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Popieluszkos byla
Daug kam sumaišė kortas

Visą pasaulį nustebino 
faktas, kad Lenkijos komu
nistinis režimas teisia savo 
saugumiečius už kunigo nu
žudymą. Totaliniuose reži
muose politinių oponentų 
žudymai pasitaiko ne retai, 
tačiau už tai atsakingi pa
prastai nėra viešai teisiami, 
nes daugumoje atsitikimų 
vykdė įsakymus iš aukš
čiau, o jei 'persistengė’ — 
nubaudžiami ne viešai. Kad 
Lenkijoje nebuvo laikomasi 
tos tvarkos, kalba už kiek 
skirtingą režimą, tačiau by
los eiga parodė, kad jis dar 
nėra tvirtai užfiksuotas.

Mes čia nekalbėsime apie 
bylos techniškas detales. 
•Jos žinomos iš kitų šaltinių. 
Sustosime tik prie kai ku
rių paaiškėjusių užkulisių. 
Kunigo .Jerzy Popieluszkos 
dėmesys politikai neramino 
net pirmą kardinolą Jozef 
Glantp. Jis jam siūlė išva
žiuoti bent metams studi
juoti į Italiją. Spalio 19 d. 
kun. Popieluszko buvo neži
nomų asmenų pagrobtas. 
Dar nepaaiškėjus jo liki
mui, kardinolas Glempas 
spalio 22 d. išvyko vizitui į 
Rytų Vokietiją, tarytum 
nieko svarbaus nebūtų na
muose atsitikę. Toks ne
jautrumas jaudino kardino
lo tautiečius, kurie manė, 
kad kardinolas Wyszynski 
tokiu atveju nebūtų abejin
gas. Per laidotuves kardi
nolas Glempas pabrėžė ku
nigo Popieluszkos pažiūras 
prieš abortus, o ne simpati
jas SOLIDARUMUI, dėl 
kurių jis buvo nužudytas. 
Š. m. sausio 6 d. Glempas 
Popieluszką jau pavadino 
'kankiniu'. Girdi jis žu
vęs milžiniškose grumtynė
se tarp tiesos ir prievartos, 
meilės ir neapykantos. Ko
dėl toks staigus pasikeiti
mas ?

The Economist ir N. Y. 
Times korespondentai ma
no, kad Glempą ir visą Baž
nyčios herarchiją papiktino 
bylos metu paaiškėjusi Len
kijos vidaus reikalų minis
terijos, kuriais priklauso 
saugumas, pažiūrą į Kata
likų Bažnyčią kaip j di
džiausią valstybės priešą, 
ir jos veiklos kruopštus se
kimas. Jei taip’iš tikro, rei
kia stebėtis herarchijos nai
vumu. Nejaugi jie manė, 
kad komunistai bažnyčią 
laiko savo talkininke. Tie
sa, ji labai jiems pasitar-

Vytautas Meškauskas

navo, tačiau ne iš simpati
jos, bet noro apsaugoti len
kų tautą nuo galimų dides
nių nuostolių. Už tat herar- 
chija laikėsi Kristaus pata
rimo 'atsukti kitą žandą’, 
kas tačiau nedavė norėtų 
rezultatų. Vyriausybė jau 
neberodo daug pritarimo 
Bažnyčios sumanymui pa
remti privačius ūkininkus 
parama iš Vakarų, daugiau
sia iš Vakarų Vokietijos ka
talikų, kuriam tikslui ir 
Reagano administracija pa
skyrė 10 milijonų dolerių. 
Vyriausybė atmetė Bažny
čios siūlymą statyti naujus 
butus jaunavedžiams. Ji 
atmetė ir pasiūlytą kompro
misą dėl kryžiaus iškabi
nimo mokyklų klasėse. Pa
galiau vyriausybė vis delsia 
pripažinti Bažnyčios teisi
nį statutą, dėl atskirų klau
simų susitariama žodžiu.

įdomu, kačT~byIos~ metu 
kaltinamieji bandė pasitei
sinti tuo, kad nužudytas 
kunigas savo įžūlia laiky
sena juos išprovokavo, o 
v.vriaus:as iš kaltinamųjų, 
buvęs kapitonas G. Piot- 
rotvski, net prašė pareika
lauti iš Vidaus Reikalų Mi
nisterijos dokumentus apie 
klero prieš valstybinę veik
lą, kaip kunigai nesiskaitė 
su saugumo karininkais, 
kas privedę prie jo, Piot- 
rotvskio, "nesusivaldymo”. 
Tas prašymas sausio 18 d. 
buvo atmestas.

