą.

Gausus uniformuotų skauti- 
ninkių ir visų skautiškų viene
tų vadovų dalyvavimas rodė 
skautišką solidarumą ir sutei
kė naujai tuntininkei bendro 
darbo užtikrinimą. Padėka 
priklauso sesei Gedgaudienei, 
o geriausi linkėjimai sesei Dan
guolei Vodopalienei.

melancholijos žiupsniu. G am 
tos vaizduose dominuoja Dai
navos stovyklos aplinka, net 
keliais paveikslais vaizduoja 
Spyglio ežerėlį skirtingose nuo 
taikose. Pavasario vaizduose, 
naudojant pastelines pavasa
riškas spalvas - meslvą ir žals
vas - jaučiamas savotiškas liū
desys. Neva tai melsvas dan
gus slepia grąsią pilkumą, o 
vienišas, pilnai sužaliavęs me
dis savo šakomis priešinasi pa
vasario nuotaikai, pašiuręs ir 
palinkęs.

Mėgsta ji ir žmones naudoti 
savo kūrinių centrinėmis figū
romis. Štai beveik prancūziš
ko stiliaus Renoir’o mados skry
bėlaitė pasidabinusi mergina 
neatrodo savo šventiška skry
bėlaite patenkinta. Jos veidas 
lieka šaltas, susimąstęs, nepri
klausomas nuo skrybėlaitės siū 
lomos nuotaikos. Jonukas su 
gitara nesidžiaugia jos skam
besiu, bet jaučiasi priverstas 
uždėti savo mažas rankas ant 
jos stygų.

Žavūs žiemes vaizdai, aki
nantys savo svoriu sulaužyti 
jau ir taip palinkusias šakas. 
‘Apšalęs mėnulis’ - žalsvas mė
lyname dugne - skleidžia abe
jingą šaltį aplinkui save ir sie
kia net ir iš tolo jį matančius 
žiūrovus. Psalmių ciklas - 
savo elegantiška, lengva tech
nika, pastelinėmis rusvai oran 
žinėmis spalvomis - reiškia ma 
žiau religinę nuotaiką, bet 
daugiau iškelia psalmių poezi
jos grožį, kaip tai ir patvirtino 
pati dailininkė. ‘Psalmių’ cik
las buvo išstatytas Clevelando 
meno muziejaus religinėje pa
rodoje.

Prisimenant jos kūrinių 
ankstyvesnes parodas džiugu 
konstatuoti, kad menininkė 
nesustojo vietoje, nesustingo 
savo technikoje, bet ieško nau
jų temų ir naujų būdų savo kū 
rybiniam polėkiui išreikšti. Jei 
anksčiau dominavo juodai-bal 
ti ofortai, labiau linkę į sustin
gusią emociją, tai dabartinė 
kūryba atrodo išsilaisvinusi iš 
savotiškų varžtų, gy
va, šviesesne dinamika, pasi
dabinusi spalvomis. Nestinga 
melancholijos ir liūdesio, bet 
vietomis prasiveržia troškimas 
kilti į šviesą, dar nepajėgiant 
galutinai apsispręsti už opti
mistiškesnes, žaismingesnes 
nuotaikas, pav. šventinė skry
bėlaitė, gitara, virš sniego 
skriejantis paukštis.

Nežiūrint perkrauto rengi
nių kalendoriaus, Nijolės Palu 
binskienės parodą gausingai 
lankė publika. Menininkei 
reikia linkėti sėkmės jos toli
mesniame kūrybiniame darbe 
o giedrininkėms padėka už 
taip skoningai surengtą paro
dą, kurioje vyravo baltų vely
kinių lelijų dekoratyvinė nuo
taika ir grožis.
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ŽALGIRIO ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Žalgirio šaulių kuopos 
Clevelande metinis narių 
susirinkimas Įvyko kovo 26 
d. Lietuvių namuose. Susi
rinkimą atidarė kuopos 
pirm. Br. Nainys ir prašė 
Įnešti kuopos' vėliavą. Po 
vėliavos Įnešimo ir mirusių 
narių pagerbimo, buvo su
darytas prezidiumas: St. 
Butrimas — pirm., Jurgis 
Malskis — vicepirm. ir J. 
Budrienė — narė. Sekreto-

dviejų metų laikotarpyje, 
už pasidarbavimą buvo ap
dovanoti šaulių žvaigždės 
ordinu Ig. Muliolis, Elena 
šarkauskienė ir D. Vaičiū
nas, šaulių medaliais A. 
Glodenis ir Marta Tijūne- 
lienė, dalyvavo kitų šaulių 
kuopų suruoštose šaulių 
šventėse, gražiai bendradar
biavo su Lietuvos Karių Ve
teranų S-gos ”Ramovė” Cle
velando skyrium ir išdalino 
aukų spaudai, radijo valan
dėlei, Lietuvos pasiuntiny

bės Washingtone rūmų re
montui ir kitiems lietuviš
kiems reikalams virš trijų 
tūkstančių dol. Po visų pra
nešimų ir diskusijų, sekė 
kuopos pirmininko ir valdy
bos rinkimai.

