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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

I ?

Prie Prezidento ausies
Vėl naujas užsienio politikos patarėjas

Vytautas Meškauskas

Vidaus Reikalų Sekreto
riaus James Watt atsistatydi
nimas ir j jo vietą paskyrimas 
asmeniško prezidento Reaga
no draugo, Saugumo Patarėjo 
William P. Clark sukėlė dau
giau diskusijų dėl to paskuti
niojo posto svarbos ir reikalin
gų kvalifikacijų kandidatams 
į ji, negu pirmojo, nors Sekre
torius gauna 11,000 dolerių 
algos daugiau už patarėją ir 
turi savo žinioje 57,647 valdi
ninkus. Tai todėl, kad tas pa
tarėjas, vaizdžiai tariant, turi 
nuolatini priėjimą prie prezi
dento ausies. Jo pareiga yra 
prezidentą painformuoti apie 
visus su krašto saugumu susi
jusius reikalus. Nuo jo spren
dimo priklauso, ką preziden
tas sužino, nes praktiškai per 
dieną susirenka tiek daug in
formacijų iš įvairiausių šalti
nių, kad prezidentas ir per 24 
valandas nespėtų jų visu per
skaityti, o tuo labiau susidary
ti savo nuomonę. Čia jam bū
tinai reikalingas patikimas 
bendradarbis.

Tokiu jam buvo William P. 
Clark. Tačiau ar jis nusima
nė painiuose užsienio politikos 
klausimuose? Šioje srityje jis 
neturėjo jokio patyrimo. Ant
ra vertus, jam nesunku iš at
skirų žinybų ir savo paties 
bendradarbių surinkti visas 
reikalingas informacijas, kad 
iš jų padarytų logišką išvadą 
savo raporte. Kalbama, kad 
jis pats prašėsi jį atleisti iš to 
posto, kuris reikalauja 16 va
landų budėjimo. Jo pasitrau
kimą N.Y. Times taip palydė- 
dėjo:

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŽINIOS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyriaus filisterių ir 
senjorų sueiga įvyks š. m. 
lapkričio 6 d. 2 vai. po pie
tų Lietuvių Tautinių Namų 
salėje.

Korp! Neo-Lithuania 
suvažiavimas

Korp! Neo-Lithuania fi
listerių ir senjorų didžioji 
sueiga - suvažiavimas šau-. 
kiamas š. m. lapkričio 12 
d. 12 vai. dieną Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Cicago, III.

Darbotvarkėje: 12 vai. d. 
registracija, 1 vai. p. p. iš
kilminga sueiga, 2 vai. p. p. 
darbo posėdžiai, 7 vai. vak. 
Korp! Neo-Lithuania meti-, 
nė šventė, ruošiama Chica
gos padalinio valdybos. Vi
si kolegos-ės neolituanai 
prašomi visuose renginiuo
se skaitlingai dalyvauti. 

‘Gerai, kad Clarkas prieš 
15 mėnesių pakeitė nelai
mingą Richard Allen ir pa
dėjo prezidentui atsikratyti 
Valstybės Sekretoriaus Haig. 
Bet toliau jo vienintelis pa- 
sitarnavimas buvo paremti 
Reagano pažiūrą į pasaulį. 
Abu taip nekenčia sovietų 
sistemos, kad net vengia su
sižinojimo su jos vadais. 
Abu yra linkę į daugumą 
problemų žiūrėti per šaltojo 
karo prizmę. Jie tiki į jėgos 
diplomatiją ir nepasitiki 
ginklavimosi kontrole.
Tačiau pažiūros, net teisin
gos, dar nėra politika. Clar- 
kui, kaip ir prezidentui, 
trūksta žinių ir istorijos pa
jautimo, kad pažiūras pa
versti strategija. Amerikie
čiai mėgsta mėgėjiškumą 
diplomatijoje teisingai gal
vodami, kad išmintis yra 
daugiau susijusi ne tiek su 
patyrimu, kiek su sugebėji
mu padaryti teisingas išva
das iš teisingai pristatytos 
situacijos. Bet jei preziden
tas tėra mėgėjas, tuo dau
giau jis yra reikalingas pro
fesionalo raporto.’
Kaip tik čia minėto Richard 

Allen atsitikimas tačiau liudi
ja, kad neužtenka būti profe
sionalu: jis turi turėti tiesiogi
nį priėjimą prie prezidento. 
Allen atveju jis raportavo per 
svarbiausių Reagano patarėjų 
trijukę - prezidentūros štabo 
viršininką Baker, bei patarė
jus Edwin Meese III ir Den- 
ver. Clark juos galėjo apeiti ir 
pristatyti savo pažiūrą, kuri, 
nevisada sutikdavo su ‘triju- 
kės’. Už tat Saugumo Patarė
jo postas reikalauja ne tik gero 
žinojimo, bet ir autoriteto. 
Dėl to, spaudai pradėjus ieš
koti kandidatų, buvo minimas 
ambasadorės Jungtinėm Tau
tom Jeane J. Kirkpatrick var
das. Nors ji buvo registruota 
demokratė, jos pažiūros į už
sienio politiką nesiskiria nuo 
prezidento. Ji nepatenkinta 
savo dabartiniu postu, kurį lai
ko bereikšmiu, ir nuo kitų me
tų iš jo pasitraukia. Eina gan
dai, kad ji labai supykusi dėl 
jos nepaskyrimo Saugumo Pa
tarėja, prieš ką, girdi, pasi
priešino Valstybės Sekretorius 
George P. Shultz, kuris norėtų 
tame poste daugiau neutra
laus asmens.

Po to žvilgsniai nukrypo į 
Clark padėjėją, Robert V. Mc 
Farlane, kuris kartu ėjo prezi
dento specialaus ambasado
riaus Vid. Rytams pareigas, 
stengdamasis ten kaip nors iš
narplioti Libano, ir iš viso Iz- 
raelio-arabų problemą. Jis 
yra marinų pulkininkas, ta
čiau 12 metų buvo priskirtas 
prie prezidento saugumo tary
bos, kur susilaukė savo virši-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba. Iš kairės: vicepirmininkai Mečys Šim
kus ir Mečys Valiukėnas, pirm. inž. Vaclovas Mažeika, ižd. Ona Daškevičienė ir sekr. Oska
ras Kremeris. P. Malėtos nuotr.

Tautinės Sąjungos seimas Įvyks Clevelande
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos aštuoniolik
tasis seimas šaukiamas 
1984 m. gegužės 26-27 d. d. 
Cleveland, Ohio. šios sąjun
gos Clevelando skyrius, pir
mininkaujamas Antano Jo
naičio* maloniai sutiko at
likti techniškuosius seimo 
darbus bei globoti seimo da
lyvius. Sąjungos valdyba, 
siekdama rasti seimui vie
tovę, kurion atvykti būtų 
parankiau, ilgokai delsė tar
ti galutiną žodį.

Valdyba yra labai dėkin
ga Los Angeles skyriui ir 
jo pirmininkei Rūtai Šakie
nei, už pakartotiną kvieti
mą šaukti Angelų mieste. 
Lygiai taip pat padėka ten
ka — St. Petersburg sky
riui ir jo pirmininkui Juo
zui žvyniui, kuris sutiko 
seimo šaukimui Floridoje 
talkinti ir seimo dalyvius 
priimti bei juos globoti. Ki
ti skyriai nesiryžo priimti 
seimą.

Sąjungos valdyba nutarė 
seimą rengti Clevelande, 
skaitydama, kad ši vietovė 
yra centrinėj vietoj ir iš 
kaimyninių skyrių (Detroi
to, Chicagos, Toronto) gali
ma ir automobiliais pasiek
ti.

★
Sąjungos valdyba nutarė 

sutvarkyti Sąjungos archy
vą ir jį laikyti vienoje vie
toje. Tuo reikalu susitarta 
su Chicagos Lietuvių Tau
tinių Namų valdyba, kuri

ninku, jų tarpe ir Kissingerio, 
pagyrimo. Sakoma, jog jo pa
skyrimui priešinosi Gynybos 
Sekretorius Weinberger ir 
ČIA viršininkas Casey, kurie 
abu bijojo, kad McFarlane 
neturės priėjimo prie paties 
prezidento, bet raportuos per 
aukščiau minėtą Baltųjų Rū
mų trijukę. Tik paties prezi
dento užtikrinimas, kad to ne
bus, nutraukė jų opoziciją. 

mielai sutiko duoti patal
pas, o Sąjungos valdyba įsi- 
gys užrakinamą spintą, ku
rioje bus sukrauti turimos 
archyvinės bylos, iki šiol 
laikomos pas Teodorą Blins- 
trubą, Vaclovą Mažeiką ir, 
galbūt, pas kitus.

★
Sąjunga yra pastoviai at

stovaujama Amerikos Lie
tuvių Taryboje ir (per Lie
tuvių Tautini Sąjūdį) Vy
riausiajame Lietuvos Išlais
vinimo Komitete. ALToje 
mūsų atstovais yra: Teodo
ras Blinstrubas ir Petras 
Buchas; VLIKe — Vaclo
vas Mažeika ir (antrinin
kas) T. Blinstrubas. šiaip 
pastaruoju metu Sąjungos 
pirmininkas V. Mažeika at
stovavo ALTS, dalyvauda
mas Baltuosiuose Rūmuose, 
JAV prezidentui pasirašant 
aktą, skelbiantį birželio 14 
d. Baltijos Laisvės Diena. 
Sąjungos valdyba asmeniš
kai arba raštiškai sveikino 
organizacijas jų suvažiavi
mų, konferencijų progomis, 
būtent: Pasaulio Lietuvių 
Seimą, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungą, Vaka
rų Lietuvos Rezistencinį 
Sąjūdį, Lietuvių Skautų Są
jungos jubiliejinę stovyklą, 
Lietuvos Vyčių Sąjungą ir

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų savaitėje, Chica
goje 1983 m. birželio 30 d. 
buvo suorganizuotas tauti
ninkų, neolituanų bei jų ar- 
tmiųjų susitikimas, paben
dravimas Lietuvių tauti
niuose namuose, prisirinko 
pilnutėlė šių namų salė tau
tininkų, neolituanų iš JAV, 
Kanados įvairių vietovių, o 
po vieną kitą iš Kolumbijos, 
Venezuelos, Australijos ir 
kitų šalių. Trumpus prane
šimus apie vidaus reikalus 
padarė Sąjungos pirminin
kas Vaclovas Mažeika ir 

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirmininkas Anta
nas Juodvalkis. Susitikimo 
programos vedėju buvo dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, savo 
uždavinį atlikęs pasigėrėti
nai gražiu stiliumi ir paki
lia nuotaika..

★
šiemet suėjo 50 m. nuo 

kan. J. Tumo-Vaižganto 
mirties. Tai vienas didžiųjų 
tautininkų, šios idėjos lie
tuvių organizatorius, pro
gramos autorius, didi asme
nybė ir iškilus beletristas, 
biografas, redaktorius. Vy
kusį jo, kan. J. Tumo, mir
ties minėjimą surengė Chi
cagos skyrius drauge su 
Korp! Neo-Lithuania vietos 
padaliniu, š. m. spalio 9 d. 
Turiningą paskaitą apie 
Vaižgantą skaitė poetas 
Antanas Gustaitis, atvykęs 
iš Bostono.

★
Filmas ”Prez. Antanas 

Smetona’' jau apkeliavo be
ne visus mūsų sąjungos 
skyrius ir buvo rodomas 
daugelyje vietovių. Pasau
lio Lietuvių Dienomis, Chi
cagoje šis filmas buvo ro
domas specialiai surengtose 
lietuviškų filmų vakaronė
se. Apie šio filmo pagami
nimą, pilną jo metriką pa
rengti Lietuvių Enciklope
dijos XXXVII tomui Sąjun
gos valdyba pakvietė An
taną Mažeiką, pradininką ir 
vykdytoją šio filmo gamy
bos. šiuo metu filmas ran
dasi, kaip jau buvo nurody
ta, pas mūsų sąjungos vi
cepirmininką ir norintieji jį 
paskolinti prašomi kreiptis 
adresu: Mr. Mečys A. Šim
kus, 4224 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60632; 
telefonu M. A. Šimkus pa
siekiamas darbo dienomis 
(9 vai. ryto iki 3 vai. p. p.) 
ofise — 312-254-7450, kitu 
laiku namuose — 312-927- 
2046.
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Ką McFarlane atsivežė iš Vid. Rytu: santykiai su Izraeliu, Sirija, 
------------ Jordanu, palestiniečiais, Libanu, Iraku ir Iranu? _____ I

Naujai paskirtas prezidento 
Saugumo Patarėjas Robert C. 
McFarlane neseniai sugrįžo iš 
Vid. Rytų, kur, kaip specialus 
prezidento įgaliotinis, stengėsi 
įgyvendinti paliaubas Libane. 
Ten paskutinėmis dienomis žu
vo vienas marinų kapitonas ir 
buvo sužeisti keli marinai. At
rodo, kad paliaubas ten išlai
kyti gali pasisekti tik tada, kai 
bus surastas koks nors dides- 
lių problemų sprendimas. 
Viena iš jų yra JAV santykiai 
su Izraeliu.

Apie juos štai ką rašė buvęs 
Kennedy ir Johnsono adminis
tracijų Valstybės Pasekreto- 

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
c

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tai. krmtavės (312) 263-5826; (312) U1W).

m AMBER STUDIOS, mc
505 East 185 Street,

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

rius George W.Ball N.Y. 
Times. Girdi, Washingtono 
džiaugsmas dėl gero izraelitų 
pasirodymo kovose su Sirijos 
aviacija ir raketų baterėjom 
pasirodė per ankstyvas. Sovie
tai į Siriją prigabeno geresnių 
ginklų su savo įgulom, kurių 
naujos SS-21 raketos graso ne 
tik Izraeliui, bet ir JAV pajė
goms, kurios per Izraelio kaltę 
buvo įveltos į nelaimingą tai
kos išlaikomo Beirute procesą.

Anot Bali, marinam maža 
paguoda, kad izraelitai, pali
kę juos savo vietoje, patys pa
sitraukė daugiau į pietus. Jie, 
izraelitai, galvoją tik apie sa

vo kontrolės sustiprinimą pie
tiniame Libane. Amerikiečiai 
duodami savo geriausius gink
lus nesugebėję priversti izrae
litus tuos ginklus naudoti tik 
tada, jei tai sutinka ir su JAV 
interesais. Dabar Izraelis pra 
šąs JAV Pershingo raketų, 
kad atsverti SS-21. Jis jas pa
naudos kad jam ateis į galvą, 
visai nesiskaitydamas su tuo, 
kad tai gali būti III pasaulinio 
karo pradžia. Turint galvoje 
ateinančius rinkimus, nei pre
zidentas, nei kongresas negalė 
siąs pasipriešinti Izraelio nau
jiems reikalavimams.

Antra vertus, Izraelis gali 
būti daugiau sukalbamas, nes 
atsidūrė ūkiškuose sunkumuo
se. Jis labai kenčia nuo inflia
cijos, su kuria galėtų kovoti tik 
smarkiai susiverždamas diržą, 
kas niekur nėra populiaru. Iki 
šiol, kainoms kylant, buvo ati
tinkamu procentu didinami ir 
atlyginimai, kas galutinam re 
zultate infliaciją tik pasparti
no. Izraelio naujas finansų mi
nisteris buvo sugalvojęs viską 
skaičiuoti tik doleriais, visai 
užmiršdamas savo pačių valiu
tą, bet tai sukėlė tokį triukšmą, 
kad finansų ministeris turėjo 
po trijų dienų atsistatydinti.

Izraelio biudžetas siekia 24 
bilijonus dolerių, iš kurių 7.8 
bilijonai eina skolom padengti 
o 5.6 bil. - krašto apsaugos rei
kalams.

Daugelis izraelitų esą nusi
vylę invazijos į Libaną rezul
tatais ir per didelių karių įsi
galėjimu civiliam gyvenime 
dėl reikalo prižiūrėti okupuo
tas arabų teritorijas.

• ••

Ko siekia Sirija? Daugumas 
stebėtojų mano,kad jos prezi
dentas Hafez al-Assad nenori 
karo su Izraeliu, bet jis reika
lauja, kad jam būtų grąžinta 
Izraelio aneksuotaGolano auk
štuma, panašiom sąlygom, 
kaip Egiptui Sinajus. Libane 
Sirija siekia jei ne faktino pa
dalinimo, tai bent palyginti

■ Iš kitos pusės
DRAUGO m. dr., ieškodamas užsiėmimo mūsų par

tijom, rugsėjo 23 d. siūlo:
”... ištyrinėti ir paruošti kiek galima daugiau skir
tingų atsakymų j problemas, su kuriomis tauta 
praktiškai susidurs, kai teks jai pereiti iš sovieti
nės j nesovietinę santvarką.”

Panašiai raginęs ir B. Raila, kažkokiam VLIKo sei
me net buvo priimtas toks nutarimas, tačiau jo nariai...

”,.. savo nerangumu jj tuojau pat ir palaidojo.”
Iš kitos pusės žiūrint atrodo, kad reikalaujama per 

daug. Visų pirma politinės partijos tikslas yra paimti 
krašto valdžią į savo rankas. Nekultūringose ar kokių 
nelaimių ištiktose šalyse tai pasiekiama duodant per gal
vą oponentams. Daugiau pažengusiuose ir nusistovėju
siuose kraštuose — rinkimų keliu. Pralaimėję pasveikina 
nugalėtojus ir tuojau pat pradeda juos kritikuoti.

Išeivijoje, žinoma, sąlygos kitokios, čia kovoti ga
lima, rasit, tik dėl prisiminimų. Politikus tačiau sunku 
įkinkyti į kokį kitą darbą. Iš prigimties jie ieško leng
viausio būdo savo naudai išnaudoti susidariusias galimy
bes. Labai dažnai jie išduoda savo idealus, kurie juos 
paviliojo į politiką.

Istorija moko, kad kiekviena partija, atėjusi į val
džią, neilgai trukus pergyvena krizę po krizės, o jei par
tija turi ideologinį pagrindą — pragmatikai pradeda peš
tis su idealistais. Noras išsilaikyti valdžioje politikus ver
čia praktikuoti visas galimas nuodėmes.

Tiesa, mes kažkodėl dar įpratę laikyti politikus did
vyriais. Gal todėl, kad mūsų istorijoje jiems dažnai rei
kėdavo rizikuoti ne tik vietos netekimu. Bet ir pas mus 
buvo pakankamai atsitikimų, kai pasinėrus į politiką, 
netekta ideologinės nekaltybės. Imkim vieną pavydi iš 
DRAUGUI artimų sferų. Ideologas Stasys Šalkauskis kri
tiškai žiūrėjo Į krikdemų ir kitų katalikų politinių telki
nių bei politikuojančių kunigų veiklą. Kokie buvo jo san
tykiai su savo sparno politikais, pvz. ryškiausiu iš jų — 
prel. Mykolu Krupavičium?

Seniems kauniečiams tai nebuvo paslaptis. Nežinan
tiems raštiškai paliudija kun. Vytautas Bagdonavičius 
savo atsiminimuose apie kitą tos srovės ideologą prel. 
Praną Kuraitį (jie ėjo LAIŠKUOSE LIETUVIAMS, o 
dabar yra išleisti atskiru leidiniu). Matyt, kad tas klau
simas buvo kilęs ir mūsų autoriui. Jis rašo:

”Man šiandien neaišku, koks buvo Kuraičio 
santykis su Krupavičium. Atrodo, kad jo kaip ir 
nebūta. Ne kartą esu klausęs Krupavičių, kokie 
buvo jo santykiai su Šalkauskiu. Jis man atsaky
davo, kad ne kartą jis yra išėjęs pasivaikščioti su 
Šalkauskiu, bet Šalkauskis niekad nėra jo pakvie
tęs užeiti pas save.” (vm)

silpnos centrinės vyriausybės, 
kuriai galėtų padikutoti savo 
valią. Ūkinė Sirijos padėtis 
yra pakenčiama, nes ji gauna 
iš Irano 800 milijonus dolerių į 
metus už tai, kad neleidžia 
Irakui naudotis naftos tiekimo 
vamzdžių linija per jos terito
riją.