Griežtesnės dabartinės 
Glempo laikysenos dėka, jo 
populiarumas savo tautie
čių tarpe gerokai pakilo. 
Jau nebesigirdi jį pravar
džiuojant 'draugu Glemp’ 
ar 'raudonuoju princu’. Tai 
savo keliu verčia vyriausy- 
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Priėmime pas Liną Kojelj: Jonas Urbonas, Linas Kojelis 
ir Vladas Būtėnas.

Prezidentas R. Reaganas duo
da priesaiką Baltuose Rū

muose.

Specialiai Dirvai iš Washingtono

50-ji JAV Prezidento Inauguracija
Ingrida Bublienė

Mėnesiais specialus 50-sios 
JAV prezidento inauguracijos 
komitetas, vadovaujamas Mi- 
chael K. Deavers, daug rūpės 
čių, darbo ir išlaidų skyrė 40-

RSI

Ingrida Bublienė pokalby 
įstaigoje. » y

su senatoriumi John Glenn jo

jo prezidento inauguracijai. 
Komiteto pirmininkas, atida
rydamas 50-sias inauguracijos 
iškilmes, pareiškė: ‘Švenčiant 
šią istorinę sukakti ir įverti

nant prezidento Reagano pas
tangas siekiant krašto vieny
bės ir stiprybės, esame supla
navę iškilmes, kuriomis kiek
vienas galėtų džiaugtis, taip 
kaip mūsų krašto prezidentū
ra, kuri atvira kiekvienam 
Amerikos piliečiui’. Tai liudi
ja ir iškilmių šūkis: ‘We the 
people ... An American Cele- 
bration’.

I šias iškilmes, kurios oficia
liai prasidėjo sausio 18 dieną, 
suplaukė tūkstančiai svečių. 
Sostinės viešbučiai užsipildė, 
gatvėse lėkė virtinės limuzi
nų, taxi ir specialiai pasamdy
ti autobusai svečiams vežioti. 

Salėse vyko baliai, priėmimai, 
koncertai, meno parodos bei 
privatūs pasilinksminimai.

Sausio 20 d. atskridusi j Wa- 
shingtoną, nuvykau j Old Exe 
cutivęJBujldingL šalia__galtų jų 
Rūmų, kur yra Lino Kojelio, 
specialaus asistento prie Baltų
jų Rūmų įstaiga. Tuo metu 
tenai kaip tik vyko priėmimas 
suvažiavusiems lietuviams. 
Važiuojant į L. Kojelio įstai- 
gą jautėsi didelis švenčių ruo
šos įkarštis - gatvėse didelis 
mašinų judėjimas, tad paleng
va slenkant pro akis bėgo di
dieji sostinės pastatai, istori
niai paminklai, kurie visi by
lojo artėjančios šventės ruošą. 
Prie Baltųjų Rūmų buvo 
paruoštos tnbjįops, kai kur už 
darytos gatvės ir darbininkai 
dar skubėjo atlikti pskutinius 
ruošos darbus.

Pradariusi L. Kojelio įstai
gos duris pastebėjau ten susi
rinkusius svečius, kurie kėlė 
taures ir giedojo Ilgiausių Me
tų šiam jaunam, energingam 
darbuotojui. Linas Kojelis dė
kodamas priminė mūsų dąly- 
vavimo šio krašto^nolitinėie 
veikloje svarbą. Tuodaug ga- 
lime~pa3eti~savo tautai.

Svečių tarpe buvo ir iš Kali
fornijos atskridę Lino tėveliai - 
Juozas ir Elena Kojeliai, Ame
rikos Lietuvių respublikonų 
Kalifornijos Sąjungos pirm. 
Liucija Mažeikienė ir vice- 
pirm. Vytautas Vidugiris; iš 
Floridos - Zigmas Strazdas; iš 
Chicagos - Kazimieras Oksas; 
iš Harfordo - Eugenijus Ziįrys 
iš Detroito LB visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Jonas 
Urbonas su ponia. Amerikos 
Balso darbuotojai - Vladas Bu
tėnas ir Romas Kasparas su 
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savniTini poutiu^^

Po inauguracijos. - Kaip paminėti Hitlerio nugalėjimą? - Dar 
_ apie Popieluszkos byla. - Sovietijos smulkus ūkininkai. __