Kuopos pirmininko parei
goms buvo pasiūlyta sekan
tys kandidatai: Br. Nainys, 
K. žiedonis, St. Butrimas, 
Jurgis Malskis ir Alb. Kar
sokas. Br. Nainiui, St. But
rimui, Jurgiui Malskiui ir 
Alb. Karsokui savo kandi

datūrą atsiėmus, kuopos 
pirmininku išrinktas K. 
žiedonis, o Į valdybą: St. 
Butrimas, Ed. Pranokus, 
Elena šarkauskienė, Marta 
Tijūnelienė, J. Juodišius, 
Alb. Karsokas, Ant. Glode
nis, St. Mačys ir J. Mekiša. 
Kandidatais Alg. Garliaus- 
kas, Lilė čeplikienė ir G. 
žemaitis. Revizijos komisi
ja liko ta pati; Pr. Maine- 
lis, Ig. Muliolis- ir J. Šar- 
kauskas.

Susirinkimui pristačius i

kuopos garbės šaulius pa
keltas buvęs ilgametis kuo
pos pirmininkas Br. Nainys.

Susirinkimo metu tarp 
narių, buvo pravesta rink
liava paremti neseniai iš ok. 
Lietuvos su šeima pasitrau- 
kusiarn^ prof. dr. Antanui 
Pranckevičiui.

Susirinkimas baigtas bu
vusio kuopos pirm. Br. Nai
nio ir naujai išrinkto pirmi
ninko K. žiedonio pasaky- 
tom kalbom ir kavute.

E. Pranokus

riauti pakviestas Ed. Prano
kus.

Perskaičius ir priėmus 
tai dienai pateiktą darbo
tvarkę, sekė valdybos narių 
pranešimai.

Kuopos pirm. Br. Nainys 
pranešė* kad paskutinių

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 11094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobili atitempia Į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

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

COLD HEADING 
OPERATORS & SĖT UP 

BOLTMAKERS 
HEADER DIE MAKERS 

PLASTIC 5VORKERS 
WHEN WAS THE LAŠT TIME YOU 
WORKED FOR GOOD WAGES? 
QUALIF1ED FOR GOOD BENEFITS? 
OUR SALES DEMAND IS H1GH. WE 
NEED YOUR SK1LLS WORK IN 
ILLINOIS.

WRITE OR CALL
SELECTAB1LITY INC.

1‘. O. BOX 4087 
ROCKORD. ILLINOIS 61110 

815-964-0078
(13-15)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Die
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D. 4 v. 
p. p. Dr. Danguolės Tamulio- 
riytės knygos pristatymas Lie
tuvių namuose. Rengia Sv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla.

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

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

• BALANDŽIO 17 D. Prof. 
Augustino Voldemaro 100 me
tų sukakties minėjimas 4 v. 
p. p. Lietuvių Namuose.

• BALANDŽIO 23 D. Dra
minės literatūros vakaras. Ruo
šia Vaidilos teatras.

• BALANDŽIO 24 D. 12 vai. 
LB Clevelande ruošia prof. dr. 
Pranckevičiaus paskaitą Dievo 
Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. ir GE
GUŽĖS 1 DIENOMIS Cleve
lando Ateitininkų metinė šven
tė, koncertas ir šokiai šeštadie
nį ir iškilmingas posėdis sek
madienį Dievo Motinos para
pijos salėje.

m AMBER STUDIOS, ■«.
505 East 185 Street,

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

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI J

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2487

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.

SM /uperior /avinę/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų

> PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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CLEVELANDE, BALANDŽIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 V. V.

DIEVO MOTINOS PABAPIJOS AUDITORIIOIE, 18022 NEFF RD.
Juokingi esame ne mes: juokingas yra gyve

nimas, o taipgi mes neglostome, o jeigu glostome, 
tai tik prieš plauką! Šiandien Clevelande — gyvas 
reportažas.

Kviečiame atvykti ir pasiklausyti naujos sa
tyros ir humoro programos.

Bilietai gaunami: sekmadienį parapijos kavi
nėje po 10 vai. pamaldų arba skambinti: S. But

rimas — 481-2130, V. Brizgys — 261-4077, ir prie 
įėjimo.