Sirijos santykiai su palesti
niečių vadu Arafatu yra labai 
blogi. Ji npripažįsta jam tei
sės kalbėti palestiniečių vardu. 
Savo keliu tai verčia Arafatą 
ieškoti geresnių santykių su 
Jordanu, net eventualiai duo
dant sutikimą Jordano kara
liui Husseinui derėtis su JAV 
ir Izraeliu dėl dalies Izraelio 
okupuoto Vakarinio pakraščio 
sujungimo unijos forma su Jor 
danu, kam iki šiol Izraelis la
bai priešinosi. O to kaip tik sie
kia vadinamas Reagano pla
nas.

•••

Tuo tarpu JAV santykiai su 
Jordanu yra taip geri, kad 
kongresas slaptai jam paskyrė 
225 milijonus dolerių moder
niškam dviejų brigadų apgink 
lavimui, kurios reikalui esant 
galėtų būti permestos JAV 
transporto lėktuvais ten kur 
reikia. • ••

Šiuo metu didesnis pavojus 
gresia Hormuzo sąsiauriui, 
kuris Persijos įlanką skiria nuo 

Indijos vandenyno. Per jį yra 
plukdomas vienas ketvirtada
lis Vakaruose ir Japonijoje su
naudojamos naftos. Iranas 
grasina naftos tiekimą per tą 
sąsiaurį nutraukti, jei Irakas 
naujais, iš Prancūzijos gautais 
lėktuvais pradėtų skandinti jo 
tanklaivius. Bet tas sąsiauris 
nėra toks siauras, kaip, saky
kim, Panamos ar Sueso kana
lai, kuriuos gali užblokuoti 
paskandindamas vieną laivą. 
Jį galima užminuoti, tačiau 
tas minas greitai išgaudytų lai- 
vai-minogaudžiai ir helikop
teriai. Tai sutrukdyti Irano 
aviacijos pajėgos (apie 40 lėk
tuvų) yra per mažos. Be to, 
tokiu atveju ir pats Iranas ne
galėtų išgabenti savo naftos, 
kurios parduoda 1.8 mil. sta
tinių.

St rait of Hormuz

Kad toks noras nekiltų, JAV 
pasiuntė į tą apylinkę savo lėk
tuvnešį Ranger su kitais sep
tyniais karo laivais ir porą 
tūkstančių marinų. Tos jėgos 
buvo atitrauktos iš Beiruto 
pakraščių. Savo karo laivų 
ten turi ir britai su prancū
zais.
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KAM BUS PADARYTAS 
GALAS TERORIZMUI?

Taiką Beirute palaikančiu 
kariu - Amerikos marinų ir 
Prancūzijos legionierių - žudy
nės praėjusį sekmadieni iš nau
jo sukėlė gilų pasipiktinimą vi
same laisvam pasaulyje. Nors 
prie to jau buvo palaipsniui 
einama (Amerikos ambasados 
Beirute sunaikinimas ir vis 
dažnėję marinų apšaudymai), 
vienos dienos aukų skaičius, 
prašokęs karo meto rekordą, 
pritrenkė visus. Tuo labiau, 
kad ten esą kariai ne tik kad 
nepuolė, bet dar gi neišnau
dojo visų galimybių apsisau
gojimui, stengdamiesi išryš
kinti savo, kaip taikos saugo
tojų, misiją.

Sį kartą didžiausią nuostolį 
pajuto Amerika, kurios 191 
marinas žuvo ir arti 100 buvo 
sužeistų. Užpuolimo metu su
naikinti dokumentai savo ruož
tu dar pasunkino bei uždelsė 
ir taip jau skaudžių informaci
jų perdavimą (... o kiek daug 
iš mūsų taip gerai suprantame 
ir atjaučiame ką reiškia neži

VIENYBĖJE NUVEIKIAMI DIDEU DARBAI
Venezueloje gyvenančių 

kroatų, čekoslovakų, estų, 
vengrų, latvių, lietuvių, ni- 
karagviečių, lenkų, serbų, 
rumunų ir ukrainiečių ben
druomenių pirmininkai bei 
atstovai atspausdino trijuo
se sostinės dienraščiuose 
apmokamą skelbimą, kuria
me pasmerkė pietų Korėjos 
lėktuvo numušimą ir primi
nė, kad jų tėvynėse yra ge
rai žinomas ne tik sovietų 
polinkis j genocidą, bet ir 
Įprotis dengti nusikaltimus 
melu.

Skelbimas pasirodė š. m. 
spalio pirmą dieną, dien
raščiuose ”E1 Universal”, 
”E1 Nacional” ir ”Ultimas 
Noticiąs”. Skelbimo didis 
buvo pusė laikraščio pusla
pio.

Po užvardinimo ”Dar 
Vienas Sovietu Genocidas”, 
sekė dešinėje pusėje, dido
komis raidėmis perspaus
dinti keli, dabar jau garsūs, 
sakiniai: įsakymas šauti ir 
pranešimas, kad taikinys 
numuštas, čia pat, dar sto
resnėmis raidėmis pridėtas 
pirmas Tašo pranešimas, 
aiškinantis, kad sovietų ka

noti savo šeimos narių ar arti
mųjų likimo! ...)

Nors faktai kalba už save, 
sunku sutikti, ir gąsdina, kad 
tokiu intensyvumu galėtų ilgė 
ti nebaudžiama teroro grandi
nė: įvykiai Beirute - sekmadie 
nio puolimas, ambasados su
naikinimas, palestiniečių žu
dynės; korėjiečių lėktuvo tra
gedija; genocidas Afganista
ne, tariamai ‘normali’ padėtis 
Lenkijoje ir t.t. Yra tikra, 
kad metų bėgis neužgydė nei 
Vengrijos, nei Berlyno sienos, 
nei Pabaltijo žaizdų, nors pa
mokomis, atrodo, nebuvo pa
sinaudota. O kaip stovime tuo 
klausimu mes?

Be abejonės, prie Amerikos 
sienų ir interesų artėją nera
mumai vers iš naujo peržiūrė
ti daugelį politinių ėjimų, o 
gal nauja kryptimi pasuks ir 
Amerikos gyventojų nuotai
kos, pagrįstos gilesniu žvilgs
niu į save, įsipareigojimus bei 
toliau siekiančios ateities pla
nus. (d)

ro lėktuvai ”buvo pasiųsti 
link įsibrovusio lėktuvo 
tam, kad jam padėti..

Skelbimo tolimesnis pa
grindinis tekstas nurodo, 
kad lygiai tokiu pat būdu 
sovietai jau metų metais 
"padeda’’ ji) režimui pa
vergtoms tautoms. Tekstas 
nuosekliai gretina užimtuo
se kraštuose sovietų pritai
komą genocido politiką su 
sovietų propaganda apie 
"pagalbą” žudomoms tau
toms. Skelbimas baigiasi su 
visų išvardintų tautybių 
pirmininkų ar atstovi] pa
rašais ir paraginimu dien
raščio skaitytojams skam
binti į sovietų ambasadą 
tam, kad išreikšti savo pa
sipiktinimą sovietams.

« * *
šio skelbimo vertė, mūsų 

akimis žiūrint, yra kelerio
pa. Tai yra įrodymas, kad 
Venezueloje padėtos pa
stangos sujungti į bendrą 
veiklą įvairių sovietų užim
tų kraštų išeivius nebuvo 
tuščios. Skelbimo didis ir 
apmokėta keliasdešimt tūk
stantinė suma liudija, kad 
jungtinių pajėgų finansinis

VENEZUELOS TELEVIZIJA IR SPAUDA 
PLAČIAI PRABILO APIE LIETUVA 

Jūratė Statkutė de Rosales

Kadaise skaičiau įsidė
mėtiną Tomo Venclovos sa
kinį: "Visi sugrįšime; bet 
padėtis tėvynėje yra tokia, 
kad daugeliui teks grįžti 
tik savo darbu". Kai š. m. 
spalio pradžioje teko asme
niškai išgirsti poeto kalbą 
Venezueloje ir iš arti ste
bėti jo keliones, — įsitiki
nau, kad jis kiekvieną savo 
gyvenimo akimirką pašven
čia nesiliaujančiam grįži
mui darbu.

Atvyko jis į Caracas 
miestą tam, kad dalyvauti 
PEN klubo suvažiavime. Ne 
kokiais pasigarsinimo tiks
lais, o tam, kad atstovauti 
ištremtus rašytojus ir iš
gauti PEN klubo paramą 
septynių lietuvių rašytojų, 
sovietijos kalinių, gynybai.

Išbuvęs svarbiausiose 
PEN klubo sesijose, dar 
konferencijai nepasibaigus 
išskubėjo lėktuvu dviem 
dienom į Kolumbiją. Ten, 
Bogotoje, susitiko su vie
tiniais lietuviais, tarė jiems 
žodį, paskaitė savo eiles, o 
tos eilės yra lyg raginimas 
kaskart giliau ir jautriau 
suprasti Lietuvoje esančią 
padėtį. Dvi dienas ten pra
leidęs, greitomis grįžo šeš
tadienio popietę į Caracasą, 
kur buvo jam numatyta tą 
patį vakarą spaudos konfe
rencija ir po to dar pokalbis 
su lietuviais. Sekantį rytą, 
prieš aušrą, išskubėjo į 
aerodromą, skridimui i 
JAV.

Minėjo šiltais žodžiais 
Kolumbijos lietuvius, nepa
gailėjo padrąsinimų tautie
čiams Venezueloje, atliko 
užduotį PEN klubo sesijose 
ir . . . iškeliavo toliau dar
buotis "virš upių, miestų, 
plentų, papročių”.

* * *
PEN klubo suvažiavime 

dalyvavo du lietuviai, nes 
be Tomo Venclovos atvyko 
iš JAV ispanų kalbos lite
ratūros profesorius Stasys 
Goštautas. Spaudos konfe
rencija buvo sušaukta susi
pažinimui su abiem lietu
viais. Pokalbis vyko lietu
viškai su vertėja, Danute 
Rosales. Konferenciją su
šaukė Venezuelos LB pirmi
ninkas Vytautas Dambrava.

patencialas veda prie veik
los, kuri kiekvienai tauty
bei atskirai būtų neįmano
ma finansuoti. Pats faktas, 
kad buvo įstengta apmokė
ti net trijuose dienraščiuo
se tą pat dieną tokio didžio 
skelbimą yra vertas dėme
sio. Galop, tokių didelėm 
raidėm, kolektyviai pasira
šytų skelbimų įtaka į vie
šąją opiniją visgi yra daly
kas su kuriuo vietinė sovie
tų ambasada turi skaitytis
"volėns nolons”. (jsr) mas” ir 5. "Man gera vaka-

Tai nebuvo lengva užduotis. 
Sukviesti šeštadienio vaka
rą, ne darbo dieną, ne dar
bo valandomis, korespon
dentus, filmuotojus ir foto
grafus nėra paprasta.

Į konferenciją atvyko du 
TV kanalai, sostinės dien
raščių EI Universal, Ulti- 
mas Noticiąs ir La Religion 
žurnalistai ir provincijos 
dienraščio EI Sigio kores
pondentas. Atskirą pasikal
bėjimą abu lietuviai jau 
buvo davę kiek anksčiau 
anglų kalbos dienraščiui 
Daily Journal.

TV žiniose

TV antro kanalo žinių 
programoje Tomas Venclo
va buvo pristatytas kaip 
PEN klubo suvažiavimo da
lyvis, lietuvis rašytojas di
sidentas. Pirmas vaizdas 
parodė sėdinčią grupę —- 
Stasį Goštautą, Tomą Venc
lovą, vertėją ir TV žurna
listą su mikrofonu. Vaiz
das susiaurėjo į Venclovos 
ir vertėjos veidų plotą. 
Venclova kalbėjo lietuviš
kai apie Lietuvoje esančią 
cenzūrą, apie septynius lie
tuvius rašytojus, kurie dėl 
savo raštų buvo suimti ir 
pabrėžė, kad kai kurių 
bausmės siekia net 15 metų. 
Paaiškino, kad Lietuvoje 
išeina keliolika pogrindžio 
leidinių, įvairiausių pažiū
rų, nuo katalikiškųjų iki 
kairiųjų imtinai, bet, kad 
visi pogrindžio laikraščiai 
be išimties reikalauja Lie
tuvai nepriklausomybės.

Ketvirto kanalo žiniose 
Venclova pasirodė kiek 
trupiau. Pasikalbėjimas bu
vo iškarpytas ir tiktai liko 
rašytojo pasisakymas, kad 
Lietuvoje jis buvo skaito
mas disidentu tiek dėl jo li
teratūrinės veiklos kiek ir 
dėl politinės. Jis buvo "iš
mestas” iš Sovietijos ribų, 
jam buvo atimta pilietybė 
ir dabar jis negalįs grįžti į 
savo tėvynę Lietuvą.

Spaudoje

Labai plataus tiražo, vi
same krašte parduodamo 
dienraščio Ultimas Noticiąs 
(panašaus formato ir pobū
džio kaip buvęs New Yor
ko Daily News) spalio 4 
dienos laidoje visas aštun
tas puslapis buvo paskirtas 
pasikalbėjimui su Venclovų 
ir Goštautu. Prie straipsnio 
buvo pridėta abiejų nuo
trauka ir atskirai dar kartą 
vien Venclovos nuotrauka.
Straipsnio atskirų dalių už- 
vardinimai nurodo, apie ką 
buvo rašyta: 1. rašančios 
žurnalistės įžanga apie 
Venclovą ir Goštautą, 2. 
”Jo gimtasis kraštas”, 3. 
"Nustojimas pilietybės”, 4. 
”Jorge Luis Borges verti

ŽIŪRONĄ
NEPAISANT XX-tojo 

amžiaus pažangos, žmo
gaus teisių aktų ir komuni
kacijos galimybių, genoci
das auga, žydi ir bujoja. 
Paskiri atvejai, besipiną su 
grupiniais, erzina ir pyki
na ieškančius taikaus sugy 
venimo. Masiniai prasi
žengimai iššaukia stipresnį 
reagavimą, nors, deja, toli 
gražu ne tokį, kokio būtų 
galima tikėtis.

Beiruto žudynės yra pas
kutinysis iš eilės nusikalti
mų tarptautinėje plotmėje. 
Ne kovos lauke, bet būda
mi tiktai taikos užtikrini
mo poste žuvo virš 200 ka
rių ir nemažiau, turbūt, 
yra sužeistų. Žuvusiųjų 
tarpe yra 191 amerikietis 
marinas.

Pasibaisėjimas, nuosta
ba, ryžtas atlikti savo mi
siją - kaip ir atviras klausi
mas dėl jos, buvo ryškiausi 
komentarai incidentą seku
sioje reakcijoje. Ir ... ieš
kojimas galimybių, kaip 
ateityje apsisaugoti nuo pa 
našių pasikartojimų ...

Nežiūrint kaip liūdna 
yra tragedijos pasėkoje, 
tragiškai liūdna padėtis 
yra tame, kad terorizmo 
atvejai yra traktuojami jau 
kaip natūralūs gyvenimo 
reiškiniai: nėra net aišku, 
kad tai yra baustina, kad 
juos sekanti reakcija bus 
aiškiai efektinga, kad su te
roristais nebus kalbama 
kaip su lygiais. Priešingai - 
tai beveik užtikrina dėme
sį ir daug geresnes sėkmės 
galimybes jų planams - ... 
du žingsniai pirmyn, vie
nas atgal — ir vilkas sotus 
ir avis sutvarkyta! O su vil
nomis jau bus kas susitvar
ko ...

Ir kas neša atsakomybę 
už tai: vyriausybė, įvai
rios grupės, dauguma, ar 
paskiri asmenys? Klausi
mas komplikuotas, bet 
aktualiai gyvas ir svarbus. 
Ir diskutuotinas. Norėtųsi 
tikėti, kad išvadoje būtų 
stovima ant realios žemės, 
pagrindą grindžiant indi
vidu - žmogaus teisėmis ir 
pareiga jas saugoti.

Teroristų reikalavimai 
ir ‘teisės’ neturėtų sulaukti 
daugiau dėmesio ir ‘supra
timo", negu jų aukos. Ir 
peršasi mintis, kad primi
tyvūs ‘nusikaltimui lygi 
bausmė' rėmai būtų pilnai 
suprantami (ir tiktų!) ir 
šiame modernaus žmogaus 
laikotarpyje. Be jokių 
kompromisų!!! Ir kiekvie
nu atveju!!! Ego

mose .
Iš savo pusės, Stasys 

Goštautas paaiškinęs žur
nalistei kokie Pietų Ameri
kos rašytojai yra išversti 
į lietuvių kalbą Lietuvoje 
ir išeivijoje, bei parodė lie- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Tomas Venclova aiistio 
0 la '•omon dėl Pon Cla 

'omo representont^. 
o®'Centro de Eserite"> 

LHuonos en ei E«I7'

Stasio pCZ?,le'os ^'kraščiai plačiai rašė apie Tomo Venclovo ir 
stangomis* 9Ut° ^on^erenc*ią. kuri įvyko dr. V. Dambravos pa-

Venezuelos televizija ir spauda...
(Atkelta iš 3 pgl.) 

tuvių kalba išeivijoje i š- 
leistą, Povilo Gaučio išvers
tą, Goštauto redaguotą, Is
panų Amerikos poezijos an
tologiją "Atogrąžų Saulė".

Ypatingai geras reporta
žas pasirodė spalio 9 dieną 
dienraštyje EI Universal. 
Pasikalbėjimas su lietuviais 
apėmė pilną pirmos dalies 
puslapį. Tai būta labai pla
taus, aiškaus, nepaprastai 
vertingo pasikalbėjimo, dėl 
kurio nebežinia kam reikia 
dąugiau nuopelnų priskirti 
— ar gerai kalbėjusiam ir 
nemažą tarptautinį svorį 
turinčiam Tomui Venclovai 
(be kurio prestižo toks re
portažas nebūtų išėjęs), ar 
Venezuelos LB pirmininkui 
V. Dambravai (be kurio ry
šių ir nuolatinio "partiza
niško" darbo tokia spaudos 
konferencija nebūtų įvyku
si), ar pagaliau mūsų pro
tėvių dievaitei Laimai, ku
ri tinkamoje vietoje ir tin
kamą valandą suvedė šias 
abi mūsų pajėgas vienam 
tikslui atsiekti. Kaip be
būtų, jau teko girdėti nuo
monę, kad straipsnis eisiąs 
toliau į kitų kraštų Pietų 
Amerikos spaudą.

Straipsnis lietė daugybę 
klausimų, iš kurių atžymė- 
tini: a) Lietuvoje esanti 
cenzūra, b) pasakojimas 
kokiu būdu Venclovos dary
ti argentiniečio rašytojo 
Borges vertimai Lietuvoje 
vieni atsitiktinai praėjo 
pro cenzūrą, o kiti užkliuvo 
(ši tema itin domina pietų 
amerikiečius), c) Pen klu
bo pastangos ginti suimtus 
septynius lietuvius rašyto

jus, d) atskirai pabrėžtas 
Petkaus atvejis, e) lietuviš
kos Helsinkio grupės veikla 
ir likimas, bei ukrainiečių 
ir rusų Helsinkio grupių ry
šiai su lietuviais, f) 45 disi
dentų pasirašytas laiškas, 
reikalaujantis atšaukti Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą ir 
to reikalavimo reikšmė Lie
tuvai.

Taip pat tenka paminėti 
anglų kalba atspausdintą 
Daily Journal reportažą ir 
atskirą Universalio "sočiai” 
skyriaus straipsnį su abiejų 
lietuvių plačiu curriculum ir
nuotrauka, šiomis dienomis . vi mus gausite kreipdamic- 
turėtų pasirodyti dar du re
portažai: vienas provinci
jos dienraštyje EI Sigio ir 
kitas katalikų dienraštyje
La Religion.

Jei susumuoti visą publi
ką mačiusią dviejų skirtin
gų TV kanalų žinias, pri
dėti prie to skaitytojus 
penkių dienraščių, kurių du 
(EI Universal ii- Uit. Noti- 
cias) yra didžiausio krašte 
tiražo laikraščiai abu pa
šventę Venclovai po ištisą 
puslapi, tai reikia prieiti iš
vados, kad dr. V. Dambra
vos suorganizuota, Venclo
vos patiekta Lietuvos rei- 
kallų gynyba šiuo atveju 
pasiekė ne šimtatūkstanti
nę, o milijoninę publiką.