Nepaisant rekordinio šal
čio, prezidento Reagano 
inauguraciją j antrą termi
ną praėjo labai iškilmingai 
ir geroje nuotaikoje, šiaip 
ar taip dauguma jas stebė
jo per televiziją šiltame 
kambaryje ir, bendrai ap
ėmus, geroje nuotaikoje, 
nes JAV gyventojų asme
ninės pajamos per pasku
tinius metus pakilo 6'<, o 
GNP — viso krašto paja
mos už gėrybes ir patarna
vimus per 1984 m. — net 
6,9',. Rudeniop pasigirdę 
būkštavimai, kad einame į 
ūkinį atoslūgį, per paskuti
nį metų ketvirtį nepasitvir
tino, nes GNP, trečiam ket
virtyje nusmukęs iki 1,6',, 
ketvirtam vėl pakilo iki 
3,9' <, kas leidžia tikėtis, 
kad per šiuos metus jis iš
silaikys 4-5'< aukštumoje. 
Kartu infliacija buvo pati 
žemiausia nuo 1967 metų 
— 3.7',, o nuošimčiai už 
paskolas lėtai, bet krinta, 
žinia, ateitį drumsčia dide
lis deficitas, tačiau turint 
galvoje krašto turtingumą, 
su juo neturėtų būti sunku 
susidoroti, nors dėl to bus 
dar daug triukšmo ir aima
navimo.

Teisingai, stebėdamas 
inauguracijos iškilmes, pa
stebėjo kolumnistas ir ABC 
komentatorius George VVill, 
kad prezidentas, (ir iš viso 
demokratinių kraštų vy
riausybės), primena pasa
kos Guliverą, kurį liliputai 
tinklu pririšo prie žemės. 
Nykštukai — tai savanau
diškos atskirų interesų gru
pės, kurios, už tuos intere
sus kovodamos, sulaiko rei
kalingų priemonių, kaip pa
vyzdžiui, mokesčių refor
mos priėmimą. Bet apie tai 
dar turime ištisus metus 
laiko ginčytis ...

★
Ir taikos ištroškusiems 

prezidentas turėjo gerą nau* 
j ieną, metų pabaigoje pa
skirdamas delegaciją dery
bom su Maskva dėl atomi-

POPIELUSZKOS 
BYLA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bę su juo daugiau skaity
tis. Jis be to mano, kad 
vyriausybei reikės jo tal
kos rudeniop numatomiems 
rinkimams. Iš praeities žiū
rint, komunistams niekados 
labai nerūpėjo rinkimų re
zultatai. Jie juos nustaty
davo iš anksto.

Kaip ten būtų, neturįs 
precedento komunistinėse 
valstybėse teismas yra di
desnio dėmesio vertas, ne
paisant jo galutinių rezul
tatų. Vis tiek tai buvo ban
dymas iš sauvalės pasukti 
į teisingumo kelią. 

nio apsiginklavimo sumaži
nimo. Jos pirmininkas yra 
buvęs JAV atstovas Madri
do ir Stockholmo konferen
cijose dėl Helsinkio akto 
nuostatų laikymosi, Max 
M. Kampelman, gerai pažįs
tąs sovietų derėjimosi tech
niką.

★
Užsiminus apie santykius 

su sovietais . .. Gegužės 
mėn. 7-9 dienomis sueis 40 
metų nuo Hitlerio Vokieti
jos kapituliacijos. Jau po jo 
savižudybės balandžio 30 
d. buvo visai aišku, kad nė
ra jokios prasmės kovoti, 
tačiau jo įpėdinis Doenitz 
dar norėjo kiek uždelsti. 
Mat, jis žinojo, kad ameri
kiečių - sovietų okupacijos 
zonų siena eis Elbės upe ir 
už tat norėjo kiek galima 
daugiau kariuomenės ir pa
bėgėlių perkelti j Vakarus.

Gegužės 3-4 dienomis nu
matoma Vakarų valstybių 
viršūnių ekonominė konfe
rencija Bonnoje, dalyvau
jant Reaganui. Kai kas siū
ki tą progą išnaudoti Čer
nenkų, ar koks bus jo įpė
dinis. susitikimui su Rea
guoti Berlyne. Tai būtų lyg 
karo metu buvusio sovietų- 
amerikiečių draugystės pri
minimo simbolis. Kartu la
bai svarbu kaip į tai pažiū
rės vokiečiai, kurių drau
gystė reikalinga JAV-bėms. 
Sovietai labai norėtų vokie
čių pažeminimo, kad juos 
atitraukti nuo amerikiečių. 
Čia reikia prisiminti, kad 
V. Vokietijos kancleris 
Kohl buvo pasipiktinęs į jo 
nepakvietimą į pereitų me
tų išsikėlimo į Normandi
ją — D-da.v — paminėjimo 
apeigas. DER SPIEGEL 
praneša, kad Reaganas no
rėjęs savo buvimo Vokieti
joje proga aplankyti Da
chai! koncentracijos stovyk
lą. tačiau Valstybės depar
tamentas ir Bonuos užsie
nių reikalų ministerija tokį 
planą paneigė.