Po programos vaidintojams rengiama vaka
rienė. Norintieji kartu pabuvoti, prašom iš anksto 
užsisakyti vietas pas bilietų platintojus.

Prieš ir po spektaklio veiks taurių gėrimų 
šaltinis. ,

Rengėjai: LB OHIO APYGARDOS VALDYBA

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Dr. Antanas Prancke- 
vičius, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, LB Ohio apygar
dos valdybos kviečiamas, 
balandžio 24 d. 12 vai. Die
vo Motinos parapijos salėje 
padarys pranešimą apie da
bartinę padėtį ok. Lietuvo
je ir disidentinę veiklą. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Pirmieji pavasario žiedai DR. DANGUOLĖS TAMULIONYTĖS

Šv. Kazimiero Lit. mokyklos knygos

vakaras „Lietuviais norime būti”
šeštadienį, balandžio 9 d. 7 vai. vak. sutikimas.
Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Sekmadienį, balandžio 10 d. 4 vai. p. p.

Programoje: dailusis žodis, šokiai, Lietuvių Namuose.

daina ir muzika. Meninę programą atliks
Pramoginiams šokiams gros sol. BERNARDAS PRAPUOLENIS.

R. Strimaičio orkestras. Rengia Šv. Kazimiero lit. mokykla
Bilietai — 4 ir 3 dol. ir Tėvų Komitetas

LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI INFORMACINIS 

SUSIRINKIMAS

ALTo, JAV Liet. Bend
ruomenės ir VLIKo pritari
mu susiorganizavęs lietuvių 
teisėms ginti komitetas 
kviečia 1983 m. balandžio 
mėn. 17 d., sekmadienį, 12 
vai. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje informacinį 
susirinkimą.

Adv. P. Žumbakis, dr. A. 
Darnusis ir Rasa Razgaitie- 
nė painformuos apie lietu
vių tardymus Amerikoje, 
vykdomus naudojantis so
vietinės "teisės” ir KGB 
daviniais.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai yra kviečia
mi susirinkime dalyvauti ir 
prisidėti prie pastangų 
atsispyrimui komunistinei 
propagandai siekiančiai pa
bėgėlius nuo komunizmo 
apkaltinti kolaboravimu su 
naciais.

Lietuviu Teisėms 
Ginti Komitetas

PADĖKA
Pasibaigus trijų metų ka

dencijai, š.m. kovo 28 d. suei
goje, NeringosTn. tuntininkės 
pareigas perdaviau fil. DAN
GUOLEI VODOPALIENEI, 
kuri su pilnu entuziazmu jau 
yra įsitraukusi į darbą Tunte.

Širdingai dėkoju tėveliams 
ir gausiai Clevelando visuo

menei, taip šiltai reagavusius 
į mūsų pastangas ir darbą. Be 
Jūsų paramos - nebūtų buvę 
galimas nuotaikingas dienos 
darbas, sėkmingos Kaziuko 
Mugės, rudens baliai ir kiti 
kultūriniai renginiai. Skau
tiškas ačiū Jums! Tikiu, kad 
visada būsite su mumis.

vs tn Stefa Gedgaudienė 
Buvusi tuntininkė

NERINGOS TN. skaučių 
sueigos vyksta kiekvieną pir
madienį 7-9 v.v., DMNP pa
rapijos svetainėje. Tėvai, no
rintieji mergaites įrašyti į skau 
tęs, tai gali padaryti sueigų 
metu, arba skambinti Tunti- 
ninkei 449-1216 .

• Sol. Bernardas Prapuo
lenis atliks meninę progra

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

mą dr. Danguolės Tamulio- 
nytės knygos "Lietuviais 
norime ir būt” sutikime, 
Lietuvių Namuose balan
džio 10 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p.

• šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Clevelande metinė 
šventė ir šiemet bus šven
čiama Atvelykyje balandžio 
10 d. po 10:30 vai. mišių 
parapijos salėje, šventės 
tikslas yra keleriopas. Vie
na, tos dienos mišiose spe
cialiai prašysime savo dan
giškojo globėjo pagalbos ir 
užtarimo savo tėvynei, pa
rapijai, savo artimiesiems 
ir sau. Antra, pietumis ir 
padėkos žodžiu bandoma 

padėkoti gausiems savano
riams — talkininkams — 
rėmėjams, kurie metų bū
vyje pasiaukodami tarnau
ja parapijos ir brolių nau
dai. Trečia, tai gera proga 
prie ištaigingo Velykų sta
lo visai parapinei šeimynai 
jaukiai pabendrauti besi
džiaugiant Kristaus prisi
kėlimu ir bebundančiu pa
vasariu.