Venezuelos lietuvių ben
druomenės istorijoje, tokio 
masto "press coverage’’ per 
vieną spaudos konferenciją 
mes dar niekada nebuvome 
išgavę.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NEW YORK
ADOMO GALDIKO 

PARODA

š. m. spalio 15, 16 die
nomis Kultūros židinyje 
Ęrooklyne, N. Y. buvo su
rengta didžiulė dail. A. Gal
diko kūrinių paroda skirta 
paminėjimui jo 90 metų 
gimimo sukakties, kurios, 
deja, pats dailininkas nesu
laukė apleidęs šį pasaulį 
1969 m. būdamas 76 m. ir 
palikęs didį kūrybinį tapy
bos darbų turtą. Parodoje 
buvo apie 80 jo įvairaus 
žanro, įvairiais laikotar
piais A. Galdiko atliktų 
darbų, iš kurių daugumą 
lankytojų turėjo progos įsi
gyti.

Dail. Adomą Galdiką ir 
jo kūrybą apibudino dail. 
Romas Viesulas, supažin
dindamas su jo plačia ir sa
vaiminga asmenybe, pasi
rinktu gyvenimo keliu, skir
tingu charakteriu ir siektu 
kūrybiniu metodu bei suge
bėjimais savo meno troški
mus įgyvendinti.

žodį tarė Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas 
Simutis trumpai pareikšda
mas ir savo nuomonę apie 
gerai mums pažįstamą, il
gus metus čia kaimynystė
je gyvenusį patį dailininką 
ir jo troškimus bei kūrybą.

Tėv. L. Andriekus dėko
jo gausiai atsilankiusiai 
publikai, kurios buvo virš 
200 ir plačiau nušvietė šios 
parodos surengimo tikslą, 
nes dail. A. Galdikas yra 
pripažintas ir garbingai 
įvertintas ne vien lietuvių, 
bet ir kitų tautu kritikų

(eč)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat«onwide is on yov

AP D RA ŪDOS rei
kalais geriausius patama- 

si į OBEI,KNIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3560.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and iive/in a s mali congenial 
cornmunity and in a 185 bed facility. 
Medium sized rural hospital is seek- 
ing R. N.’s interested in opporlunities 
for professional growth and recogni- 
tion in medical surgical care, in- 
tensive crilical care, obstetrical care. 
Excellent salary and benefit packdge 
including bospitalization, dental plan, 
weekend and shift dif lerential, and 
other programs. Interested persons 
should contact The Personnel Office 
of Peniiscot County Memorial Hosr. i- 
tal where we are "People Caring for 
People".

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 Soutli & Lee St.
P. O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 

or Call collect 314-359-1372
An Equal Opportunity Employcr 

(38-1)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES NEEDED 

The Clarinda Treatment Comp!ex 
needs registered nurses. Salary begins 
at $15,995 up to $20,904. plūs sr.ift 
differential. Ėxcellent statė bcnefits, 
psychiatric expericnce helpful, būt 
not necessury. Contact, Jeanne Rus- 
sėli, R. N., Director of Nurses, Box 
338, Clarinda, 1A. 51632 or call 7*2- 
542-2161. Equal Opportunity F.m- 
ployer. (39-45)

OWNER-OPERATORS 
FLATBED TRUCKS

Wanted to haul steel to northwest 
and California with rcturn luniber 
loads to Great Lakos area. Mušt have 
full tarps and nylon Strapą to protect 
lumber. For details, 800-541-4213, 
Dennis Williams, System Transport, 
Spokane, Wnshington. (38-41)

AUKOS 
LITUANISTIKOS 

KATEDRAI
Aukos gautos 1983 m. rugsėjo 

mėnesį:
Po $1,000.00: dr. Kazys Ambra

zaitis, Chesterton, IN; Dzūkų drau
gija, P. Nedas pirm.; Tėvai Jėzuitai, 
Chicago, IL; Irena ir Albertas Kere
liai, Palos Park, IL; Gabrielė ir 
Edmundas Korzonai, Chicago, IL; 
Gražina ir James Liautaud, Cary, 
IL; Jonas Mikeliūnas, East Chica
go, IN; dr. Mykolas Morkūnas, 
Chicago, IL; dr. Marija J. NoruSytė, 
Chicago, IL.

Po $500.00: Lithuanian Catholic 
Alliance, F. Donarovich, ižd.; Jurgis 
ir Veronika Šklėriai, Hot Springs 
Village, AR.

Po $400.00: Knights or Lithua- 
nia — Vytis Council 29.

Po $300.00: Stasys Griežė-Jur- 
gelevičius, Dorchester, MA (iė viso 
$700.00); Malvina ir Jonas Kliveč- 
kos, Woodhaven, NY.

Po $250.00: Antanas ir Bronė 
Jucėnai, Centerville, MA.

Po $200.00: Marija DymSienė, 
Hot Springs, AR; Jadvyga Gaudušie- 
nė, Chicago, IL; Juozas ir Stasė 
Grabauskai, Hot Springs, AR; Vin
cas Klova, Bell Gardens, CA (iė viso 
$500.00); a.a. prof. dr. Z. Ivinskio ir 
a.a. prof. dr. J. Puzino atminimui — 
Antanas Mažiulis, S. Boston, MA; 
Balys ir Marija Raugai, Delran, NJ; 
Joseph Starke, Ontario, Canada.

Po $100.00: dr. Stasys ir Aldona 
Balkaičiai, Great Falls, VA; Mi- 
chael Braukus, Scranton, PA; kun. 
Jonas Burkus, Hot Springs, AR; K. 
Čepaitis, Etobicoke, Canada; Albina 
Lipčienė, New Haven, CT; I. ir B. 
Medžiukai, Los Angeles, CA; Stasys 
ir Salomėja Jankauskai, Hot 
Springs, AR (iš viso $110.00); dr. 
Rūta ir Mečys Jauniškiai, East 
Northport, NY; Jonas Juodis, 
Germantown, NY; dr. Vincas Rasla- 
vičius, Wyoming, IL; Vytautas 
Reivytis, Hot Springs, AR; A. ir K. 
Rožėnai, Hot Springs, AR; Vincas ir 
Vanda Simanavičiai, Hot Springs, 
AR; K. ir J. Stasiunaičiai, Hot 
Springs, AR; dr. Antanas ir 
Konstancija Valiuškai, Barrington, 
RI (iš viso $120.00); V. ir G. Žukaus
kai, Chicago, IL.

Po $80.00: Eilėn ir Alex Wam- 
Varnas,’La Grange Park, IL.

Po $50.00: Stasys Aušrota, Sun. 
city, CA; Petras ir Paula Balčiūnai, 
Hot Springs, AR; Danutė Baltienė, 
Milton, MA; Kantrimas Cibas, Vis
ta, CA; Tomas DambrauskaB, Hot 
Springs, AR; Vytas Dūkas, San 
Diego, CA; H. ir A. Dūdai, Hot 
SpringB, AR; Aldona Griškus, Chica
go, IL; Izabelė ir Juozas Laučkai, 
Bethesda, MD (iš viso $100.00); 
Feliksas Mandeikis, Centerville, 
MA; Henrikas ir Irena Miklai, Great 
Neck, N Y; a.a. Jono R. Simana
vičiaus atminimui — Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjunga; Edward ir 
Shirley Pavilonis, Racine, WI; P. ir 
M. Radžiai, Hot Springs, AR; kun. 
Jonas Ruokis, Putnam, CT; P. ir S. 
Šlapeliai, Centerville, MA; Zenonas 
ir Ona Tamošauskai, Hot Springs, 
AR; K. ir G. Trečiokai, Union, NJ; 
Dana Vilimienė, Hot Springs, AR; J. 
ir O. Žemaičiai, Hot Springs, AR; 
Marija ir Vladas Židžiūnai, Center
ville, MA.

Po $45.00: Erdvilis ir Rymantė 
Janulaičiai, Hyannis, MA.

Po $40.00: Juozas Gramas, Oak 
Lawn, IL (iš viso $50.00); Jonas ir 
Veronika Rutkauskai, Hyannis, MA.

Po $35.00: Jonas ir Dalia Pautie- 
niai, West Bamstable, MA.

Po $30.00: Jonas Šepetys, 
Detroit, MI (iš viso $80.00); Jonas ir 
Irena Vilgaliai, Great Neck, NY.

Po $25.00: Zigmas Grybines, 
O’Fallon, IL (iš viso $50.00); Petras 
ir Jadvyga Klioriai, S. Euclid, OH; 
Juozas ir Albina Lukai, Phila- 
delphia; Benediktas Lungys, Chica
go, IL; S. ir Elena Mineikos, Cneter- 
ville, MA; J. ir A. Rasiai, Cambridge, 
MA; Pranas ir Hortenzija šapalai, 
Lemont, IL; Albertas ir Irena Sušins- 
kai, Cleveland, OH.

Po $20.00: S. ir G. Everlynai, Hot 
Springs, AR; Antanas Gauronskas, 
Hot Springs, AR; Vladas Jančaus- 
kas, Hyannis, MA; J. ir A. Kalvė
nai, Hot Springs, AR; P. Kregždie- 
nė, Hot Springs, AR; Juozas ir Elena 
Kuncaičiai, Dorchester, MA; M. ir J. 
Mackevičiai, Centerville, MA; Anta
nas ir Juzė Matjoškos, Dorchester, 
MA; G. Meiliūnienė, New York, NY; 
L. Minginienė, Hot Springs, AR; A. 
ir M. Pakščiai, Centerville, MA; 
Vytautas ir Eugenija, Rastoniai,

East Sandwich, MA; R. ir N. 
Sabaliūnai, Hot Springs, AR; J. ir I. 
Siručiai, Hot Springs, AR; M. Šlegai- 
tienė, Hot Springs, AR; H. ir O. 
Šlepavičiai, Hyannis, MA.

Po $15.00: J. ir E. Ambrazaičiai, 
Centerville, MA; Kazys ir J. Baro
nai, Manomet, MA (iš viso $65.00); 
E. ir T. Bliudnikai, Centerville, MA; 
V. ir J. Lendraičiai, Centerville, MA; 
Meichael ir Rose Marie Ryan, Beth- 
page, NY.

Po $10.00: P. ir A. Ausiejai, 
Centerville, MA; Viktoras Bakšys, 
Dorchester, MA; I. ir M. Beleckai* 
Hot Springs, AR; Ed. Eitas, East 
Wareham, MA; Bronius ir O. Gudo
niai, Hot Springs. AR; I. ir E. Janso
nai, Osterville, MA; Juozas Jusys, 
Worcester, MA (iš viso $41.00); J. ir 
E. Kontautai, Centerville, MA; S. ir 
J. Kontrimai, Centerville, MA; M. 
Krutulienė, Centerville, MA; J. 
Matas, Hot Springs, AR; A. Mickū- 
nienė, Centerville, MA; Jonas Mika
lauskas, Marstons Mills, MA; 
Semaška ir šeima, New Britan, CT; 
A. Šilimienė, Centerville, MA; P. ir 
S. šmaižiai, Hot Springs, AR; K. ir 
E. Simanavičiai, Marstons Mills, 
MA; Kęstutis Stepšys, Grand 
Rapids, MI (iš viso $25.00); O.1 ir V. 
Vaitkai, Worcester, MA; Z. ir A. 
Vieškalniai, Centerville, MA; V. ir E. 
Vizgirdai, Centerville, MA.

Po $5.00: P. Deveikis, Hot 
Springs, AR; L. Gudelienė, Hot 
Springs, AR; E. ir I. Krasauskai, 
Hyannis, MA; O. ir P. Mekas, W. 
Hyannisport, MA.

Aukų rugsėjo mėn. surinko: 
JAV LB Aurora apylinkė $50.00 (iš 
viso $100.00); JAV LB Bushwick 
apylinkė $300.00; JAV LB Cape Cod 
apylinkė $1,336.00; JAV LB Flori
dos Auksinio Kranto apylinkė 
$250.00; JAV LB Hot Springs 
apylinkė $2,160.00 (iš viso $2,210.00); 
JAV LB Kennebunkport apylinkė 
$100.00; JAV LB Palm Beach apy
linkė $250.00 (iš viso $450.00); JAV 
LB Waterbury apylinkė $250.00 (iš 
viso $350.00).

Pagal pasižadėjimus gauta:

Po $1,500.00: Rimvydas Šilba
joris, Columbus, OH ($150.00 iš viso 
$750.00).

Po $1,000.00: dr. Jurgis Gimbu
tas, Arlington, MA ($500.00 ir viso 
$1,000.00); Antanas ir Cecilija Maka
rai, Hot Springs, AR ($100.00 iš viso 
$200.00); Juozas ir Eugenija Pažemė- 
nai, Queens Village, NY (iš viso I 
$1,000.00); Linas Raslavičius, ■ 
Huntington Beach, CA ($800.00 iš į 
viso $1,000.00); dr. Antanas ir Jani- į 
na Stankai, Stuart, FL ($200.00 iš 
viso $500.00); Rimantas L. Vaitkus, 
Paradise Valley, AZ ($500.00 iš viso 
$750.00); Bronius ir Stasė Vaškeliai, 
Easton, PA ($500.00).

Po $600.00: Jolanta R. 
Raslavičiūtė, Chevy Chase, MD 
($200.00).

Po $500.00: Birutė Navickienė, 
Lemont, IL ($100.00); a.a. Onos 
Tonkūnienės atminimui — Ritonė ir 
Teodoras Rudaičiai, Oak Lawn, IL 
($300.00); Alina Skrupskelienė, 
Chicago, IL ($300.00 iš viso $500.00).

Po $300.00: dr. A. Grushnys, 
Wichita, KS ($100.00 iš viso $200.00).

Po $250.00: Vitalis Švažas, 
Bellevue, WA ($100.00 iš viso 
$200.00).

Po $200.00: Antanas Būga, 
Chicago, IL ($100.00 iš viso $150.00); 
Bladas Daukantas, St. Petersburg 
Beach, FL ($25.00 iš viso $175.00).

Po $100.00: kun. Andrius Sen
kus, Lake Worth, FL ($50.00 iš viso 
$100.00); dr. Rasa Šilėnaitė, Rapid 
City, SD ($75.00 iš viso $100.00); 
Juzė Kašėtaitė Speare, Plattsburgh, 
NY ($25.00 iš viso $100.00); Eglė 
Rukštelytė-Sundstorm, Forest Park, 
IL ($30.00 iš viso $90.00).

Iš visos širdies dėkojame aukoto
jams. Š.m. rugsėjo 30 d. ligi pirmojo 
$200,000 universitetui {mokėjimo 
lapkričio 4 d. trūko $43,500. Spalio 
13 dar trūksta $25,000. Beliko pora 
savaičių. Todėl prašome visų 
skubios talkos. LB apylinkės ir kiti 
aukų rinkėjai prašomi surinktas 
aukas siųsti tuojau,

Banko perlaidas (money 
order) ar čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lithuanian World Communi- 
ty Foundation, 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636.

Lėšų telkimo komitetas, 
Jonas Kavaliūnas, pirmininkas
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Iš ruošiamos Čiurlionio ansamblio monografijos

‘Gimtosios žemės giesmė’
Vacys Kavaliūnas

Vaikystė iš tikrųjų yra 
didesnė už realią tikrovę.

Gnston Bachelard

1. PUŠALOTO SILUETAS

Ramios ir gražios Puša
loto apylinkės. Sodriu žalu
mu žaliuojančiais sodais 
apsuptos ūkininkų sodybos, 
javais banguoją laukai, su 
vis pasikartojančiais kalne
lių ir aukštumų motyvais, 
žydinčios pievos, išraižytos 
nuo pavasario potvynių ligi 
rudeniu liūčių vis tilstančių 
upelių. Tolumoje — miškais 
mėlynuojantis horizontas ir 
piliakalniu siluetai.

Ir gyvenimas čia teka ga
na ramiai. Vienas po kito 
plaukia pavasariai, vasaros, 
rudenys ir žiemos, su vis 
besikeičiančiais gamtos mu

Dr. Elena Marijošiūtė-Vaišnienė įdomiai kalbėjo apie Br. 
Railos knygas kultūrinėje vakaronėje spalio 1 d Bostone.

J. Sondos nuotr.

‘Arpbei’ Hotidays”
Paskutine šių metų ekskursija j 

LIETUVĄ išvyksta:
GRUODŽIO 26 d. — 81175.00 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE (Maskva 2, Vilnius 5, Ry
ga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1).

1984 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ pra
sideda BALANDŽIO 18 d. REGISTRUOJAME 
JAU DABAR, šiuo reikalu skambinkite: 1-800- 
722-1200 (TOLI, FREE), iš Massaehusetts ir Ka
nados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES ATOSTOGOMS SUTVARKOME 
DOKUMENTUS. REGISTERED TRAVEl. AGENT #TA<>324

- - - ------------- . -

zikos garsais ir jos spalvų 
poezija. Tačiau kartais, 
ypač tyliais vasaros vaka
rais, pasigirsta čia ir tai, 
kas tarytum ateina iš kito 
pasaulio — pasakos ir pada
vimų dvasia. O su ja ataidi 
ir žmogaus ir tautos likimi- 
nės dramos momentai, atsi
skleidžia praeitis ir gyvas 
vidinis jos aidesių pajuti
mas.

Vakarėja. Leidžiasi sau
lė, ir medžių šešėliai tary
tum gyvos būtybės, išėju
sios iš žemės gelmių, vis il
gėdami, susilieja su artė
jančiomis sutemomis. Virš 
pievų ir peikiu iškyla balz
ganas rūkas. Visa nutyla, 
sustoja ir susitelkia. Tada 
tolumoje -suaidi ilgesinga 
daina, susiliedama su vaka

ro ramybe ir nubanguoda
ma į snaudžiančius laukus.

Sutemos padidėja, ir vi- 
,sa apylinkė virsta gyva ir 
prasminga tylos simfonija. 
Joje pamažu iškyla, atsi
skleidžia ir tarsi priartėja 
I.epšynės ir Kuojos miškų 
ir šermukšnių bei Tyrelio 
pelkių dvasia. O vidurnak
čiais pasidaro taip tylu — 
vidiniai tylu, kad, rodos, 
čia pat išgirsti Velnio pel
kes, kuriose pamatai iški
lusi ir velnio krėslą.

O toliau jau aiškiai gir
disi — akmeninis grįstu 
Meldų pelkių keliu dunda 
karių žingsniai, ir Tribuko 
kaimo apylinkėse nusken- 
duslame dvare pasigirsta 
ratelio dūzgimas ir tylūs 
dainos bei raudos garsai. 
— Kažkas verpia, dainuoja 
ir rauda. Ir tuose garsuose 
suaidi žmogaus kelio žings
niai ir atsiskleidžia jo da
lia.

Staiga visa čia atgyja — 
pasakos ir padavimai, pi
liakalniai ir milžinkapiai. 
Ir visa — praeitis ir dabar
tis — susilieja Į ištisą ir 
vieną melodiją, kurioje ir 
vėl pasigirsta žmogaus, jo 
gimtosios žemės, pagaliau 
ir jo tautos likimo aidesiai.

Tai fiziniai ir dvasiniai 
Pušaloto apylinkių bruožai, 
kur gimė busimasis Čiurlio
nio ansamblio vadovas mu
zikas Alfonsas Mikulskis, 
čia prabėgo ir keletas metų 
jo vaikystės, kuri, G. 
Bachelard žodžiais, yra di
desnė ir už realią tikrovę, 
čia jis intymiai suaugo su 
jos vaizdais ir jų gelmėmis, 
su jos garsais ir spalvomis. 
Čia jis išgirdo ir pajuto ir 
gyvą bei intymią gimtosios 
žemės ir žmogaus dvasios 
simfoniją. Simfoniją, ku
rios jis jau niekad ir ne
užmiršo.

Ypatingai žavus būdavo 
pavasario mėnesienos nak
timis Tyrelis. Tenai Mikuls
kis su broliu Aleksandru 
dažnai nueidavo žvejoti ly
dekų. Tačiau kartais grįž
davo namo su sausu dvibra- 
džiu: atrodydavo, jog nepa
togu nutraukti jo simfoniją 
ir sudrumsti veidrodiniai 
lygų jo vandens paviršių.

Atsisėdame, prisimena Ą. 
Mikulskis, po lazdynais, 
beržynėlio pakraštyje, ir 
klausome, žiogelių zvyreni- 
mo ir varlių kurkimo fone 
ūkia ir burbia tetervinas, 
palydimas karosų plekšėji
mo akompanimento. Kaž
kur lyg visu skudučių or
kestru sututlena laukiniai 
ančiukai, žemais altais su-

AUSROS ŠIMTMEČIUI 
ATŽYMĖTI
DIRVOS ROMANO

PREMIJA
2,500 DOLERIŲ!
Rankraščiams atsiųsti terminas 
1983 m. gruodžio 31 d.