Reagano kelionę į Vokie
tiją planuoja jo štabo vir
šininko pavaduotojas Dea- 
ver, kuris faktinai jau atsi
statydino iš tų pareigų, bet 
dar padės toje kelionėje. 
Kaip žinia, jis yra specia
listas kaip parodyti Reaga- 
ną iš geriausios pusės. Kaž 
koks neidentifikuotas Bal
tųjų Rūmų pareigūnas pa
reiškęs N. Y. TIMES, kad 
principe esą jau sutarta su 
britais ir prancūzais perga
lės dieną paminėti daugiau 
kaip susitaikymo, o ne per
galės šventę.

★
Kapituliacijos dienai ar

tinantis, V. Vokietijos vy
riausybė turi dar kitų rū
pesčių. Joje gyveną pabė
gėliai, sileziečiai sukaktį

DIRVA

norėjo paminėti šūkiu — 
"Keturiasdešimt metų trem 
ties — Silezija lieka mūsų”, 
tas šūkis netinka vyriausy
bei, nes Vokietija 1970 m. 
sutartimi pripažino dabar
tinės Lenkijos sienas, šūkis 
dabar pakeistas taip: "Ke
turiasdešimt metų tremties 
— Silezija lieka mūsų atei
ties viltimi laisvų tautų Eu
ropoje".

★
Priartėjus prie Lenki

jos . .. pereitos savaitės 
pradžioje kun. Popieluszkos 
žudikų byloje liudijo aukš
tas saugumo pareigūnas 
generolas Zenon Patek. Jis 
pareiškė, kad Varšuvos ar- 
kiiyskupas Boleslavv Dam- 
broivski jam pažadėjęs, jog 
"nenuorama’ kunigas J. 
Popieluszko bus išsiųstas į 
Italiją ir taip nutildytas. 
Jei taip, kam prireikė kuni
gą nužudyti? Atrodo, kad 
žemesni pareigūnai griebė
si iniciatyvos kunigą ‘pa
mokyti’, o kai tai pareikala
vo daugiau 'pastangų' — 
jie išsigando ir savo auką 
nužudė, bijodami atsako
mybės. Kaltinamas Piet- 
ruszka anksčiau liudijo, jog 
girdėjęs gandus, kad kuni
gas išvažiuos į Italiją, bet 
jiems netikėjęs. Kun. Po
pieluszkos giminių civilinio 
ieškinio advokatai, kurie 
neoficialiai atstovauja ir 
Bažnyčios interesus, klausi
nėjo generolą, kaip jis ga
lėjęs leisti buv. pulk. Piet- 
ruszkai vesti tardymą dėl 
pagrobimo, jei jis buvo įta
riamas prie to prisidėjęs. 
Generolas teisinosi tokio 
įtarimo pradžioje neturėjęs, 
jam pasirodė kiek įtartina 
tik po to, kai kaltinamasis 
buv. kap. Pioroivskis prisi
pažino, pavartojęs tarnybi
nį automobilį, kuriuo buvo 
vežiojamas pagrobtas kun. 
Popieluszko, kelionei į miš
kus .. . pagrybauti.

★
Kad noras geriau įsitai

syti dar nėra visai išgara
vęs iš sovietinio žmogaus, 
parodo sovietų žurnalo 'Vo- 
pros.v Ekonomiki’ konsta
tuotas faktas, kad Sovieti- 
joje esą 8 milijonai priva
čių ūkininkų. 50 metų nuo 
Stalino pravestos sukolcho- 
zinimo. Tai juk tris kartus 
daugiau kaip Amerikoje, 
kur beveik kasdien per te
leviziją matome iš varžyti
nių parduodamus palyginti 
mažus ūkius, nes jie negali 
išsiversti.