Kadangi vietos ir laikas 
yra ribotas, norintieji da
lyvauti šventės pietuose 
turėtų nelaukti su bilietų 
įsigijimu. Bilietas asmeniui 
$5.00. Prašoma skambinti į 
kleboniją — tel. 431-5794 
arba parapijos tarybos na
riui Rimui Minkūnui, telef. 
524-3657.

• 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.

NATIONWIDE 
INSURANCE
Nationwide <S on you1" Kde

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti Ž*ENO- 
NUI (216) 53L2211 arba 
SAULIUJ (216) 161-3500.

EARN 16% INTEREST

P. O. B0X 31417 
Independence, Ohio 44131

(12-15)

HOUSE FOR SALE

House for sale by owner, 
brick colonial on South 
Lake Shore. Gali: 486-2378.

(12-15)



DIRVA
LIET. BENDRUOMENĖS nimo, aukų rinkimo ir ki- 
IR ALTO PASITARIMAI tais klausimais. Šie visi rei

Chicagoje kovo 20 d. JAV 
Liet. Bendr. Visuomeninių 
reikalų tarybos pirminin
kas dr. Algirdas Budreckis 
turėjo pasitarimą su Ame
rikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkais : dr. Leonu 
Kriaučeliūnų ir Teodoru 
Blinstrubu. Tartasi tų abie
jų organizacijų darbų deri- 

A. A.

ANTANUI PETRAUSKUI
mirus, jo žmoną ADĄ, sūnų VIKTORĄ ir

gimines, giliai užjaučiame ir drauge liūdime

St. ir B. Matulevičiai
Kazys Urbšaitis
Kostas Gasparaitis
Jonas P. Vaičaitis
Ona šiaudikienė
Vincas Ruseckas ir šeima

Mylimam vyrui ir tėvui

ANTANUI PETRAUSKUI

miruis, žmoną ADĄ, sūnų VIKTORĄ ir jo

šeimą ir artimuosius užjaučiame ir liūdime

Stasė ir Stasys 
š i m o I i ū n a i 

su šeima

Iš mūsų tarpo pašauktas

KUNIGAS STASYS YLA, 
Stutthofo kalinys, jaunimo auklėtojas, auto

rius, lietuvių išeivijoje paliko skaudų tarpą, 

dėl kurio guodžiamės visuomenei ir reiškiame 

užuojautą artimiesiems.

šv. Kazimiero sukakčių
komitetas

kalai iššaukė tolimesnio pa. 
sitarimo būtinumą.

• Lietuvos Pasiuntinybės 
Rūmų Restauravimo Komi
teto vajaus komisija šaukia 
organizacijų atstovų kon
ferenciją Pasiuntinybės Rū
mų remonto užbaigimo rei
kalais 1983 m. balandžio 10

LIETU Vili FONDO FEDEKALI\IS
KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: i MOKA:
Marųuette Parke: Aukščiausias palūkanas tau-

2422 W. Marųuette Rd. Treč. 12:00— 6:00 pomųjų sąskaitų — 8 G, Ban-
Chicago, III. 60629 šešt. 10:00—12:00 kai ir Savings & Loans moka
Telef. 737-2110 5 !4 iki 5’/2%.
CICERO: -

1445 So. 50th Avenue Ketv. 3:00— 6:00 SKOLINA:
Cicero, Iii. 60650 šešt. 10:00—12:00 Tik savo nariams, žymiai ge-
Telef. 656-2201 resniom sąlygom negu bankai

Burr Ridge (prie Lemonto) : ir kitos finansinės institucijos.

475 Frontage Road Ketv. 1:00—6:00
Burr Ridge, III. 60521 ^KIEKVIENA SĄSKAITA
Telef. 887-0757 APDRAUSTA IKI $100,000.

d. (sekmadienj), 3 vai. po 
pietų ALTo būstinėje, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
lllinois.

Numatyti Rūmų restau
ravimo darbai jau baigiami, 
šių darbų išlaidos siekia 
$120,000.

Visuomenės tautinio su
sipratimo dėka, šiam reika
lui jau gauta aukų $102,000. 
tokiu būdu dar trūksta 
$18,000, kurie turi būti su
telkti iki 1983 m. gegužės 
1 d.

Visos organizacijos pra
šomos atsiųsti po vieną at
stovą š;o svarbaus reikalo 
išsprendimui.