• TEMATIKA — Konkurso dalyviai savo kūriniui 
temą pasirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti 
įvairi: tautinė, visuotinė, fantastinė, psichologinė. Siu
žeto pobūdis — paties autoriaus reikalas.

• ROMANO ILGIS — Romano rankraštis turi būi 
rašytas rašomąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrum- 
pesnis, kaip 200 mašinraščio lakštų.

• RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS — Konkursui siun
čiami rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja 
mašinėle ir pasirašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant uždaro pridedamo vokelio, kurin autorius 
įdeda užrašęs savo tikrą pavardę, adresą ir telefono nu
merį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.

• LAIKAS — Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data 
yra 1983 metų gruodžio mėn. 31 d.

• SĄLYGOS — Laimėjęs konkursą autorius už savo 
kūrinį gauna dviejų tūkstančių penkių šimtų (2500) do
lerių honorarą-premiją. Dirva pasilaiko teisę premijuo
tojo romano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse 
ir be papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga.

• MECENATAS — šio romano konkurso mecenatas 
yra Simas Kašelionis ilgametis Dirvos novelės 
konkursų globėjas ir rėmėjas.

• ADRESAS: — Rankraščius siųsti: DIRVA, Aušros 
šimtmečiui atžymėti romano konkursui, P. O. Box 03206, 
Cleveland. Ohio 44103.

• JURY KOMISIJA — Jury komisija sudaroma iš 
trijų narių, kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, 
kuris rankraštis yra premijuotinas.

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
grąžinami autoriams prisiuntus adresus.

krykčia antys. Po jų snti- 
rena žąsiukai, sugirgsi se
nės žąsys. Kaip fleitom su
švilpia tilvikai, mezzosopra- 
nu sukurksi gervė, krykšte- 
lia pažadinta pempė, pasi
girsta užkimęs naro čy- 
rykšt, kurį palydi tarsi če
lesta iššokusios virš van- 
diens paviršiaus lydekos 
kliun.

Nuolatinė šios simfoni
jos solistė — rugių ir .smil
gų karalienė griežlė, nesu
dėtingą savo ariją karto

Rašytojas Antanas Gustaitis kultūrinėje vakaronėje Bos
tone publiką supažindino su Br. Raila ir jo kūryba.

J. Sondos nuotr.

janti ligi aušros. Tačiau jos 
tikroji pažiba — lakštinga
lų chorai, išsidėstę abiejose 
vandens pusėse ir beria sa
vo tūkstantinius motyvų 
brilijantus.

Visa toji Tyrelio simfo
nija, visas tasai mėnesienos 
vaizdas, plazdąs gyvybe, 
buvo lyg gyva būtybė — 
žavi, romantiška ir mistiš
ka. Atrodo, ir šiandien ją 
tebegirdžiu ir tebejaučiu.

(Bus daugiau)
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TRAUKINIU | POLIARINĘ VASARA-.. (1)

Žavingoje pasakų žemėje

Turistą į šiaurę vilioja 
begaliniai plotai žalių miš
kų išmarginti baltais beržų 
kamienais, plienu žvilgantys 
mėlyno ežerai virš kurių 
tirpstantis rūkas skleidžia 
jaukią vėsumą ir apskritai 
išskirtinis gamtos grožis, 
kurio sunku kitur rasti.

Tą šiaurės vėsumą ir 
mes nešiojame savo sielos 
gelmėje, kuri neištirpsta 
net karčiausiomis vasaros 
dienomis. Juk sniego gniūž
tė, balto beržo tošis, sodri 
pavasario puriena, geltonas 
pievų burbulas prie lėtai te
kančio upelio ar rudenojant 
rausvi miško bruknynojai 
yra dalis mūsų gimtosios 
aplinkos, kuri ir dabar 
mums taip miela ir artima. 
Tad su tokiais šiaurės kraš
tui sentinentais aš ir žmo
na vykome traukiniu per 
turtingas ir žalias šiaurės 
Vokietijos lygumas į Skan
dinaviją.

Greitasis Inter City trau
kinys netrukus paliko 
Schleswig-Holsteino gražias 
raudonų plytų sodybas, sau
lėje žvilgančius miestelius 
bei miestus ir visu greičiu 
išsitiesė ilgu Jutlandijos 
pusiasaliu. Pravažiavus sie
ną, čia iš tikrųjų niekas 
nesiskyrė nuo vokiškos ap
linkos: ir čia tos pačios ža
lios lygumos bangavo, ga
nyklose tokios pačios juod
margės braidė po sodrią žo
lę ir saulėje švitėjo tokie 
patys raudoni pastatų sto
gai.

Kiek akis tik užmatė Čia 
dominavo žalia spalva, taip 
kaip įprasta žemėlapiuose 
žymėti žemumas. Tad šia 
žalia lyguma visu greičiu 
lėkė mūsų Inter City trau
kinys, o pro jo langus tokiu 
pat greičiu — ir tik ką pra
sidėjusi vasarą. Sužydėjusi 
alyvų ir kaštanų žiedais ji 
mus lydėjo beveik per visą 
Jutlandijos pusiasalį. Žydin
čių alyvų krūmai čia tęsėsi 
visu geležinkelio ruožu, o 
jų sodri žaluma iš kurios 
dažnai iškildavo balti danų 
namai ir ryškių spalvų 
miesteliai su labai grakš
čiom, smailiais bokštais 
bažnyčiomis.

Visa aplinka atrodė lyg 
pasakai dekoruota scena, o 
kaimai ir miesteliai lyg vai
kų spalvotų kaladėlių su
statyti pastatai. Tačiau 
tarp jų judėjo automobiliai, 
gausybės dviratininkų ir 
pėsčių. Pagalvojau, jog esa
me Hans Christian Ander
sen žemėje, tad nenoustabu, 
kad šioj žavingoj pasakų 
žemėj ir žaislai gyvi.

Nors Danija yra vienin
telis Skandinavijos kraš- 
kraštas, kuris negali pasi
girti aukštais snieguotais 
kalnais ir vidurnaktyje 

»

šviečiančia saule, tačiau 
saulė čia ne kiek netamses- 
no. Ji skaidriais spinduliais 
nuskaidrina ne tik spalvin
gą Danijos žemę, bet ir šio 
krašto gyventojų sielas. Tu
ristas jokiam krašte nesu
tinka žmones su tiek daug 
sielos džiaugsmo ir geros 
nuotaikos, kaip Danijoj. 
Jei švedas laikosi visad re
zervuotai, o norvegas išdi
džiai, tai danas visada nuo
širdus, linksmas ir besi
šypsąs. Taip keliaujantį per 
Daniją lydi ne tik šio krašto 
šviesių spalvų aplinka, bet 
ir nuolat besišypstantys da
nų veidai ir saulėta jų nuo
taika.

Tad nenuostabu, kati šia
me geros nuotaikos krašte 
gimė pasaulį žavintis rašy
tojas Hans Christian An
dersen, liaudies švietėjas ir 
pasaulio mokytojas Nicolai 
Fredrick Grundvig ir dau
gelis kitų.

Mintys ir vaizdai skrido 
toliau su į Danijos šiaurę 
lekiančiu inter City. trau
kiniu. Dažnai priartėjome 
prie mėlynos jūros ir baltų 
smėlio kopų ir vėl nutolda- 
vome į žalias lygumas. Abe
jose Jutlandijos pusiasalio 
pusėse tęsiasi ilgas pajūris 
sudarydamas idealias vasa
rojimo sąlygas. Tačiau va
sarojimo laikas Čia gana 
trumpas ir kartais vėjuo
tas. Ypač vakarinėje Jut
lando pusėje jūra būna kar
tais šiurkšti ir audringa, 
kaip Škotijoj ir smėlio ko
pos dažnai vėjo pustomos, 
kaip Saharoje.

Bet į Daniją ne vien tik 
vasaroti važiuoja kasmet 
tūkstančiai užsieniečių, ša
lia vasarojimo šiame se- 
niausiamc Europos karalių 
valdomam krašte yra dau
gybė įvairių turistinių at
rakcijų, bei pramogų, čia 
ir daugybė gerų muziejų, 
istorinių vietų ir senų pi
lių bei daugybė įvairiausių 
pramogų. Ypač Kopenhaga 
pąsižymi pramogom. Tad 
neveltui sakoma: pramo
gauk Danijoj, o miegok, ku
riam nors kitam krašte. 
Mūsų šios dienos kelionės

f

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANUAAITIS ir J. MAiEIKA

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

Kainos temos — Pasirinkimas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Henrikas Stasas

tikslas buvo pasiekti Frede- 
ricia. Tai maždaug pusiau- 
kelis i Fredrikshavn, o iš 
čia trumpu šuoliu j šoną pa
siekiama Fiuno sala ir jos 
sostinė Odensė.

Į Fiuno salą iš Jutlando 
nuolat vyksta gyvas judėji
mas traukiniais, laivais bei 
mašinom, ši sala sudaro 
lyg ir Danijos širdį įsiter
pusi tarp Jutlando ir Ze- 
lando salos. Tai idiliška sa
la, kurioje tarpsta gražiau
si Danijos sodai, gėlynai ir 
gerai išvystytas pieno ūkis. 
Iš šios salos kilę ir Lietu
voje mums gerai buvo žino
mi danų žalieji: tai yra žalo 
plauko karvės, kurios buvo 
pas mus vertinamos dėl 
aukšto riebumo pieno.

žiūrint pro traukinio lan
gą visa sala ryškiomis spal
vomis išmarginta, kaip dai
lininko paletė, šviesiom 
spalvom dažytus namus čia 
supa įvairiaspalviai gėlynai 
virš kurių dažnai plevėsuo
janti danų raudona baltu 
kryžiumi perskirta vėliava 
ir šiam spalvų sąskambyje 
sudaro gana menišką de
rinį.

Didžiausias šios salos 
miestas ių, trečias sąvo di
dumu Danijoj yra Odensė. 
Tai žymus prekybos ir 
pramonės uostamiestis. Ta
čiau turistą šie miesto 
įrengimai nedomina. Kiek
vienas atvykęs į Odensę 
ieško Han Christian Ander- 
sen gimtuosius namus, ku
rie šiandien išplėsti j ne
mažą muziejų. Perėjus mu
ziejų, kaip filmoje galima 
sekti šio garsaus rašytojo 
gyvenimą, pradedant jo 
varginga vaikyste ir bai
giant atsiektos garbės au
reole.

Nors filmoje daugelis 
esame matę garsųjį vaidin
toją Danny Kaye vaizda
vusį Hans Christian An- 
dersen einantį per gyveni
mą su daina ir šokiu, ta
čiau tikrumoje jo gyveni
mas buvo pilnas nesėkmių, 
nusivylimų ir vargo. Hans 
Christian Andersen šeima 
buvo gana apgailėtino liki
mo : motina buvo alkoholikė 

ir greit mirė, tėvas nemo
kytas batsiuvys savo ama
tu nepajėgė išmaitinti šei
mos. Tada metęs amatą, 
stojo savanoriu kariuome
nėn, tikėdamas uždirbti 
daugiau pinigų šeimos pra
gyvenimui. Tačiau kariuo
menėje praradęs sveikatą, 
taip pat greit mirė. O An
derseno senelis sirgo pami
šimo liga.

Kol tėvas buvo gyvas jis 
tik vienintelis galėjo pasi
rūpinti mažuoju Hansu. Tė
vas dažnai skaitydavo jam 
pasakas iš "Tūkstantis ir 
vienos nakties” ir kartu su 
savo sūnumi gamindavo lė
les teatrui, kurį jis taip mė
go. Visa tai plėtė mažojo 
Anderseno vaizduotę ir vė
liau beabejo turėjo lemia
mos reikšmės jo kūrybai. 
Tačiau tėvui mirus, nebuvo 
kam rūpintis jaunuoliu ir, 
vos sulaukęs 14 metų, iške
liavo į Kopenhagą laimės 
ieškoti.

Čia gana sunkiai dirbo, 
labai vargingai vertėsi. Tik 
10 metų išgyvenęs Kopen
hagoje pradėjo reikštis sa
vo kūrybiniais gabumais. 
Jo laimės žvaigždė labai 
greit kilo ir Kopenhaga 
įvertindama jo gabumus 
suteikė jam pinigines pre
mijas bei kilmingųjų titul- 
ius. Dabar šis iš Odensės 
kilęs vargšas jau draugavo 
su grafais ir karaliais. Jo 
gimtasis miestas taip pat jo 
neužmiršo ir suteikė jam 
Odensės miesto garbės pi
liečio titulą. Ta proga su
rengė jo garbei ir didžiules 
iškilmes. Kaip jis tai išgy

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. 

jjįL St.Anthony 
■■■r Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
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veno Hans Christian Ander
sen rašo savo autobiografi
joj : ”Aš priėjau prie atviro 
rotušės lango ir pamačiau, 
kaip visas miestas skendėjo 
šviesų jūroje. Aikštė buvo 
pilna žmonių, kurie nuolat 
dainavo ir kėlė ovacijas. Aš 
tuo momentu buvau apstul
bęs ir nežinojau ką daryti.”

Kvartalas, kuriame savo 
vargingą vaikystę praleido 
Andersenas iki šiai dienai 
paliko toks kaip buvo jo 
laikais. Ten ir šiandien 
viešpatauja Anderseno lai
kų dvasia ir nuotaika, ta 
pati atmosfera, kurioje ma
žas berniukas kūrė savo 
fantazijos ir pasakų pasau
lį. Nors jis iš tikrųjų nie
kad ir nenustojo svajojęs 
bei gyventi pasakų pasau
lyje. žinoma didelė dalis jo 
svajonių išsipildė. Jis tapo 
žavingiausiu pasaulio rašy
toju, o jo gimtasis miestas 
tapo didžiausia Danijoj tu
rizmo atrakcija, kur iš vi
so pasaulio renkasi turis
tai ir kasmet šiam miestui 
palieka milijonus kronų.

(Bus daugiau)

OIRECTOR OF PHYSICAL 
THERAPY

NorlhfleU Hosoital and nursin# 
home. located 45 minutes Irom 
Mlnneaooils/St. Peul, has an 
Immediale openlno. A small 
communltv, home of Carlelon 
and St. Olai Colleoes, providlno 
an exceollonal ouality ot lite and 
professlonal opportunity. Inpa- 
llent and ouloallent ulinical op- 
portunlties wilh specially areas m 
orthooedlcs, cardiac rehab., 
oerlatrlcs, sporls medicina, home 
care, fltness and industrial pro
grama. Very weit eouipped and 
supoorled by an enthusiastic 
medlcal stati. Student affUlafions 
wlih Ihree Minnesota P.T. 
schoois. lt you wlsh to take the 
inltlative and responsiMIty for 
further devetopino the polential 
wllhln Ihls departmenl, pfęąse 
call and send resume to Clrff 
Christiansen, Norhrtletd Hospital,

(4.-421

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-Prėsident/ 
W i l lo w brook M ana g e r
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REDAGUOJA OKULISTU KOLEGUA

IŠ KOKIOS ATEITIES MES 
SEMIAME STIPRYBĘ?

Nqrs dar ir garsiai gie
dame : "Iš praeities tavo sū
nūs lai stiprybę semia”, bet 
jau kone visa mūsų išeivi
jos tauta svajoja tik apie 
ateitį. O tai paliudijo ir mū
sų nuoširdesni pokalbiai su 
bičiuliais, ir pletkininkų ap
klausinėjimai, ir net raštiš
ki dokumentiniai duome
nys.

Pavyzdžiui, šviesiu lietu- 
viškų šeimų šio krašto auk
štosiose mokyklose šviečia
mas jaunimas, nors ir pa
žindamas Lietuvos heroji
nę praeitį, laukia tik savo 
šviesesnės ateities. Busi
mieji gydytojai tikisi atei
ty ligonių padaugėjimo ir 
honorarų padidėjimo, busi
mieji akvokatai — nusikal
timų pagausėjimo, biznie
riai — sau pelningesnių 
bankrotų, o politikai — 
stambesnių kyšių.

Tautiniais rūbais pasi
puošusios ir tautinius šo
kius šokančios mergaitės 
dienomis ir naktimis sva
joja kuo greičiau ištekėti 

POETAS IR MŪZA
....  ■ - t

Neliūdėki, šaunus Apolone: 
Dar tavoji mūza neapleis.
Nors praradus šios žemės malonę, 
Skrenda svajos padangių keliais, 
O tauta dar vis viena godos, 
Kolei laurai išaugs lig barzdos.

už arabų šeicho, skraidyti 
paauksuotu lėktuvu aplink 
žemės rutulį su nutūpi
mais Paryžiuje, Londone ar 
Romoje, jodinėti arabų veis
lės žirgais ir drauge su sa
vo Hassanais maudytis 
šampano putose.

Berniukai nori artimiau
sioje ateityje tiktai naujau
sio sportinio automobilio, 
nes visa kita ateis savai
me.

Deja, nė vienas mūsų ap
klausinėtas lituanisti n i ų 
mokyklų abiturientas i mū
sų anketa neįrašė, kad no
rėtų ateityje persikrausty
ti į būsima nepriklausoma 
ar į dabartine Tarybinę Lie
tuvą. Tik vienas įžymaus 
patrioto sūnus pareiškė, 
kad sutiktų trumpam aplan
kyti Keturvalakių kaimą ir 
paragauti jau 35 metai se- 
nelio nepaprastai giriamo 
kadaise jo paties gaminto 
samagono.

žinoma, yra ir visiškai 
kiauru dvasios indu semian
čių iš ateities stiprybę. Kai 
kurie veikėjai laukia grei
tos priešiškų organizacijų 
pražūties, rašytojai — ta
rybinio pašlovinimo, beraš
čiai — premijos, o pensi
ninkai dar tikisi sulaukti 
medicinos stebuklo, kai į 
naujagimio kūną bus gali
ma įskiepyti visą dabartinį 
senelio "Aš”.

Bet nuostabu, kad net 
vyskupai ir prelatai nese- 
mia stiprybės iš būsimos 

Amžinosios Laimės, kuri 
juk daug geresnė negu že
miškasis "petropinigis”.

• Seniau šuo lietuviu kal
boje buvo niekinamas dėl 
to, kad žmogų kanda iš pa
salų, o šiandien — dėl aklos 
ištikimybės savo ponui.

• Nelaukite, kol arklys 
pasakys artojui, kad jau 
gana poilsio ir laikas pra
dėti traukti žagrę.

• Kovodami su priešu, 
visada regėkite ne prieš jus 
maurojantį liūtą, o daug pa
vojingesnę musę, kuri turi 
akį net uodegoje.

MUMS RAŠO

RODYKITE TIKRĄ
KELIĄ Į ŠEIMYNINĘ

LAIMĘ!

Gerbiamieji,
Neklaidinkite savo laik

raščiuose visuomenės ir ne
skleiskite melo! Bent jau 
nepažįstamų šeimų' foto
grafijų, kur vyras su žmo
na, apsikaišę gėlėmis, susi
kabinę rankomis, suglaudę 
galvas ir surėmę nosis, pro 
butelių kaklų tvorelę šyp
sodamiesi žiūri į dangų. Ir 
po tokia fotografija dar pa
rašas: "Laimingos šeimos 
50 metų vedybinė sukak
tis”. Tai pavyzdingas me- 
laą!

Štai viena tokia jūsų nu
fotografuota "laiminga šei
ma” gyvena mano namuo
se tik už plonos mūsų buto 
sienelės. Ir kokie tie jų ro
jaus garsai mus pasiekia? 
Nagi nuo ryto iki vakaro 
vis tos pačios dramos dia
logai: "Durniau! — Kiau
le! — Asile! — Stervą! — 
Arkly! — Ragana! — Eu
nuche ! — Rupūže! — Duo
siu į snukį! — Na, tik 
duok!..” O paskui girdime, 
kad jau ir duoda. Po to per 
naktį abudu dejuoja. O jūsų 
nuotraukoje jiems trūksta 
tik angelų sparnelių.

O kodėl jūs niekad neat
kreipiate akies j mūsų šei
mą? Juk aš paskui savo 
Marceliukę tikrai pavyzdin
go šeimyninio gyvenimo 
keliu žygiuoju jau šešiasde
šimtus metus — ir viens 
kitam jokio pikto žodžio. 
Jeigu Marceliukė sako "Ei
nam i svečius!”, tai ir aš: 
"Einam!” Jeigu Marceliu
kė: "Gana gerti! Namo!”, 
tai ir aš: "Broleliai, namo, 
sesutės, namo!” Jeigu ji ka
da nors "Taip!”, tai aš du 
kartus "Taip!”, o jeigu1 
”Ne!”, tai aš keturis kar-

PRISNŪDUSIAM DIEVULIUI

Ei, Dievuliau, ar Tu jau prisnūdai 
Debesėlio pūkų kėdėje?
Juk pasauly beliko tik nudai.
Net be fygos lapelio, deja ...