Kodėl Sovietija nuėjo ki
tu keliu negu kapitalisti
niai kraštai? Tai padaryti 
privertė noras padidinti 
maisto, ypač mėsos ir pie
no produktų gamybą, žinia, 
nuosavybėn žeme neduoda
ma, ir plotai, kuriuose ga-

■ IŠ kitos pusės
DRAUGO m. Dr. sausio 10 d. numeryje barasi:

”, .. Vyt. Gedrimas, Akiračiuose vedąs spau
dos apžvalgos skyrių, retai kada pamini Dirvos 
skiltininką Vytautą Meškauską, jo vienaip ar ki
taip nekliudydamas. Ir gerai daro. Skiltininkas 
rašo provokatyviai — ir nusipelno reakcijos. Bet 
paskutiniame, dar spaustuvės dažais kvepiančiame 
numeryje (dviem mėn. pavėlavusiam — vm)... 
Gedrimas cituoja iš vienos Meškausko skilties ... 
be jokių komentarų. Matyt šį kartą Meškauskas 
Gedrimui pasirodė nevertas priekaištų.”

Keista, bet ir aš norėčiau pabarti Gedrimą. Ne už 
tai, kad jis nepridėjo savo trigrašio, bet už tat, kad jis 
pacitavo tik vieną vietą, išleisdamas skilties pradžią. Be 
jos citata suprantama kitoje šviesoje.

Reikalas sukasi apie jau dabar užmiršto katalikų 
kongreso Toronte manifestą. Jo pirmieji 9 punktai galėtų 
būti teoriškai priimtini net sovietų valdžiai. Jie turbūt 
ir paties manifesto autoriams pasirodė nepakankamai 
■patriotiški’, todėl 10 — punkte jie staiga pareikalavo 
Lietuvai 'savarankiškumo', kas visai neišplaukia iš pir
mųjų 9 punktų. Turint galvoje tų punktų nuolankumą, 
atrodo kad 'savarankiškumas’ šiuo atveju atrodo tik au
tonomija. Tą įspūdį dar daugiau sustiprina ’kazimierinės 
Lietuvos’ paminėjimas, nes primena uniją. Kritiškai į tą 
manifestą pažiūrėjęs, pats M. Dr. turėtų sutikti, kad jis 
buvo labai nelaimingai suredaguotas.

Vietoje to M. Dr. teigia, kad 'nepriklausomybė' ir 
'savarankiškumas* yra tas pats — 'tai dvyniai sinonimai’ 
— tvirtina jis, tačiau savo straipsnį jis vis dėlto pava
dino "Nepriklausomai kazimierinei Lietuvai — valio!”, 
bet ne "savarankiškai”, kas reiškia, kad tarp tų sinonimų 
kai kada yra prasmės skirtumas.

Sekančiam Nr. M. Dr. per dvi ilgiausias skiltis įrodi- 
dlnėja, kad kazimierinė Lietuva vis dėlto nebuvo bloga:

"šiandien visi į 'Lietuvos sostą’ mieliau rinktu
mėmės bet kurį iš jogailaičių, kad ir šv. Kazimierą, 
negu Brežnevą, Andropovą ar Gorbačiavą ...”

Jei siūloma balsuoti už mirusius, kodėl nepasiūlyti 
mūsų prezidentų kandidatūros? Bet čia kalbame tik apie 
manifestą, kur staigus kazimierinės Lietuvos paminėji
mas nepriklausomoje Lietuvoje išaugusiems pirmiausiai 
primena uniją su Lenkija, kurią tada, Vilniaus bylos 
šviesoje, laikėm savo didžiausia nelaime. Kad taip yra, 
parodo ir vyresnės kartos kunigo redaguojamų TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ uždėta antraštė tam nelaimingam mani
festui. Ja pabrėžiamas ne savarankiškos kazimierinės 
Lietuvos reikalavimas, bet nepalyginimai kuklesnis pa
geidavimas :

"GRĄŽINTI VILNIAUS KATEDRĄ". .. (vm)

Įima privačiai šeimininkau
ti, yra labai maži. Kartu 
suėmus jie sudaro tik 5'< 
visos Sovietijos apdirbamos 
žemės, bet jie savo šeimi
ninkams uždirba 25'< visų 
žemės ūkio pajamų. Juose 
produkojama trečdalis visų 
kiaušinių, mėsos, pieno ir 
daržovių, 2 3 visų bulvių. 
Sovietijoje esą 24 milijonai 
kolūkių ir valstybių ūkių 
dalyvių. Taip 25-33', visų 
savo pajamų jie gauna iš 
savo privataus ūkininkavi

LIETUVIŲ ORGANIZUOJAMOS 
EKSKURSIJOS — 1985 METAIS:

Kovo 9 d. — slidinėjimas Steamboat Springs, 
Colorado vienos savaites.