Kiekvieno lietuvio tauti
nė pareiga — prisidėti prie 
Amerikos sostinėje esančios 
Nepriklausomos Lietuvos 
nuosavybės tinkamo išlai
kymo. Visa visuomenė pra
šoma aukas siųsti tiesiai 
i Pasiuntinybę: L1THUA- 
NIAN LEGATION, 2622 
Sixtęenth Street, NW, 
Washington, D. C. 20009.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Rūmų Restauravimo Komi
teto vajaus komisija: pirm. 
Jonas Talandis, vicepirm. 
G. J. Lazauskas, vicepirm. 
dr. Jonas Valaitis, sekr. 
Juozas Ivanauskas, Kazi
miera Leonaitienė.

LIETUVOS MIESTŲ 
HERBAI

Meniškai dail. T. Valiaus 
sukurti Lietuvos miestų 
herbai. Didinga 14-kos her
bų serija. Kiekvienas kaip 
atskiras paveikslas. Visa 
serija tiktai 3 doleriai.

Užsakant pažymėkite kiek 
serijų norite gauti. S. Ber
natavičius, 1513 So. 48th 
Court, Cicero, III. 60650, 
U. S. A.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Banevičius, Phila......... 3.00
L. Czaplicki, Willowick .. 8.00 
A. Jonynienė, Detroit .... 8.00
S. Kuzmickas, Chicago .. 6.00
K. Tautkus. Melrose Park 3.00
J. Kalnietis, Catonsville 3.00
V. Akelaitis, Cleveland .. 8.00
V. Beleckas, Sunny Hills 3.00 
A. Kiršonis,

Rancho Palos .............. 8.00
I. Kučiauskas, Baltimore 3.00 
E. Gibisas, Chicago.......... 3.00
P. Mitalas, Jacksonville 3.00 

A. Balsys, New York .... 5.00 
Br. Balčiūnas, Bolivar .. 6.00 
VI. Vilčinas, Racine .... 3.00 
V. Degutis, Cleveland .... 3.00
J. Pipiras, Worcester .... 8.00 
A. Idzelis, Cleveland .... 3.00 
G. Stapulionis. Surfside 8.00 
A. Zaparackas,
Royal Oak.......................... 3.00
A. Matioška, Dorchester 3.00
K. Marcinkevičius, Cleve. 8.00
J. Okunis, Flushing.........10.00
A. Pečiulis, Santa Monica 8.00 
G. Kazlauskas,

Los Angeles ..................13.00
J. Grebliauskas,

St. Petersburg .............. 3.00
P. Pukys, Radford ...... 8.00 
R. Nelsas, Fullerton .... 3.00
K. Butkus, Jamaica .... 5.00
L. Kalinauskas, Toronto 3.00
Kun. A. Babonas, Detroit 5.60
D. Venclauskaitė, Walcott 5.00
A. F. Ignaičiai,

Woodhaven ..................25.00
M. Salinskienė,

Woodhaven ...................25.00
A. Kenstavičius, Hope .. 1.00 
J. Sirusas, Flemington . . 20.00 
J. Preibys. Detroit.......... 3.00
J. Nesavas. Detroit .... 5.00 
A. Rugys, Paterson.......... 3.00
Br. Blinstrubas. Chicago 3.00
L. Keženius. Willowick . . 5.00 
J. Ališauskas, Cicero .... 3.00
F. Ekman, Scottsdallc .. 1.00 
Omahos Lietuvių

Moterų klubas ...............15.00

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 

• kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dai’cus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delta 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.

St. Petersburg .............. 3.00
Pr. Kaspariūnas.

LKVS Ramovė
Hartfordo skyrius ... . 15.00

Alg. Vaitiekaitis, Detroit 5.00
J._ Šulaitis,

La Grange Park .......... 8.00
P. Janulaitis,

Rancho Palos Verdes .. 3 00
A. Dargis, Rochester .... 3.00
LB Philadelphijos

apyl. valdyba .............. 25.00
A. Liutkus, Euclid .......... 10.00
N. Linkus, Miami Beach 5.00
A. Krulikienė,

P. Račkauskas. Dorchester 3.00
H. Butkus, Mission Viejo 3.00
S. Gruzdys, New York .. 3.00

St. Petersburg ..............
P. Balčius. Delran ..........

10.00
3.00

A. Bražėnas, Royal Oak 3.00
A. Barčas. Elmhurst . . . . 8.00
F. Bočiūnas. Sunny Hills 3.00
G. Karosas. Boston.......... 6.00
T. Kavaliauskas, Surfside 1.00
P. Matiukas, Rochester .. 8.00
J. Lozoiaitis, Euclid .... 3.00
B. Siliūnas, Chicago . ... 8.00
S. Vilinskas, Windsor . . . . 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ
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