Viskas griūva, ką garbei sukūrėm. 
Eina vėjais, ką žmogui sakai.
Geltonskfiriam, juodiem, baltaskūriam 
Visos nuodėmės šiandien — juokai.

Mus aprūpinai lapų pastoge. 
Samanėlių minkščiausiu guoliu,
O išpuikę ir dangų apvogę.
Jau nelaikom Tavęs Tėveliu ...

Minkos kailiu Ievutę priklojai. 
Adomėliui šeškelį davei.
Kad negrėstų pagundos pavojai 
Kad iš tolo mylėtus žaviai.

Tu atskyrei vištelę nuo gaidžio. 
Avinėlį nuo sesių avių,
O kiekvienas to draudžiamo geidžia 
Rankom, kojom, ragais, liežuviu.

Mergos mergą iš sąžinės krausto. 
Vyras berne sau ieško poros. — 
O Dievuliau, Tau veidas paraustų. 
Jei pabustum už savo tvoros!

tus ”Ne!” O iki šiol jūs- 
apie mudu — nei fotogra
fijos, nei gero žodžio ...

Laimingas vyras

Redakcija: Nuoširdžiai 
atsiprašome, kad jūsų pa
vyzdingo gyvenimo tikrai 
nepastebėjome. Dėl to 
spausdiname čia bent ju
dviejų simbolinį paveiklėlį.

ŠMEIŽIKIŠKOS 
ŽINIOS

Iš OKUP. LIETUVOS

Buvęs vienintelis Lietu
voje tikrajai tiesai atsto
vaujantis laikraštis "Šluo
ta” šiemet jau pradėjo taip 
pat kaip ir mes skelbti an
titarybines ir šmeižikiškas 
žinias apie nepaprastai su

A.

menkėjusi tarybinio žmo
gaus socialistini budrumą. 
Tą savo priešvalstybinę pro
pagandą jis remia tokiais 
pavyzdžiais;

"štai Vilniaus ATJ-1 vai
ruotojas J. Raudeliūnas iš 
sandaraus furgono pametė 
kavos, želė ir dar kai ko už 
870 rublių ir 51 kapeiką. O 
jo kolega iš Klaipėdos ATĮ- 
1 R. Bružas ir jį aplenkė: 
įsigudrino pamesti 110 mo
teriškų megztukų ir kito
kių gražių moteriškų daik
telių net už 1628 rublius.”

"Alytaus ATĮ vairuotojas 
V. Sikorskis pametė pusę 
iš Klaipėdos vežtų lentų.”

"čia rekordas priklauso 
Kauno ATĮ-1 vairuotojui 
A. Babenskui, kuris, važiuo
damas iš geležinkelio stoties 
iki 'Litekso’ susivienijimo, 
pametė du šimtus kilogra
mų brangiai kainuojančios 
vilnos."

"Vieną nedidukę dėželę iš 
Panevėžio į Vilnių vežė trys 
Automobilių transporto ir 
plentų ministerijos įmonės 
vežėjai. Dėžė dingo be pėd
sakų ... O toj dėžėj buvo 
deficitinė importinė avaly
nė."

"Vilniaus ATĮ-1 vairuo
tojas A. šabanovas vežė 
krovinį iš Vilniaus į Anykš
čius. Per penkias dienas jis

(Nukelta į 8 psl.)
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Refleksijos iš Angelų miesto

Sol. Alodijos Dičiūtės-Trečiokienės koncertas
t Alė Rūta

Europietiško stiliaus vaka- 
rą-koncertą seniai bebuvome 
turėję, kokį mums suteikė 
Kauno - Lietuvos valstybinės 
Operos- solistė Alodija Dičiū- 
tė-Trečiokienė. Jos kultūringa 
laikysena scenoje, skoninga 
apranga, repertuaro atranka 
bei jos pasirinktų dviejų jaunų 
muzikos dalyvių aukštas išsi
lavinimas. Viskas buvo kaip 
reikiant! Nustebino ir solistės 
už teatro ribų išlikęs balso pa
jėgumas, subtilus kūrinių at
likimas.

Koncertas įvyko Angelų 
mieste, Kalifornijoje, rudenė
jantį vakarą, 1983 m. spalio 8 
dieną. Rengėjos - L.D.K. Bi
rutės Los Angeles skyrius, šiuo 
metu vadovaujamas pirminin
kės Gražinos Raibienės.

Lietuvoje Operos teatras 
buvo žinomas jau nuo 17-to 
amžiaus (Vilniuje, karališkuo
siuose rūmuose). Tačiau tik
rasis Lietuvos teatras ir opera 
išbujojo ir pasiekė aukšto me
ninio lygio tik 1920-1944 me
tais, Nepriklausomos valsty
bės didelio kultūrinio kilimo 
laiku, iki buvo palaužta mūsų 
laisvė, kai užplūdo ‘raudonoji 
nelaimė’ ... Tų dvidešimt 
dviejų metų laisvės laikotarpis 
buvo našus, nors jo pradžia ir 
buvo sunki. Žiemą patalpos 
teatre buvusios šaltos, pasako
ja solistė A. Dičiūtė-Trečiokie- 
nė, nebuvę pakankamai bal
dų, net ir pakankamai duone
lės ... Bet darbšti ir veržli lie
tuvių tauta greitai atsistatė po 
karų ir nelaisvių, pakėlė ma
terialinį gerbūvį. Menininkai 
-muzikai, savo didžiu ryžtu 
bei pasiaukojimu ir darbu, gi
lia meno ir dainos meile, pa
siekė teatro mene tiek, kad 
Lietuvos Valstybinė opera

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.) 
sugebėjo nuvežti tik iki 
Ukmergės. O ten petį pa
kišo Ukmergės autoįmonės 
vairuotojas J. Puzoras. Ben
drų pastangų dėka dingo 
drabužių daugiau kaip už 
1000 rublių.”

Jeigu tikrai taip būtų, 
kaip minėtas laikraštis ra
šo, tai koks nebudrus šofe
ris gali ant greitkelio pa
mesti net ir LKP pirmąjį 
sekretorių Petrą Griškevi
čių, ir visa tarybinė Lietu
va liktų be galvos . . .

LIETUVOJE 
KLAIDŽIOJANČIOS 

POGRINDINĖS MINTYS

• Mažas — stovintis, di
delis — kai atsisėda.

• Nusikaltę angelai buvo 
pervesti į velnių etatus.

• Mus vedžioja už nosies 
todėl, kad už rankutės ve
džioti jau nepatogu.

• Tylėjimas — auksas, 
bet honoraro už tai nepel
nysi.

Lietuvos operos solistė Alo
dija Dičiūtė-Trečiokienė.

Ali". Vilko nuotr. 

meniniu atžvilgiu tapo viena 
geriausių Europoje.

Alodija Dičiūtė-Trečiokienė 
nuo anų laikų niekad neaplei
do dainavimo. Nors, kaip ir 
mes visi, ji neteko tėvynės, ne
teko savų namų ir teatro, nors 
vėliau, likusi našle, buvo vie
niša materialinių gėrybių pa
saulyje, tačiau ji ir sunkiomis 
dienomis neužmiršo ir neaplei 
do muzikinės kultūros, dainos 
meno. Ji supažindino su mu
zikos menu ir išlavino daugy
bę savo mokinių, o kartu lavi
no, šildė ir ugdė ir savąjį balsą, 
Gyvenant Chicagoje jai teko 
nemažai giedoti ir dainuoti 
amerikiečiams, kartais ir sa
viems. Jos širdyje visada buvo 
meilė dainai, meilė teatrui ir 
didelė meilė Lietuvai.

Sis koncertas, kaip sako pati 
solistė, tai yra jos ir mūsų pri
siminimai. Prisiminimai mū
sų laisvos valstybės ir mūsų iš
kilaus teatro. Ir, gal būt, ji 
norėjo parodyti jaunimui, 
kaip lietuviai mylėjom dainą 
ir operą, kaip mums ir dabar, 
tremtyje, tebėra brangus Ne
priklausomos Lietuvos kultū
rinis sentimentas. Užtat Sv. 
Kazimiero parapijos salė ir pri
sirinko tą vakarą pilnutėlė bu
vusių Lietuvos operos lankyto
jų, dainos ir solistų mėgėjų.

Dainų ir operos arijų vaka- 
rą-koncertą solistė pradėjo su
C. Saint-Saens dviem arijom 
iš operos ‘Samsonas ir Dalila’: 
Pavasaris eina ir Atsiveria šir
dis. Po šių ramių, rimtų, gra
žiai nuskambėjusių ariu, solis
tė nustebino klausytojus tem
peramentingomis arijomis iš 
G. Bizet operos ‘Carmen’: Ha
banera (‘Kaip paukštytė leng
va, sparnuota, taip meilė ...’) 
ir Seguidilla.

Solistei buvo progos pailsė
ti, kai jaunas smuikininkas 
Raimondas Mickus atliko solo 
du puikius kūrinius: ‘Chan- 
son Louis XIII’ ir ‘Rondino’, 
muzika - F. Kreisler.

gija padainavo iš oper. ‘Mig- 
non’ - Ar žinai tą šalį ir Ga- 

Tada solistė su didele nostal- kos mylėtojams.

votte - Frederick, muz. A. 
Thomas. Taip pat, padaina
vo vieną komp. G. Gudauskie
nės dainą - ‘Smilgos’.

Po pertraukos išgirdome J. 
Massenet, P. Tchaikovskio (iš 
oper. ‘Eugenijus Oneginas’),
C. Gounod - iš oper. ‘Faustas’, 
ir viena komp. B. Budriūno 
dainą - Miegužėlio noriu’. Už
baigė su M. Ravel ‘Vocalize’.

Šioje, antroje koncerto daly 
ypatingai gražiai nuskambėjo 
žemosios gaidos (S. Rachma- 
ninovo ‘Pavasario vandenys’). 
Norėjosi, kad solistė (mezzo- 
sopranas) būtų šiuo kūriniu už 
baigusi savo koncertą — tai 
buvo jos viršūnė ...

Publika labai šiltai sutiko ir 
palydėjo solistės dainavimą. 
Plojo visa salė - atsistoję. Sce
na prisipildė gėlėmis ... tada 
solistė A. Dičiūtė-Trečiokienė 
padainavo (‘bisui’) K. Kavec- 
ko ‘Jei gyvenimas sapnas’, žo
džiai poeto Bernardo Brazdžio 
nio. Ji iškvietė autorių ir pri
minė visiems, kad ji tą pačią 
dainą ir ‘Per pasaulį keliauja 
žmogus (taip pat K. Kavecko- 
B. Brazdžionio) buvo daina
vusi prieš virš 40 metų Vilniu
je, premijos jam už poezijos 
rinkinį ‘Kunigaikščių miestas’ 
įteikimo metu ... Tai irgi gra
žūs prisiminimai: lietuviškas 
žodis ir daina, jų žydėjimo 
metai ...

Šiltą Lietuvos Teatrui ir so
listei Alodijai Dičiūtei-Trečio- 
kienei žodį tarė muz. Giedra 
Gudauskienė. Ji pasveikino 
solistę ir su naujos plokštelės, 
iš tikro dviejų plokštelių albu
mo, pasirodymo proga. Tai 
‘Operų arijos’, įdainuotos sol. 
A. Dičiūtės-Trečiokienės, 
akomp. James Weatherby ir 
VVilliam Browning. Plokštelę 
apipavidalino ‘Gintaras’, Pau
liaus Jasiukonio. Los Angeles, 
Calif. Plokštelė jau pasirodo 
rinkoje, žengia į klausytojus... 
Kiek jų buvo po koncerto salė
je, visos buvo išparduotos. Bus 
jų, žinoma, daugiau.

Solistė gavo daugybę gėlių 
ir sveikinimų. Poetė D. Mic
kų tė-Mitkienė ta proga jai su
kūrė gražų eilėraštį. Koncerte 
dalyvavo ir solistės kolegos: 
Operetės solistė Sofia Rudo
kienė ir, taip pat pilna širdimi 
prisiminimų, iš toliau atvyko 
buvęs Kauno Teatro - Baleto 
solistas, vėliau to skyriaus ad
ministratorius, Adolfas But
kus su žmona. Sveikatai su
šlubavus, deja, negalėjo iš 
Santa Barbaros, Calif. atvykti 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė.

Sujaudinta ir laiminga sol. 
A. Dičiūtė-Trečiokienė dėkojo 
publikai: ‘Kaip gera Kalifor
nijoje gyventi, kur ne tiktai kli
matas šiltas ir malonus, bet 
taip pat labai šiltos lietuvių 
širdys ...’.

Los Angeles birutietės - su- 
ruošusios šį puikų koncertą ir 
kartu pagerbusios Nepriklau
somos Lietuvos Valstybinės 
operos iškilią solistę, gal vie
nintelę dar tebedainuojančią - 
padarė gražią paslaugą ir su
teikė didelį malonumą klasi
kinių dainų ir operų bei muzi-

Taip pat, šia proga losange- 
liečiai dar kartą įsitikino, kad

KALIFORNIJOS 
RESPUBLIKONŲ 

PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo 30 — spa
lio 1 ir 2 dienomis Long 
Beach mieste, gražioje vie
toje tarp ”Queen Mary” ir 
"Convention Center” — 
Hyatt viešbutyje įvyko Ka
lifornijos respublikonų par
tijos suvažiavimas, kuria
me šį kartą dalyvavo net 
aštuoni lietuviai.

Pirmą dieną, penktadie
ni prasidėjo registracijos ir 
įvairių komitetų posėdžiai. 
Vakare įvyko įvairių tauty
bių ir grupių sesija. Buvo 
pristatyti iš Washingtono 
atvykę atstovai. Vienas pir
mųjų buvo pristatytas Li
nas Kojelis (Associate Di
rector, Office of Publie 
Liaison), kuris savo prane
šime koncentravosi Į pre
zidento Reagano ekonomi
nę politiką, kuri tiesiog pa
liečia Amerikos tautines 
bendruomenes. Apskaičia
vo, kad Regaano adminis
tracija, sustabdžiusi inflia
ciją, numušusi paskoloms 
nuošimčius ir sumažinusi 
mokesčius. Panaudojęs, pa
skutiniame v i s u etiniame 
gyventojų surašyme, išryš
kėjusią Amerikos tautinių 
mažumų statistiką, jis tei
gė, kad pavyzdžiui Ameri
kos lietuviai tuo būdu per 
metus sutaupo virš 500 mil. 
dolerių. Be to, etninės gru
pės turi įvairių kitų tauti
nių ir su žmogaus teisėmis 
surištų reikalų, ir čia Rea
gano administracija ateina 
į pagalbą. Tiems reikalams 
ir jis pats esąs Baltuosiuo
se rūmuose ir atsiliepsiąs į 
kiekvieną kreipimąsi.

Sekančią dieną, šeštadie
nį pagrindiniame posėdyje 
atidarymo kalbą pasakė 
Kalifornijos gubernatorius 
George Deukmejian. Savo 
kalboje pareiškė, kad jis 
daugelį rinkiminių pažadų 
yra išpildęs, nors buvo ir 
sunkoka, nes Kalifornijos 
senatą ir rinktų atstovų 
daugumą sudaro demokra
tai. Baigdamas kvietė visus 
įsijungti į darbą, kad pre
zidentas Reagan būtų iš
rinktas sekančiai kadenci
jai.

Ši Kalifornijos respubli
konų partijos konvenciją 
buvo viena iš didžiausių.

Raimondas Mickus yra jau su
brendęs smuikininkas. Solis
tei akomponavo jauna pianis
tė Charlotte Lausberg.

Po koncerto birutietės visus 
gražiai pavaišino.

TAUTOSAKOS PARODA
Gruodžio 10 ir 11 dieno

mis (šeštadienį ir sekma
dienį) šv. Kazimiero para
pijos salėje, Los Angeles 
Skautininkų - kių Ramovė 
ruošia 4 skautininkių Bar- 
tyčių tautodailės parodą ir 
jų darbų pardavimą. Visi 
kviečiami pasinaudoti šia 
proga ir apsirūpinti kalėdi
nėmis dovanomis.

Joje dalyvavo 746 partijos 
narių ir apie 1800 bendra
darbių ir registruotų sve
čių. Konvencijai pirminin
kavo Kalifornijos respubli
konų partijos pirmininkas 
Ed. Reinecke ir vicepirm. 
Mike Antonovich. Savo pra
nešimuose jie supažindino 
su ateinančių metų rinkimi
ne strategija.

Priešpiečiai buvo skirti 
respublikonėms moterims 
pagerbti. Programa labai 
gražiai pravedė Mrs. Gayle 
Wilson. Pagrindinę kalbą 
pasakė Mary Jo Jacobi — 
speciali prezidento asisten
tė.

Po pietų tęsėsi toliau 
įvairių komitetų posėdžiai 
ir "Associate” pirmininko 
rinkimai, šioje sesijoje da
lyvavo lietuviai "Associate 
Members” turintieji teisę 
balsuoti.

Vakare bankete pagrindi
nę kalbą pasakė JAV sena
torius Pete Wilson. Nu
šviesdamas pagerėjusią po
litinę, ekonominę padėtį. 
Kvietė dar stipriau įsijung
ti į darbą, o svarbiausiai 
ragino aktyviai įsijungti į 
akciją vėl išrinkti prezi
dentą Reaganą sekančiai 
kadencijai.

Sekmadienį ryte priimtos 
rezoliucijos ir užbaigtas su
važiavimas.

Skaitoma, kad ši konven
cija yra pasisekusi, nes joje 
dalyvavo didižausias skai
čius narių, o svarbiausia, 
kad joje dalyvavo didesnis 
skaičius jaunų respubliko
nų.

Mums lietuviams ši kon
vencija svarbi tuo, kad joje 
dalyvavo paskirta partijos 
į komiteto nares Liucija 
Mažeikienė ir jos paskirti 
bendradarbiai — ” Asso
ciate Members” — Vytau
tas Vidugiris, Albinas Mar
kevičius, Simas Kvečas ir 
jaunosios kartos Vincas 
Skirias, Audra NeJsaitė ir 
Renata Nelsaitė. Per tris 
konvencijos dienas buvo 
progos susitikti su vado
vaujančiais r e s publikom) 
partijos pareigūnais, bei su
sipažinti su asmenimis dir
bančiais amerikiečių poli
tinėje veikloje, bei duoti 
jiems pajusti, kad ir lietu
viai dirba amerikiečių poli
tinėje veikloje. (am)

COID HEADING 
Experienced operotor on 
prooressive and two die 3 blow 
cold huaders. Socket screw ex- 
pęrienr.e preferred. Relocate to 
Oronpe Counly, California Top 
pav and benefits for the riaht 
rasCaN Eor'ot (3’2) 

(41-47)

MOLD MAKERS / Die Makers, Jour- 
neymen reąuired inimediately to 
produce die east dies. 50 hour 
week, good benefits plūs a very 
altactive bonus plan. Phone or 
come in for information. Top pay 
for top meni Ron Coules, AD- 
VANCE PRODUCTS CORP., US 33 
North, Benton i larbor, Michigan. 

616-849-1000.
(40-42)

WANTED
MACHINIST-Davenport Screw Ma- 
chines. Sėt up and operate. Minimum 
5 years exp. First and Second Shifts. 
Excellent benefits, plūs profit shar- 
ing. Call collect J1M STUDEBAKER, 

STANDARD INSERT CO.
12280 M0NTAGUE ST. 
PACOIMA CA. 91331 

213-896-9529
(39 2)
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CHICAGOS UfTUVIAI
Antanas Juodvalkis

KORI’! NEO-LITHUANIA 
METINĖ ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba pir
mininkaujama adv. Audro
nės Karalienės, metinę su
eigą šaukia 1983 m. lapkri
čio 6 d. (sekmadienį), 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Tauti
niuose Namuose (6422 So. 
Kedzie Avė., Chicago, Ilk).

Dabotvarkėje numatyta 
valdybos ir kontrolės komi
sijos pranešimai ir naujų 
organų rinkimai, junjorų 
kėlimas j senjorus bei kiti 
organizaciniai reikalai.

Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė įvyks lapkričio 
12 d. šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje, žuvu
siųjų pagerbimas prie Lais
vės paminklo ir mirusių 
korporantų kapų lankymas.

7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose iškilmin
ga sueiga, pakeltiesiems 
spalvų uždėjimas, vakarie-. 
nė ir šokiai.

Į vakarienę vietos rezer
vuojamos iki lapkričio 9 d. 
pas kol. Mečį Šimkų šiais 
telefonais: namų — 927- 
2046 ar raštinės — 254- 
7450.

Korporantai su šeimomis, 
draugais ir pažįstamais, o 
taip pat ir visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama daly
vauti.

KORP! NEO-LITHUANIA 
DIDŽIOJI SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba neolituanų suvažia- 
vimą-didžiąją sueigą šau
kia lapkričio 12 d. 12 vai. 
dieną. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose (6422 So. Ke- 
džie Avė., Chicago, Illinois 
60629). Darbotvarkėje nu
matyta :

12 vai. registracija,
13 vai. iškilminga sueiga,
14 vai. darbo posėdis.
Visi filisteriai, senjorai 

ir junjorai kviečiami visuo
se Korp! Neo-Lithuania 
renginiuose gausiai daly
vauti.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS VAKARIENĖ

Lietuvių Fondo metinis 
vajaus pokylis Įvyks lapkri
čio 5 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centro salėje. Meninę pro
gramą atliks solistė Mongir- 
daitė, šokiams gros neoli
tuanų orkestras, vadovau
jamas A. Modesto.

Nauji nariai ar padidinę 
turimus įnašus, už kiekvie
nus įneštus 100 dol. gauna 
vieną bilietą nemokamai. 
Neaukotojams įėjimo auka 
vienam asmeniui 15 dol.

Aukas ir rezervacijas pri
ima Lietuvių Fondo būsti
nė 3001 West 59th Street, 
Chicago, III. 60629, darbo 
valandomis nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.

Dalyvaukime ir remkime 
Lietuvių Fondą, nes Lietu
vių Fondas remia švietimą, 
kultūrą, mokslą, meną ir 
jaunimą.

VI-SIS TEATRO 
FESTIVALIS

šeštasis teatro festivalis 
įvyks 1983 m. lapkričio 
24-27 d. d., Padėkos savait
galyje, Jaunimo cetre, Chi
cagoje.

Teatro festivalyje daly
vauja šie teatrai:

XI. 24 d. 7:30 v. v. Cleve
lando Vaidila, stato R. Ruk
šėno "Posėdis pragare”, rež. 
P. Maželis.

XI. 25 d. 7:30 vai. vak. 
St. Petersburgo "žibintas”, 
stato A. Kairio 3 v. komed. 
"Testamentas”, rež. D. 
Mackialienė.

XI. 26 d. 7:30 v. v. Ha
miltono "Aukuras” stato P. 
Vaičiūno "Tėviškės pasto
gėj", rež. E. Kudabienė.

XI. 27 d. 2:30 vai. p. p. 
Los Angeles "Dramos Sam
būris” stato D. Mackialie- 
nės — Nepripažintas tėvas, 
rež. Barauskaitė-Mažeikie- 
nė.

XI. 27 d. 7:30 v. v. žyme
nų įteikimas.

šeštąjį teatro festivalį 
ruošia JAV LB Kultūros 
tarybos pavedimu spec. ko
mitetas, vadovaujamas ra

šytojų draugijos pirm. Ana
tolijaus Kairio.

Bilietai į visus pastaty
mus ir žymenų įteikimą, 
gaunami Vaznelių prekybo
je. Kviečiami bilietus įsi
gyti iš anksto.

ĮDOMI PROGRAMA 
DRAUGO VAKARIENĖJE

Dienraščiui Draugui rem
ti veikia plačios sudėties 
komi tetas, vadovaujamas 
Marijos Remienės. Komite
tas kiekvienais metais ren
gia koncertą, vakarienę, 
gegužinę, dovanų paskirs
tymą bei kitokius renginius 
ir gautu pelnu remia dien
raščio Draugo leidimą.

Metinė Draugo vakarienė 
Įvyko 1983 m. spalio 8 d. 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Susirinko pilnas tre
jetas šimtų spaudos rėmė
jų, kurie sumokėjo po 25 
dol. už įėjimą. Vakarienės 
programą pravedė pirm. 
M. Remienė, o maldą sukal
bėjo marijonų provincijolas 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
prašydamas Dievo palai
mos visiems lietuviškos 
spaudos rėmėjams, redak
toriams, bendradarbiams ir 
skaitytojams.

Po geros vakarienės, ne
įprastą programą atliko iš 
New Yorko atvykęs panto
mimas Paulius Rajeckas. 
Tai visiškai naujas meninis 
žanras, lietuvių tarpe toks 
vienintelis. Uždangai paki
lus, rengėjai j sceną išvilko, 
lyg negyvą lėlę, sustingusį
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Po kan. Tumo mirties paminėjimo. Iš kairės: Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio pir
mininkė adv. Audronė Pavilčiūte-Karalienė, cv pirm. Antanas Juodvalkis, poetas Antanas Gus
taitis, ALTS pirm. Vaclovas Mažeika, Mečys Valiukėnas ir dr. Leonas Kriaučeliūnas.

V. A. Račkąusko nuotr.

KAN. JUOZAS 
TUMAS-VAIŽGANTAS 

PRISIMINTAS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje ir ALTS Chicagos 
skyrius š. m. spalio 9 d. 
gražiai paminėjo kan. Juo
zą Tumą-Vaižgantą, jo mir
ties 50 m. sukakties proga. 
Minėjimo rengimui vadova
vo dr. Leonas Kriaučeliū
nas. Į patį minėjimą atsi
lankė pilnutėlė Lietuvių 
tautinių namų salė gražios 
publikos ir, manytina, visi 
buvo patenkinti, darnia pro
grama, o ypač išgirstomis 
mintimis apie tą didijį lie
tuvį.

Minėjimą pradėjo ir gra
žiai jį pravedė — Vida Jo
nušienė, Neo-Lithuania vyr. 
valdybos narė ir įgudusi 
renginių programų vadovė. 
Keliais sakiniais supažindi
nusi publiką su poetu Anta
nu Gustaičiu, pakvietė jį 
paskaitai. Paskaitininkas, 
nelyginant dailininkas, vie
nos valandos paskaitoj, nu
tapė kan. Juozo Tumo-Vaiž- 

žmogų ir pastatę paliko, 
žmogus atsipeikėjo ir savo 
judesiais pradėjo vaizduoti 
įvykius, suprantamus ir ei
liniams žiūrovams. P. Ra
jeckas po geros įžangos, pa
vaizdavo užburtą virvę, do
vaną (iš dviejų dalių) ir ke
lionę į Lietuvą — susitiki
mą su giminėmis, muitinę, 
kalėjimą ir išsilaisvinimą. 
Visa tai atliko įdomiai ir 
meniškai, netaręs žodžio, o 
tik mimika ii’ judesiais. 
Trumpa, bet įspūdinga ir 
nauja programa publiką šil
tai nuteikė, o ši atsilygino 
ilgais plojimais ir valiavi
mais.

Vakarienę u ž s k lendė 
Draugo moderatorius kun. 
Pranas Garšva, padėkojęs 
rengėjams, dalyviams, pro
gramos atlikėjui ir visiems 
spaudos bičiuliams. Spauda 
yra ne tik informacijos šal
tinis, bet ir vienintelis ry
šys tarp išsibarsčiusių po 
visą pasaulį lietuvių.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ

Aktorė Zita Visockienė skai
to Tumo-Vaižganto kūrybą.

V. A. Račkausko nuotr.

ganto asmenybę ir jo kaip 
beletristo, biografo, publi
cisto - redaktoriaus, visuo
menininko . . . kūrybą...

Klausytojai lyg sukaustyti 
dėmesingai sekė paskaiti
ninko mintis ir teikiamus 
vaizdus.

Aktorė Zita Kevalaitytė- 
Visockienė paskaitė iš Vaiž
ganto raštijos: Juodžio kel
mas.

Vis daugiau Chicagoje 
garsėjantis darnus dainos 
vienetas "Dainuojančios že
maitės" atliko dainų valan
dėlės programą. Vieneto su
dėtis: dainininkės — Bronė 
Stravinskienė, Aldona Un- 
derienė ir Dana Varaneckie- 
nė, akompanuotoja — Alvy
de Eitutvtė, muz. vadovas, 
o kartais ir akomponiato- 
rius — Kazys Skąisgir.vs. 
Šiame minėjime "Dainuo
jančios žemaitės” atliko, be
ne, devynias lietuvių kom
pozitorių dainas, baigdamos 
drauge su publika — Lietu
va brangi ... J. Naujalio, 
žodžiai Maironio giesme, 
neolituanų spalvų daina.

Dr. Audronė Pavilčiūte- 
Karalienė, LST Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padali
nio pirmininkė, savo žodžiu 
baigė minėjimą, dėkodama 
Antanui Gustaičiui už turi
ningą paskaitą, visoms pro
gramos atlikėjoms, ir vi
siems minėjimo dalyviams.

Mečys Valiukėnas

Dainuojančios žemaitės — Bronė Stravinskienė, Dana Vara- 
neckienė ir Aldona Underienė. V. A. Račkausko nuotr.
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■ BOSTONO LIETUVIAI
SUSIPAŽĮSTAME SU 

’IGARKOS 
NAUJAMIESČIU”

Spalio 16 d. Tautinės Są
jungos namuose So. Bosto
ne LMF Bostono klubas, ku
riam vadovauja Elena Va- 
syliūnienė, surengė Elenos 
Jociutės nesenai parašytą ir 
išleistą knygos ’Tgarkos 
Naujamiestis” susipažini
mą.

Į parengimą susirinko 
gausus būrys moterų ir vy
rų. Supažindinimą pradėjo 
pirm. Elena Vasvliūnienė, 
o apie knygos autorę Eleną 
Juciutę ir pačią knygą kal
bėjo rašytojas Jonas Vizba
ras. Jis labai akcentavo to
kių knygų svarbą. Tai esą 
baisių Įvykių dokumentaci
ja, kuri yra labai svarbi is
torijai apie sovietų baisius 
darbus ir lietuvių kančias. 
Apie 1941 metų išvežimus 
daug kalbama ir rašoma, 
bet apie 1948 metų baisias 
masines deportacijas, ku
rios palietė daugiausia ūki
ninkus, mažai žinoma ir 
mažai kalbama.

Aktorė-režisierė Aleksan
dra Gustaitienė paskaitė 
porą ištraukėlių iš tos kny
gos. Daug kas tą knygą 
jau seniau Įsigijo, bet kiti

Įsigijo čia pat. šiame supa
žindinime. Pačiam skaityti 
yra viena, o kai aktorė Gus
taitienė paskaitė tas ištrau
kas, jos sudaro didesnj 
vaizdą.

Trumpą žodi tarė ir kny
gos autorė Elena Juciutė 
dėkodama knygos leidė
jams, o ypač skaitytojams.

Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos vardu Aloyzas As
travas pasveikino Eleną 
Juciutę už tos knygos para
šymą, o taip pat ir tos 
Igarkos gyventoją Oną Ta
mošiūnaitę, kuri kukliai sė
dėjo prie vieno stalo su vy
ru ir sūnum.

Man kaip tik teko sėdėti 
prie kuklios šeimos, o svar
biausia tikrosios knygos 
autorės Onos Tamošiūnai
tės, kurios pasakojimus j 
šią knygą surašė Elena Ju
ciutė. Knygoje kaip tik ir 
aprašomas Tamošiūnų šei
mos likimas, o taip pat ir 
visų kitų, kurie pateko į tą 
baisią Igarką ir. iškentėjo 
tiek daug. Dauguma tų iš
vežtųjų mirė ten, o kai kam 
vėliau pasisekė sugrįžti į 
namus, kurių jau nebuvo, o 
Onai Tamošiūnaitei net at
vykti į Ameriką.

Mes džiaugiamės, kad 
Ona Tamošiūnaitė, savo

BALTIC
TOURS

SPECIALI 
14 DIENU 

EKSKURSIJA SU 
11 DIENU 

LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus 
Metus su giminėmis

Gruodžio 27, 1 983 iki sausio 9, 1984 —
$1,499.00.

Maršrutas ;
1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje,
1 diena Frankfurte.

IŠSKRIDIMAI Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
SU LUFTHANSA ORO LINIJA.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 

BALTIC TOURS 
293 Auburn Street 

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

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

H0WARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

brolių kviečiama, pasiekė 
Ameriką, čia ištekėjo ir iš
augino du sūnus.. Bet iš 
tikrųjų, tai labai puiki šei
ma, o Ona yra kukli ir labai 
miela, kurią pažįstu jau ei
lę metų.

šiame moterų parengime 
buvo apdovanota gražia 
tautine juostą Marija Gi- 
neitienė, kuri su vyru Hen
riku išvyksta pastoviam 
apsigyvenimui į Floridą.

Po oficialios dalies vyko 
moterų paruoštos puikios 
vaišės ir pasidalijimas die
nos Įspūdžiais.

DAILININKO VYTAUTO 
IGNO PARODA

Spalio 15 ir 16 dienomis 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos skautų salė
je vyko dail. Vytauto Igno 
grafikos kūrinių paroda. 
Parodos ptidarvmas įvyko 
spalio 15 d., 7:30 vai. vaka
re. Susirinko gražus būrys 
meno mėgėjų. Parodą ati
darė vyr. skautininkas Čes
lovas Kiliulis, o apie dail. 
Igną trumpą žodį tarė Lie
tuviškosios Skautybės Fon
do valdybos vicepirm. dr. 
Jurgis Gimbutas.

Dail. Ignas turėjo išsta
tęs 22 savo dailės darbus, 
dauguma lino ir medžio rai- 
šiniai. Be to, pats dailinin
kas Ignas iš skaidrių paro
dė visą eilę savo darbų, o 
taip pat visą eilę skaidrių iš 
jo parodos okup. Lietuvoje.

.Rengėjai ■'.susirinkusius■ 
pavaisino kavute ir užkąri- 
džiais. Rengė šią parodą 
Lietuviškosios Skautybės 
Fondo valdyba.

"ŠURUM-BURUM”

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos metinis 
narių banketas įvyko spa
lio 15 d.., 3 vai. p. p. Ban
kete buvo pagerbti nariai, 
kurie jau yra išbuvę nariais 
25 metus, apdovanojant 
juos ženkleliais. Buvo gera 
vakarienė, grojo gera muzi
ka ir veikė baras. (pž)

PARENGIMAI

• Lapkričio 13 d. Šv. Pet
ro parapijos kalėdinis Ba- 
zaras So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Lapkričio 20 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Lapkričio 25 d. Litua
nistinės mokyklos tėvų ko
miteto rengiamas tradicinis 
balius su gera programa 
įvyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu Draugijos salėje.

• Lapkričio 27 d. Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėji
mas, pradedamas šv. mišio- 
mis šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje 10:14 vai. 
ryte, o po mišių salėje po 
bažnyčia.

• 1984 m. balandžio 1 d. 
Minkų radijo valandėlės 
renginys, o rugpiūčio 12 d. 
piknikas jų 50 sukakčiai 
paminėti.

A. A.

muz. ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai ONAI 

MIKULSKIENEI ir Čiurlionio Ansambliui, 

netekus savo vadovo ir dirigento

Bronius Budriūnas

A. A.

Čiurlionio Ansamblio. įkūrėjui

muz. ALFONSUI MIKULSKIUI
į Dangaus Karalystę išėjus, giliam liūdesy 
likusią jo žmoną, birutietę, kanklių muzikos 
mokytoją ONUTĘ, gimines ir visus čiurlio- 
niečius nuoširdžiai užjaučiame

D. L. K. Birutės Draugijos 
Člevelando Skyrius

BALFo geradariui ir rėmėjui

muzikui ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo
y 

žmonai ONAI ir visiems giminėms bei arti

miesiems

Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas

Centro Valdyba ir Direktoriai

Mielam lituanistikos mokyklos mokytojui

muz. ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Kanklių 

Muzikos Instituto mokytoją ONĄ MIKULS

KIENĘ ir kartu liūdime

Člevelando Lituanistinė Mokykla, 
Mokytojai ir Tėvų Komitetas
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Didžiam lietuviškos muzikos kūrėjui — 

kompozitoriui

ALFONSUI MIKULSKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmo

nai muzikei ONAI, giminėms bei artimie

siems

Irena ir Vytautas
Alantai

A. A.

Muzikui ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, reiškiame mūsų gilią užuojautą ve- 
lionies žmonai ONAI MIKULSKIENEI, jos 
broliui VYTAUTUI MOZOL1AUSKUI su 
.’krima, visiems Čiurlionio Ansamblio nariams, 
velionies giminėms, draugams, bendradar
biams ir pažįstamiems. Kartu liūdime

Irena ir Jonas Kapčiai

Mielam muzikui

ALFONSUI MIKULSKIUI 
atsiskyrus su šiuomi pasauliu, jo žmonai 

ONAI reiškiame gilią užuojautą.

Buvusios čiurlionietės:
R. Aidienė
D. Lubienė
M. Mickienė
J. Rūlelionienė

"N

Mirus didžiajam lietuviškos dainos puo

selėtojui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 

reiškiame gilią užuojautą žmonai ONAI, jo 

artimiesiems ir Čiurlionio ansamblio nariams

Pakštai ir Sakadolskiai

Čiurlionio ansamblio įkūrėjui, vadovui, 

kompozitoriui, JAV LB Kultūros Tarybos 

1980 m. Muzikos Premijos laureatui
A. A.

muz. ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiam p. O. MI

KULSKIENEI, giminėms ir visiems čiurlio- 

niečiams

JAV LB Kultūros Taryba

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJA ATŠVENTĖ 

DEIMANTINĘ SUKAKTĮ

Dievo Apvaizdos parapi
ja, esanti Detroito prie
miestyje, Southfielde, Mi. 
spalio 15 ir 16 d. d. šventė 
75 metų sukaktį. Ta proga 
spalio 15 d. Kultūros centre 
įvyko balius, kurį atidarė 
parapijos tarybos pirm. Vi
tas Petrulis, programą pra
vedė dr. Vytautas Majaus
kas. Pristatyti garbės sve
čiai ir pakeltos šampano 
taurės.

Meninę dalį atliko para
pijos choras, vadovaujamas 
R. Kaspučio »<• tautinių šo
kių grupė "Audinys”, va
dovaujama Rusnės Kaspu- 
tienės. Pianinu Vidas Neve- 
rauskas. šokiams grojo R. 
Kaspučio vadovaujamas or
kestras "Romantika”. Ban
kete dalyvavo daug žmonių.

Spalio 16 d. iškilmingas 
mišias atnašavo vysk. V. 
Brizgys, parapijos klebonas 
V. Kriščiūnevičius ir 5 ku
nigai svečiai. Prieš mišias į 
bažnyčią buvo įneštos 6 vė
liavos: Amerikos, Lietuvos 
ir 4 jaunimo-skautų ir atei
tininkų. Vyskupas V. Briz
gys savo pamoksle pasvei
kino parapiją švenčiančią 
75 metus ir palinkėjo at
švęsti 100 metų sukaktį.

Po mišių sugiedotas Lie
tuvos himnas. Tolimesnis 
minėjimas vyko Kultūros 
centro salėje. Atidarė para
pijos tarybos pirmininkas 
V. Petrulis ir tolimesnei 
programai vesti pakvietė V. 
Černiauskienę, kuri gražiai 
ir detališkai padarė parapi
jos apžvalgą, duodama pa
sisakyti ir ankstyvesnių 
bažnyčių parapijiečiams: O. 
Kasevičienei, Zager ir prof. 
J. Pikūnui.

Meninę dalį atliko "žibu
rio" lituanistinės mokyklos 
mokiniai, kurie pašoko, o 
seserys Regina ir Gražina 
Butkūnaitės padainavo 5 
dainas. Kun. Viktorui Kriš- 
čiūnevičiui sukalbėjus mal
dą buvo pradėtos vaišės.

Parapijos 75-rių metų 
sukakties proga išleistas 
sukaktuvinis leidinys, kurį 
paruošė L. Rugienienė, tal
kininkavo A. Dainius ir J. 
Urbonas. Leidinys buvo da
linamas veltui atsilanku- 
siems į banketą.

Mokyklos klasėje buvo 
suruoštos parodos: Juozo 
Jasiūno ir Gražinos Urbo
nienės audinių, Viktoro Ve
selkos medžio drožinių, An
tano Dainiaus ir Jono Ur
bono spaudos, kurioje foto
grafijomis, žurnalais, laik
raščiais ir knygomis buvo 
pavaizduotas parapijos gy
venimas.

★
• Antanas Pauža, dr. 

Gurskytės-Paužienės ir Vla
do Paužos sūnus, maratono 
bėgime įvykusiame spalio 9

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

d.. Detroite iš 4,400 bėgan
čių atvyko 15-tas ir laimė
jo atitinkamą žymenį.

• Parengimų kalendorių 
Detroite vesti perima ALR 
klubas "Lietuvių Balsas”. 
Visos organizacijos yra 
kviečiamos savo renginius 
registruoti pas klubo pirmi

ninką Kazį Gogelį telef. 
535-6683.

MIRĖ J. RUGIENIUS
Spalio 15 d. Henry Ford 

ligoninėje mirė Jonas Ru
gienius sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Po atlaikytų Die
vo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje pamaldų, amžinam 
poilsiui spalio 17 d. buvo nu
lydėtas . šv. Kapo kapines;

Nuliūdime liko: sūnus Al
gis ir Vitas su šeimomis ir 
kiti giminės.

A. A.

Mylimam tėveliui, seneliui ir uošviui

JONUI RUGIENIUI

mirus, liūdesy likusius jo sūnus ALGĮ su 

žmona LIUDA .VYTAUTĄ su žmona JU- 

RINA, vaikaičius DAIVĄ, ALGĮ, GINĄ, 

VYTUKĄ ir visus gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Modestavičių šeimos

Muzikui-kompozitoriui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, liūdesy likusią ponią ONĄ MIKULS

KIENĘ nuoširdžiai užjaučiu.

Velionis buvo man kaip tikras tėvas — 

nuoširdus, draugiškas, rūpestingas, malo

nus, ypatingai mums kartu dirbant šokių ir 

dainų švenčių renginiuose. Man yra liūdna, 

kad teko su Juo amžinai atsisveikinti.

Algis Modestas

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETA STRIMAITI
DAŽAU NAMUS. LIPINU POPIERIUS. -ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 112-2187

jei .n ms reikia Uždengti stogą, pataisyti ar 
PAŠALINI I 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 darLUS.
MARTINS ir GUNARS KAULLNŠ Lakewood, Ohio Q i. ' • •-
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"Jaunoji Lietuva” korporantui

agron. VACLOVUI KECORIUI

mirus, žmoną VALĘ giliai užjaučiame ir 

nesėkmę išgyvename kartu

T. VI. Bačėnai,
Aid. .1. Jankaičiai,
M. VI. Miceikai,
Aid, J. Paršeliūnai

AUSTRALUOS LIETUVIAI■■hnh Antanas Laukaitis

Jaunosios Lietuvos korporacijos filisteriui

A. A.

VACLOVUI KECORIUI
staiga Kanadoje mirus, žmonai VALEI ir 

josios giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 

drauge liūdime

Marytė ir Leonas
Garbačauskai

------------------------------------------------------------------------

Mielam prieteliui ir sponsoriui

A. A.

LEONUI BRIEDŽIUI

iškeliavus amžinybėn, broliui JUOZUI su

šeima reiškiame gilią užuojautą

Apolonija ir Linas 
S t a š k ū n a i

mirus, jos motinai DANGUOLEI, tėvui Korp! 
Neo-Lithuania filisteriui PETKUI ir broliui 
ŠARŪNUI GRIGANAVIČIAMS, bei sene
liams M. ir V. BANKAUSKAMS ir kitiems 
artimiesiems, nuoširdžią korporantišką užuo
jautą reiškia —

Česlovas ir Elena Gedgaudai 
su šeima

Mylimam broliui
A. A.

DR. VYTAUTUI BALIUI
mirus Lietuvoje, giliam liūdesy likusiems jo 

broliams MEČIUI, ANICETUI ir dr. STA
SIUI BALIAMS ir jų šeimoms reiškiame gi

liausią užuojautą

Juozas ir Felicija Jasinevičiai 
ir šeima

GARBINGAS 80-TIS

Savo šeimos ir artimųjų 
draugų tarpe, Sydnėjuje 
gyvenantis Česlovas Liuti
kas, atšventė savo amžiaus 
80 m. sukakti. Sydnėjuje, o 
taip pat, daugumoje ir Aus
tralijoje, daug kas pažįsta 
šį baltaplaukį ir visuomet 
pilną energijos žmogų. Nors 
visi Sydnėjaus lietuviai ir 
didžiuojasi savo gražiuoju 
Lietuvių Klubu, tačiau, ap
silankius jame ir, užlipus į 
antrąjį aukštą, šio klubo ir 
visų Sydnėjaus lietuvių pa
žiba yra biblioteka ir skai
tykla. čia yra č. Liutiko 
per metų eilę sukurta mū
sų kultūrinė šventovė, ku
ria gali didžiuotis ne tik 
pats klubas, bet ir visi Syd
nėjaus lietuviai.

Gimęs 1903. 9. 18. Buge
niuose, Mažeikių apskr., jis 
1928-32 metais studijavo ir 
baigė Dotnuvos ŽŪA, taip 
pat įsigydamas aukštes
nėms mokykloms mokytojo 
cenzą gamtos mokslams ir 
kūno kultūrai. Mokytojavo 
Kaune, vėliau buvo Šiaulių 
"Aušros” muziejaus, jo pa
čio pastangomis išugdyto, 
vedėjas, Šiaulių miesto ta
rybos narys, Bublių žemės 
ūkio mokyklos mokytojas ir 
kurį laiką Šiaulių apskrities 
viršininkas, Lietuvos moks
lų akademijos.paminklų ap
saugos viršininkas. Karui 
pasibaigus, jis buvo IRO 
stovyklos direktoriaus pa
vaduotojas, Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus vyr. įgalio
tinio Austrijai pavaduoto
jas, vadovaudamas taip pat 
Lietuvių švietimo draugijai, 
sporto klubui ir redaguoda
mas informacinį biuletenį. 
1951 metais su šeima emi
gravus į N. Zelandiją, jis 
Aucklande buvo LB apylin
kės pirmininku, sekmadie
ninės mokyklos mokytoju 
ir vėliau visos N. Zelandijos 
LB pirmininku.

Persikėlus gyventi į Aus
traliją, kur Sydnėjaus mies
te jau gyveno jo dukra Na
ta, jubiliatas ir čia nesnau
džia. Tuoj pat įsitraukia į 
lietuvišką veiklą. Matyda
mas, jog mūsų buvusi tuo
metinė biblioteka yra ap
gailėtinoje padėtyje, jis vi
somis pastangomis kimba į 
darbą. Suranda sau pagel- 
bininkų, suorganizuoja lė
šas, gauna Lietuvių Klube 
patalpas ir, po tikrai įtemp
to darbo, šiandieninė bib
lioteka yra mūsų lietuviška
sis deimančiukas. Lygiai 
taip pat ir šalia esanti skai
tykla, kurioje randasi kone 
visi laisvojo pasaulio lietu
viškieji laikraščiai ir leidi
niai, kuriuos gausiai skai
to vietiniai ir iš kitur atva
žiavę lietuviai. Biblioteką ir 
skaityklą puošia mūsų žy- 
mųjų tautos vyrų paveiks
lai, tautiniai išdirbiniai ir 
lietuviški įvairūs dalykai, 
kuriuos taip pat galima čia

įsigyti.
č. Liutiko asmenybėje 

mes turime ne tik gerą bib
liotekininką, bet įvairiomis 
progomis, jis suorganizuoja 
tautinių dalykų parodas, 
jas sujungdamas su įvai
riais minėjimais.

Sveikinu mielą bičiulį č. 
Liutiką, šioje gražioje jo 
80-ties metų jubiliejinėje 
šventėje, savo ir viso, ypa
tingai sportinio Sydnėjau 
jaunimo vardu, linkint jam 
dar daug, daug metų būti 
tokiu stipriu mūsų lietuviš
kame gyvenime, rodant pa
vyzdį kaip reikia mylėti lie
tuvišką knygą, spaudą, sa
vąją kalbą ir visa kas tik 
yra lietuviška.

LIETUVIS PROFESORIUS

Prieš kurį laiką Londone, 
Anglijoj, buvo pakviestas 
profesoriaus darbui, buvęs 
sydnėjiškis gydytojas dr. 
Gediminas Grudzįnskas. Gy
vendamas Sydnėjuje, jis 
nuo pat savo vaikystės buvo 
įsijungęs į lietuviškąjį gy
venimą, ypatingai sportą, 
žaisdamas Sydnėjaus "Ko
vo” krepšinio rinktinėje, jis 
vėliau išrenkamas į visos 
Australijos lietuvių rinkti
nę. Universitete jis taip 
pat atstovauja universiteto 
rinktinę. Baigęs Sydnėjaus 
universitetą ir lape gydy
toju, kurį laiką jis buvo 
Australijos kariuomenėje, 
su kurios daliniais, kaip ka
ro gydytojas, atsiduria 
Vietname, čia jo sportinė 
dvasia taip pat neužgęsta.

Jis sudaro karių krepšinio 
komandą ir su ja, prie esan
čių galimybių, atitrūkus 
nuo karo veiksmų žaidžia 
krepšinį.

Grįžus iš Vietnamo, savo 
medicinines studijas jis gi
lina Londone, į Australiją 
grįždamas jau savo srities 
specialistu. Po kurio laiko 
jis pakviečiamas profeso
riauti į Londono universite
tą, kuriame dabar sėkmin
gai dirba retkarčiais aplan
kydamas savo tėvus ir se
nus draugus Australijoje. 
Daug sėkmės, Gediminui 
tolimesniame jo mokslinia
me darbe.

JACHTOS VADOVO 
ŽMONA — LIETUVAITĖ

Visa Australija, įskaitant 
ir lietuvius su didžiausiu 
įdomumu sekė Amerikos 
Taurės jachtų varžybas, 
kurios vyko prie Rhode Is- 
land, netoli Nevv Yorko. Pir
mą kartą, po 132 metų šios 
taurės varžybų, taurę lai
mėjo australų jachta, ku
rios vadovo "skipper” inž. 
John Bertrane! žmona yra 
Melbourno lietuvaitė Rasa 
Padgurskytė. Iš septynių 
baigminių varžybų, austra
lams pralaimėjus pirmąsias 
tris varžybas, jie įstengė at
siekti laimėjimą 4-3, kas vi
są Australiją, nuo ministe- 
rio pirmininko, iki gatvės 
šlaviko sukėlė ant kojų. Po 
iškilmių, jachtos įgula buvo 
priimta Amerikos preziden
to Reagan Baltuosiuose Rū
muose, o grįžus namo į 
Australiją, jie buvo sutikti 
kaip didžiausi šio krašto he
rojai. Sekančios varžybos 
dėl šios taurės vyks Perth’e 
Vakarų Australijoje.

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

Mylimam vyrui, Čiurlionio ansamblio 

vadovui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 

mirus, jo žmoną ONĄ MIKULSKIENĘ, li

kusią giliame skausme, nuoširdžiai užjaučia- 

me ir drauge liūdime

Buvę čiurlioniečiai:
Regina Petrauskienė
Aldona Grinienė
Vytautas Malcanas
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Clevelando Lietuvių Namų dešimtmečiui praėjus
Lietuvių namų dešimtme

čio sukaktis atšvęsta gera 
nuotaika, su gražiais sve
čiais ir ilgai prisimintina 
programa. Tik pasiekus Lie
tuvių namų salės prieškam
bari ,ant plokščių buvo su
kabintos namų statybos

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

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

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

FOR RENT

5 rooms up. Lake Shore 
& East 147 St. No garage. 
Call after 4 p. m. 481-8783. 
Reasonable. No children, 
no pets.

HOME FOR RENT

Euclid area, taking ap- 
plication. Beautiful double 
home, two bedrooms down, 
dining room, large kitchen, 
family room, basement, 
garage, appliances, centrai 
air, park likę setting. No 
pets. Shown by appoint- 
ment. Call: 531-4993 or 
882-1773. 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

4^

nuotraukos. Jos priminė 
1972-1973 metų dienas, dar
bus ir žmones, kai buvo 
pradėta ir įvykdyta staty
ba, kaip dirbta dešimtmety
je. šią fotografijų parodą 
paruošė ilgametis Lietuvių 
klubo ir namų pirmininkas 
ir administratorius Zenonas 
Dučmanas. Tai sumaningas 
svečių įvesdinimas į dešimt
mečio šventę.

Dabartinio klubo ir namų 
vedėjo Vytauto Sniečkaus 
ir jo štabo paruoštos stalų 
dekoracijos, degančios žva
kės ir spalvotų šviesų fon
tanas šventiška nuotaika 
gaubė banketo salę.

Aštuntą valandą salėn 
įėjo Čiurlionio ansamblio 
dainininkai ir chormeisteris 
Rytas Babickas, ir progra
ma prasidėjo. Violeta žilio- 
nytė-Leger paprašo svečius 
minutei susitelkti ir prisi
minti a. a. maestro Alfonsą 
Mikulskį, kuris turėjo diri
guoti šį koncertą. "Esame 
našlaičiai, netekę tėvo, šio 
ansamblio įkūrėjo, bet jo 
valią pildydami, dainuoja
me jūsų sukakties šventė
je”, kalbėjo Violeta. Rytui 
Babickui užgavus forteji- 
jono akordus, išsiliejo ope
rų choriniai kūriniai, ku
riuos čiurlioniečiai dainavo 
grakščiai, bet santūria nuo
taika. Ir tai labai supran
tama.

Koncertui pasibaigus, 
svečių laukė skani vakarie
nė. Todėl Lietuvių namų 
pirmininkas R. Bublys labai 
trumpu žodžiu prisiminė 
statybos darbų pradžią 
1972 metais ir kvietė lietu
vius remti savuosius na
mus. Kun. G. Kijauskui,
S. J. sukalbėjus invokaciją, 
prasidėjo vaišės, kuriose 
buvo 200 svečių. Neužmiršo 
Lietuvių namų ir miesto 
vadovai, kaip retai kuriame 
kitame mieste, nuoširdūs 
lietuvių bičiuliai. Todėl vai
šėse buvo miesto meras 
George V. Voinovich, mies
to tarybos narys Michael 
Polensic, apskrities kontro
lierius, buvęs Ohio seimelio 
senatorius, Timothy McCor- 
mack (visi šie su žmono
mis) ir senas bičiulis, buvęs 
miesto meras Ralph J. 
Perk. Vėliau jie įteikė Lie

tuvių namų vadovybei pro
klamacijas, kuriose pabrėž
tas lietuvių įnašas miestui 
ir Lietuvių namų reikšmė 
tautinės bendruomenės iš- 
silaikvmuil 1970-1974 me
tais, namų statybos laiko
tarpyje buvusiam pirminin
kui J. Stempužiui meras 
George V. Voinovich įteikė 
miesto raktą.

Prasmingai prie šios 
šventės buvo prijungtos 
Lietuvių klubo premijos 
ceremonijos. 1983 metų 
klubo premiją laimėjo žur
nalistas Tomas Brazaitis ir 
mokytojas Juozas Žilionis. 
Abi šios profesijos didžiai 
svarbios ir galingos lietu
viškų siekimų ir darbo ba
ruose. Premijų direktorius 
R. Kudukis supažindino 
svečius su laimėtojų dar
bais ir veikla, ir drauge su 
pirm. R. Rubliu įteikė lai
mėtojams skoningai išgra
viruotas plokštes ir po $500 
čekį (premija buvo pada
linta tarp abiejų laimėto
jų). Mkt. J. žilioniui pre
mija buvo paskirta už dar
bus švietimo srityje, jau
nimo programų organizavi
mą, knygų platinimą ir aps
kritai šakotą kultūros sri
ties darbą.

”Jau antrąją šventę šį
met švenčiu”, kalbėjo J. Ži
lionis. "Pirmoji tai nutekė
jusio mano gyvenimo laikui 
paliudyti, 75-rių metų, va
dinama deimantine sukak
timi, atžymėti. .. Antroji 
šventė šiandien tai džiaugs
mo šventė. Ji iškelia mano 
gyvenimo nueitam kelyje 
nuveiktus darbus... Jūs 
suspėjote mane pasigauti 
gyvenimo saulutei dar visai 
nenusileidus. Tai šventė, 
kuri stiprina mane. Ne tik 
mane. Jūsų gražus žestas, 
jūsų kasmetinė kultūrinė- 
visuomeninė premija viltin
gai nuteikia ir kitus tos sri
ties darbuotojus. Ačiū 
jums”, baigė savo žodį nuo- 
širdusis dzūkas mkt. Juozas 
Žilionis.

Plain Dealer dienraščio 
žurnalistui Tomui Brazai
čiui premija buvo skirta už 
jo straipsnius, paskelbtus 
amerikiečių spaudoje apie 
žmogaus sąžinės ir religinių 
teisių persekioki jmą okup. 
Lietuvoje ir pagaliau svar
biausia už straipsnių seri
ja "A Soviet Odyssey”, ku
riuos jis parašė, 1983 metų 
vasarą aplankęs Sovietų Są
jungą ir protėvių žemę — 
okupuotą Lietuvą.

Tomas Brazaitis atskrido 
iš Washingtono priimti pre
miją, drauge atsiveždamas 
porą šimtų aplankų su "So
vietinės odysėjos” straips
niais. Keturiasdešimties pus
lapių sąsiuvinį su straips
niais, nuotraukomis ir pie
šiniais atspausdino Plain 
Dealer laikraščio štabas 
Washingtone. Tomas Bra
zaitis, priėmęs premiją, sa
vo žodį pasakė angliškai 
(jis yra antros kartos lie-

REPRINTFD FROM

THE PLAIN DEALER
JULY 24 - 31. 1983

A Soviet odyssey

BY THOMAS J. BRAZAITIS

Žurnalisto Tomo Brazaičio Įspūdžiai iš kelionės po Sovie- 
tiją, kurio buvo spausdinami Clevelande išeinančiame dienraš
tyje The Plain Dealer, buvo išleisti atskira knygute 38 psl. 
Tomas Brazaitis Clevelando Lietuvių Namų dešimtmečio šven
tėje buvo pagerbtas, apdovanojant premija.

tuvis). Prisiminęs savo 
trumpą žurnalistinę viešna
gę Vilniuje, jis tęsė: ”, . . Ji 
(anglų kalba rašytos litera
tūros vertėja) gyveno sap
nu kada nors pamatyti tą 
pasaulį, apie kurį ji skaitė 
knygose. Knygos (anglų 
kalba rašytos) jas suteikė 
progą pažinti kitus pasau
lius, tačiau jai niekada ne
bus leista į juos keliauti. 
Bet ji gyveno tuo sapnu. 
Daugelis čia esančių gyve
na sapnu, kuriuo, tiesa, ir 
aš gyvenu, kad kada nors 
matysime Lietuvą laisvą ir 
nepriklausomą. Alfonso Mi
kulskio mirtis (prieš aštuo- 
nias dienas) apklojo debe
simi šią šventę. Aš turėjau 
privilegiją sutikti jį prieš 
daugelį metų, girdėti jo kū
rinius, Čiurlionio ansamblio 
dainuojamus. Alfonsas Mi

Čiurlionio Ansamblio meno vadovui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, jo žmonai ONAI MIKULSKIENEI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Clevelando Vyrų 
Oktetas

A. A.

Čiurlionio Ansamblio vadovui muzikui komp.

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, jo žmonai ONAI, mielai šaulei-čiurlio- 

nietei, bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Lilė ir Aleksas Kaziai

Hot Springs, Arkansas

kulskis mirė, bet jo muzika 
gyvena. Taip pat ir sapnas 
tebegyvas, kad Lietuva ka
da nors bus laisva. Viena 
generacija miršta, jos vie
toje ateina kita, bet sapnas 
niekada nemiršta. Ir aš di
džiuojuos, galėdamas būti 
tąja dalimi, kuri palaiko 
sapną gyvą”, baigė savo žo
dį Tomas Brazaitis.

Motina, muzikė Regina 
Greičiūtė-Brazaitienė, taip 
pat gitnusi JAV, sėdėjo sve
čių tarpe, ir jos skruostu ra
miai riedėjo džiaugsmo aša
ra. Jos sapnas išsipildė.

Savaip turininga ir mie
la Lietuvių namų šventė pa
sibaigė, praėjo. Tik namų 
išlaikymo rūpesčiai nepra
ėjo. Direkcijai linkime dar
niai ir su atsakingumu iš- 
tęsėti ir antrąjį dešimtmetį.

(jst)
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Iš Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos metinio susirinkimo-baliaus, kuriame buvo įteikta 
dr. Danguolei Tamulionytei kultūrinė premija. Iš kairės: pirm. dr. Henrikas Brazaitis, laureatė 
dr. Danguolė Tamulionytė ir ižd. dr. Dainius Degėsys.

kaitienė.
Po visų draugijos reikalų 

aptarimo sekė kokteiliai ir 
vakarienė viršutinėje Cle
velando lietuvių namų salė
je, kur jau buvo gausiai 
susirinkę svečiai.

Dr. H. Brazaitis atidarė 
pobūvi pasveikindamas taip 
gausiai susirinkusius ir pri
statė šių metų draugijos 
metinės kultūrinės premi
jos laimėtoją dr. Danguolę 
Tamulionytę. Iškviestas i 
sceną dr. Antanas Aželis 
perskaitė O. L. G. Draugi
jos susirinkimo protokolą, 
kur pasisakoma, kad ski
riama šių metų kultūrinė 
premija, o draugijos iždi
ninkas dr. Dainius Degėsys 
jteikė laureatei čekį. Dr. Jo
nas Stankaitis jautriai api
būdino šių metų premijos 
laimėtoją dr. Danguolę Ta
mulionytę, o pastaroji savo 
žodyje pasidžiaugė jos dar

bo pripažinimu bei paska
tinimu ir toliau rašyti.

Meninę programą atliko 
skautų, jaunų vyrų oktetas 
"Budėk”, vadovaujamas Al
girdo Bielskaus (irgi savo 
laiku O. L. G. D. premijos 
laureatas).

Po skanios vakarienės 
svečiai linksminosi grojant 
geram orkestrui. (rd)

HOUSE FOR SALE

Open Sundav 1-4

25637 Brookdale Lane of 
Brookdale of Chardon.

Brick 4 bedroom, semile- 
ranch. Dining room. Re- 
creation room, parklike 
yard. 2*2 attached garage. 
Cal-de-sac Immediate pose- 
sion. 876,500.

CAMEO REALTY
261-3900

Ask for Anton Matic 
531-6787

Susirinkimas, premija ir balius
Š. m. spalio 15 d. Ohio 

lietuviai gydytojai buvo 
suvažiavę j tradicinį metinį 
O. L. G. draugijos susirin- 
kimą-pobūvį, į kurį visada 
yra kviečiama ir visa lietu
viška visuomenė.

Tokio metinio susirinki
mo proga kasmet gydytojų 
draugija įteikia tūkstanties 
dolerių premiją jų parink
tam kandidatui ar meni
ninkui, ar visuomenininkui, 
ar rašytojui — bendrai lie
tuviškos kultūros puoselė
jime tais metais daugiau
siai pasireiškusiam asme
niui.

Šio susirinkimo - pobūvio 
darbo posėdyje gydytojai 
aptaria einamuosius reika
lus, išsirenka ateinantiems

dvejiems metams valdybą, 
kuri yra renkama balsuo
jant. Iš daugiausiai balsų 
gavusiųjų penki įeina Į val
dybą, o pareigomis pasi
skirsto vėliau atskirame po- 
sėdyje-susirinkime.

šių metų naujai išrinktai 
valdybai atiteks didelis už
davinys, nes Ohio lietuvių 
gydytojams, t. y. O. L. G. 
Draugijai teks ruošti Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavimą 1985 
metais Clevelande.

Gydytojų žmonos taip pat 
lygegrečiai turėjo savo pa
sitarimą. Sekantiems dve
jiems metams gydytojų 
žmonų pagelbiniam vienetui 
sutiko vadovauti Aldona 
Maurutienė ir Izabelė Stan-

. .. . i ,

Dalis publikos OLGD baliuje.

MM /uperior Zaving/
ASSOCIATION

Skautų vokalinis vienetas Budėk su vadovu Alg.. Biels- 
kum, atlikęs meninę programą OLGD baliuje.

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
<•4. L

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Ož Įnašus mokame 5'/4% palūkanų

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.

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

/uperior Zaving/
Pogrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Kent Valstybės Univer

sitetas maloniai kviečia vi
sus Baltiečius gyvenančius 
šiaurės Rytu Ohio valstybė
je dalyvauti Latvijos Ne
priklausomybės 65 metų mi
nėjime lapkričio 9 d., 8 vai. 
vakare Kent Statė Univer
sity Center, antram aukš
te, auditorijoje Nr. 204.

Minėjimo metu kalbės 
Dr. Herbert Hochhauser ir 
Latvių programos koordi
natorius pulk. Vilmars Ku- 
kainis. Toliau seks sveiki
nimai nuo kitų Baltų orga
nizacijų atstovų. Pagrindi
nis minėjimo kalbėtojas bus 
Mara Zanderga-Hegedeos, 
kuris supažindins su Latvi
ja ir latviais.

Po minėjimo bus vaišės, 
kava su užkandžiais. Po vai
šių dalyviai galės apžiūrėti 
Universiteto bibliotekoj lie
tuvių ir latvių knygų dide
lį rinkinį. Įėjimas visiems 
vaitui.

Pagrindinis Latvijos 65 
metų nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks lapkričio 18 
d., 5:30 vai. vak. Latvian 
Lutheran Church Hali, 1385 
Andrews Avė., Lakewood, 
Ohio.

.Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti D. štraut- 
nicks, tel. 333-7535.

• Septyniolika tautinių 
šokiu grupių, jų tarpe ir 
lietuvių Grandinėlė, daly
vaus tautybių festivalyje 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 
Lakevvood Civic Audito
rium, 14100 Franklin Blvd. 
pradžia 2 vai. p. p.

Bilietai 2 dol. Pensinin
kams ir vaikams 1 dol. Visi 
bilietai bus parduodami 
prie įėjimo. Vietos nenume
ruotos. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti Eleo- 
nor Prech, tel. 524-8715.

• Roma Majorovienė sėk
mingai išlaikė nekilnojamo 
turto egzaminus ir pradėjo 
dirbti Matas-Turner Realty 
501 East 185th St. Mokslus 
išėjo John Carr.oll Univer
sitete. Visais rezidenciniais 
nekilnojamo turto reikalais- 
skambinkite Romai telef.: 
943-2650 arba 486-2530.

• šv. Vito parapijos fes
tivalis (Dirvos kaimynys
tėje), 6121 Glass Avenue, 
įvyks lapkričio 11 d. su pro
grama "Naktis Slovėnijo
je", vakariene ir šokiais. 
Bilietai asmeniui 15 dol. Va
karienė prasidės 7:30 vai. 
vak. Lapkričio 12 d. bus 

”Casino naktis’’ ir lapkričio 
13 d. mokyklos mokinių pa
sirodymai. Pelnas skiriamas 
parapijos mokyklai.

• Ona Žilinskienė de
monstruos kalėdinei eglu
tei šiaudinukų gaminimą 
lapkričio 9 d. nuo 12:30 iki 
2 vai. p. p. May Co. 5 aukš
te, miesto centre, kur vyks
ta Oasis festivalis.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• SPALIO 30 D., 4 vai. — 

DievoMotinos parapijos talki
ninkų vakarienė.

• LAPKRIČIO 12D. Vaidi
los teatro premjera: Posėdis 
pragare.

• LAPKRIČIO 13 D., 11:30- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. Jurgio parapijos fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas, Lie
tuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 20 D. Korp! 
Fraternitas Lituanica 75 metų 
sukakties minėjimas Lietuvių 
Namuose.

• LAPKRIČIO 20 D. Kris
taus Karaliaus šventė Dievo 
Motinos parapijoj. Procesiją ir 
minėjimą organizuoja ateiti
ninkai.

• LAPKRIČIO 26-27 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

• GRUODŽIO 4 D. 11 vai. 
tuojau po pamaldų Dievo Mo
tinos parapijos didžiojoje sa
lėje Clevelando skautijos 65 
metų veiklos iškilminga suei
ga.

• GRUODŽIO 11 d. — 4 vai. 
parapijos auditorijoje knygos 
"Nemarus mirtingasis” prista
tymas. Autorius: dr. kun. Pra
nas Gaida.

• GRUODŽIO 24 D., 9 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos bend
ros Kūčios parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 D., 9 vai. 
vak. parapijos salėje šv. Jurgio 
parapijos rengiamas Naujųjų 
Metų sutikimo pokylis.

• GRUODŽIO 31 D, 9 vai. 
vakaro Dievo Motinos parapi
jos salėje Clevelando Ateitinin- 
kija rengia Naujų 1984 Metų 
su+ikimą.

1984, M.
• SAUSIO 14 D., šeštadie

nį, koncertas su Gina Čap- 
kauskienė. Ruošia LB Ohio 
Apygarda.

AUDREY SKUODAS naujausių kūrinių paroda atidaryta 
DBR Galerijoje, 13225 Shaker Sųuare, Clevelande, kuri tęsis 
iki lapkričio 17 d. Lankymo valandos antr., treč., penkt. ir šešt. 
nuo 10 iki 5 v. p. p., ketvirt. nuo 12 iki 8 v. v. Dailininkė yra 
gimusi Lietuvoje 1940 m. Karo audros atblokšta, Amerikoje 
baigė mokslus ir už savo kūryba yra laimėjusi eilę premijų. 
1965 m. su savo darbais dalyvavo Čiurlionio galerijos parodoje 
Chicagoje ir individualinėse ar grupinėse parodose amerikiečių 
galerijose.

• SAUSIO 22 D. Draudžia
mosios lietuvių spaudos paro
da. Eksponatai iš Broniaus 
Kviklio archyvo. Rengia: Die
vo Motinos parapija.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
laisvės vigilija. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• VASARIO 12 D. — Vasa
rio 16-sios minėjimas. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

• KOVO 4 D. — 4 vai. pa
rapijos auditorijoje Šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mas. Rengia: Dievo Motinos 
parapija.



DIRVA
TAUTOS FONDO 

VAKARIENĖ
Tautos Fondo Chicagos 

Komitetas š. m. spalio 30 
d., sekmadienį, 4:30 vai. p. 
p., rengia Tautos Fondo 
metinę vakarienę Lietuvių 
Tautiniuose Namuose — 
6422 So. Kedzie Avė. Va
karienę maloniai sutiko pra
vesti dail. VI. Vijeikis. Me
ninę programą atliks muzi
kinis vienetas "Dainuojan
čios žemaitės”. Vakarienės 
metu bus įteikti Fondo val
dybos paruošti pažymėji
mai. Tautos Fondas yra Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto iždininkas.

Fondas talkina Vilkui vi
suose Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose juos finansuoda
mas.

Maloniai kviečiami visi 
vakarienėje dalyvauti. Sa
vo dalyvavimu paremsite 
moraliai ir materialiai Tau
tos Fondo atliekamą dar
bą. Apie dalyvavimą prašo
ma pranešti tel.: 737-1920. 
Vakarienė 15 dol. asmeniui.

A. A.

Koi-p! Neo-Lithuania filisteriui

inž. ALFONSUI RIMUI
mirus, skausme likusius žmoną ALDONĄ, 

dukrą RASĄ ir sūnų ALGIMANTĄ su šei

momis bei kitus gimines nuoširdžiai užjau

čiame

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

A. A.

inž. ALFONSUI RIMUI

mirus, žmoną ALDONĄ, dukrą RASĄ ir sū

nų ALGIMANTĄ su šeimomis bei kitus gi

mines nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Antanas
J u o d v alki ai

A. A.

INŽ. ALFONSUI RIMUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, vaikams, gi

minėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Leonas Banis

• Inž. Alfonsas Rimas, 
bolševikų kalėjimo kanki
nys ir 1941 m. sukilimo da
lyvis, gyvenęs Chicagoje, po 
sunkios ligos mirė spalio 19 
d., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Liko žmona Aldona, sūnus 
Algimantas, duktė Rasa su 
šeimomis.

• Teatro festivalio, kuris 
prasidės lapkričio 24 d. 
Chicagoje, jury komisiją 
sudaro P. Gaučys, M. Am
brazaitienė ir č. Grincevi- 
čius.

• Inž. Kazimieras Pocius, 
Vilties draugijos valdybos 
vicepirmininkas, jau esamą 
draugijoje virš trijų tūks
tančių dol. įnašą padidino 
atsiųsdamas Dirvai parem
ti 100 dol. Ačiū.

• Forma Meno Studijoje 
Rochestery, nuo lapkričio 4 
d. iki gruodžio 30 d. bus iš
statyti dail. Alfonso Dar- 
gio tapybos, grafikos ir me
džio darbai. Norintieji ap
žiūrėti, skambinkite telef. 
(716) 473-4155.

• Dr. J, Sonta, gyv. Ak- 
ron, Ohio, Dirvai paremti 
atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• N. Matijošaitis, Los An
geles, Vilties draugijos įna
šą padidino atsiųsdamas 50 
dol. Ačiū.

• Ed. Balceris, Santa Mo
nica, Vilties draugijos įna
šą padidino atsiųsdamas 50 
dol. Ačiū,

• Ona Biežienė, gyv. Long 
Valley, ALT S-gos tarybos 
narė, Dirvai paremti atsiun
tė 100 dol. Ačiū.

• Jonas Draugelis, gyv. 
Brooklyn, N. Y., atsiliep
damas į mūsų laišką, Dir
vai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

• A. Gilvydis, Detroite, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• Antanas Valiulis, gyv. 
Los Angeles, atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
Dirvai paremti auką 50 dol. 
Ačiū.

• Mary Ann Lepera, gyv. 
Plymouth Meeting, Pa., Lie
tuvos Vyčių seime Philadel- 
phijoje išrinkta visuomeni
nių reikalų atstovė prie 
Centro valdybos, vietoj Ire
nos Šankus.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomi — Jonas LEŠ- 

ČIUKAITIS, gimęs 1904 m. 
ir Stasys LEŠČIUKAITIS, 
gimęs 1914 m. Abudu kilę 
iš Suvalkijos Kudirkos Nau
miesčio. Ieško susirūpinusi 
Birutė LEŠČIUKAITĖ.

Ką nors žinantieji apie 
minimus asmenis, prašomi 
rašyti Albinai Ramoškienei, 
24 Carron St. North Balwyn 
3104. Vic. Australia.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
B. Smetonienė, Cleveland 5.00
J. Kiznis, Brooklyn .... 8.00 
L. Petronis, Dearborn Hts. 8.00 
V. Janukaitis, Detroit .. 5.00 
J. Velykis, Cleveland .. 25.00 
L. Krajauskas,

St. Petersburg ............. 5.00
Pr. Matulionis. Sturgis .. 8.00
D. Gatautienė, Cleveland 8.00 
Gr. Žukauskienė, Cbicago 8.00 
P. Mitalas, Philadelphia 3.00 
V. Šilėnas, Erie ............. 3.00
Br. Nasvytienė, Cleveland 10.00 
L. Nagevičienė, Parma . .13.00
V. Kazlauskas, Toronto .. 7.00 
J. Janusevičius, Anglija 15.16 
Kalifornijos lietuvių

radijo klubas ............. 10.00
Dr. D. Surantas. Rockford 10.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 17.00 
Dr. J. Skardis,

Chesnut Hills ............. 10.00
X. Y., Richmond Hill ... .23.00 
Dr. V. Raulinaitienė,

Santa Monica ............. 8.00
V. Ripskis,

Evergreen Park ......... 8.00
L. Brazauskas, Cleveland 20.00 
V. Rusa, Australiųa .... 10.00 
V. Vaškys, Crownsville .. 5.00 
P. Mitalas, Jacksonville . . 5.00 
B. Malcanienė, Cleveland 15.00
M. Barniškaitė, Euclid .. 10.00

Z. Dautartas,
Chesterland .................20.00

A. Lauraitis,
Willow Springs .........20.00

Kun. Dr. T. Žiūraitis,
Washington ................ 10.00

J. Strazdas, Sunny Hills 20.00
R. Tamašūnas, Webster 13.00
J. Kuncaitienė, Novclty 20.00
Dr. A. Grušnys, Wichita 25.00 
V. Rociūnas,

Independence ............. 10.00
R. Bclzinskas, Cleveland 25.00
Dr. J. Abraitis, Cleveland 1.00
I. Jonaitienė, Euclid .... 10.00
M. Žitkus, Cleveland . .. .33.00
A. A. Kristinos Raulinaitienės 

giminių auka ............. 45.00
K. Bartašius, Chicago ... .10.00
St. Griežė, Dorchester ..10.00
L. Nagevičius, Parma .. 10.00
P. Koncė, Stockbridge .. 5.00
J. Rimkūnas,

. ,ew Buffalo.................25.00
A. Petravičius, Lansing 10.00 
Ed. Modestas,

Willow Springs............. 10.00
Dr. J. Urbaitis, Kane .... 5.00
J. Vaineikis, Chicago ... .20.00
V. Petrauskas, N. Chicago 20.00
R. Kudukis, Papper Pike 8.00
A. Cesnienė, Linwood .... 5.00
J. Liorentas, Hollywood . . 25.00
O. Dorn, Corning ......... 8.00
V. ir G. Bučmiai, Cleve. 15.00 
A. Zaparackas,

Highland Beach ......... 5.00
V. Staškevičienė, Redford 5.00
K. Cicėnas, tVoodridge . . 5.00
Br. Kviklys, Chicago .... 5.00
V. Graužinis, Chicago ..10.00
J. Mildažis. Jupiter .. .10.00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ........................ 25.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 25.00 
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids ............. 30.00

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1983 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 3 — 1983.
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu ”A11 wool 

made in England”: 3 metrai geriausio šilkinio aksomo 
suknelei; 1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų: 2 met
rai crimplene medžiagos suknelei; 1 pora geriausių 
”Wrangler” denim jeans; 1 pora "Levi” velveto jeans; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ii- persiuntimu — $400.00.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus Įvairių pre

kių, pavyzdžiui, medžiagos galima pridėti 4 metrus ir 
dirbtinio minko kailio 3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 

dirbtinio kailo pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5
svarus .................  $220.00

Aikailiai, tikro kailio viršus ir pamušalas, sveria
6 svarus.................................................................. 400.00

Dirbtinio minko kailis paltui, De-Lux, 3 metrai,
sveria 5 svarus ................................................  100.00

Jeans, rumbuoto velveto ........................................... 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis......................... 44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ........................   12.00
Telescopic lietsargis ................................................... 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai............................. 44.00
Puiki medžiaga suknelei ........................................... 40.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai .... 66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio,

3 metrai ................................................................. 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai.........  66.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai.........  80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai......... 100.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — $8.00, 1 sv. nescafes — $12.00, 2 sv. pupelių 
kavos — 14.00, 1 sv. šokolado — 7.00, 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia persiuntimui 
pridėti $52.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
Sudarome testamentus, administruojama nuosavybes, 

persiunčiame palikimus Į Lietuva prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON L ANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

Dr. L. O. Griniūtė,
Chicago ........................ 20.00

A. Simonaitis. Chicago .. 10.00
A. Juodvalkis, Chicago ..50.00
J. Šulaitis, La Grange .. 10.00
V. Šilėnas, Erie ............. 10.00
A. Grinius, Detroit.........10.00
J. Petrauskas, Detroit .. 15.00
J. Lesčinskas, Detroit .... 10.00
P. Šūkis, Cleveland ....10.00
P. Dargis, Pittsburgh .... 25.00
J. Račius, Phoenix ..........10.00
V. Valys, Cleveland .... 10.00

A. Garmus, Palm Beach 20.00 
Dr. J. Kriaučiūnas,

Putnam ........................ 25.00
D. Senikienė, Monticello 30.00
Š. Valiukėnas, Springfield 50.00
G. Stančienė,

Mount Vernon............. 25.00
Br. Kasakaitis, Chicago .. 30.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills ................. 10.00
A. Sederavičienė, Omaha 8.00
P. Balynas, Dearborn .... 15.00
V. Gruzdys, Philadelphia 30.00
J. Pupininkas,

St. Petersburg .............15.00
J. Šepetys, Detroit......... 30.00
E. Švažienė,

Downers Grove ..........60.00
A. Chaplikas, Boston ... .25.00
J. Dačys, Norvvood......... 30.00
K. Leknius, Shelby......... 10.00
P. Karosas, New Britain 20.00
J. Kancevičius,

Lavvrence.....................199.00
A. Jucėnas, Juno Beach 13.00
S. Baniulis, Chicago .... 5.00
J. Juška, Chicago ..........10.00
M. Monkus, Chicago .... 5.00
B. Gedvilienė, Willowick 10.00
V. Urbonas,

St. Petersburg ..............25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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