Rugpjūčio 30 d. — 12 dienų ekskusija į Alias
ką. Dalis kelionės laisvu ir dalis autobusu.

Rugsėjo 28 d. TOLIMIEJI RYTAI — 21 die
nos kelionė. Aplankysime Japoniją, Taivvaną, Hong 
Kongą, Singapūrą ir Tailandą.
Lapkričio 30 d. — Vienos savaitės kelionė laivu po 
Karibų salas. Kaina iš Chicagos $785.00 vienam. 
Galima prisidėti ir iš kitų miestų.

Informacijai ir rezervacijoms skambinkite Bi
rutei Zalatorienei, TRAVEL ADVISERS INC. 
1515 N. Harlem #110, Oak Park III. 60302. Telef. 
312-524-2214.
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mo. ’Voprosy ekonomiki’ 
ragina jiems skirti daugiau 
pašaro, ganyklų ir net pa
skolų rakandams nusipirk
ti. Tai jau kitaip kaip buvo 
anksčiau, kada laisvas ūki
ninkavimas buvo ne tik ne
remiamas, bet ir viešai nu
tylimas.

PRESS PERŠOK 
for Htkfelberg GTO, 2 cotoj. Po»l- 
tlon locotlon In Portlond, Orwon; 
Mušt be »xperlenced & coooble of 
produclng onlv top ouolltv work. 
Good altitude S. husite o mušt. 
References reaulred. Call or wrlte
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS ŠVENTĖ
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, remdamasi 

visuotine tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti 
nepriklausomų Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.

Šį aktų Lietuvos Taryba paskelbė kaip vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė, laikydamasi principo, kad su
verenumas priklauso Lietuvių Tautai. Taryba nustatė, 
kad atstatytoji valstybė bus sutvarkyta demokratiniais 
pagrindais, kas reiškia, kad ji bus paremta pagrindinių 
žmogaus teisių laisvių gerbimu.

Tautos suverenumas ir pagrindinės žmogaus teisės 
ir laisvės išplaukia iš žmogaus asmenybės prigimto oru
mo. šioji žmogaus savybė, kaip skelbia žmogaus Teisių 
Visuotinė Deklaracija, yra "laisvės, teisingumo ir taikos 
pasaulyje pagrindas.”

Okupuodama Lietuvą, Sov. Sąjunga paneigė lietuvių 
tautos suverenumą, o įvesdama sovietinę santvarką ir 
nepripažindama pagrindinių žmogaus teisių ir laisvės, ji 
pažeidė žmogaus asmenybės prigimtą orumą. Įjungusi 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, sovietinė valdžia ėmėsi nai
kinti lietuvių tautos tapatumą areštais, deportacijomis, 
tikinčiųjų persekiojimu, lietuviškų tradicijų naikiniu, 
rusinimu, ir kitais būdais.

šiandien Lietuva veda žūtbūtinę kovą dėl savo išsi
laikymo.

Vasario 16 d. proga, VLIKas pakartoja savo 1944 m. 
Vasario 16 d. deklaracijoje paskelbą įsipareigojimą tęsti 
šią kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir žmo
gaus pagrindinių teisių bei laisvių įgyvendinimo, ir 
kviečia visus į ją įsijungti bei ją remti žodžiu, darbu ar 
auka.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimą 
Komitetas

1985 m. vasario 1 d.
VVashington, D. C.

PAGERBTAS VYSKUPAS 
PAULIUS BALTAKIS

Sausio 13 d. Kultūros ži
dinyje, Brooklyne, N. Y. 
buvo iškilmingai pagerbtas 
naujasis lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, O.F.M. ir 
jam įteikta vyskupo lazda, 

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai pagerbė naująjį vyskupą Paulių 
Baltakį, kuris ilgą laiką buvo tos mokyklos kapelionu. Tam įvykiui atliko specialią pro
gramą. L. Tamošaičio nuotr.

kurią padarė Simas Augai- 
tis iš Conn. Ji buvo įteikta 
naujų pareigų pradžiai, o 
kartu ir 7100 dol. auka.

Iškilmės prasidėjo pamal
domis, kurias koncelebravo 
vysk. Paulius Baltakis ir 
ir kiti artimųjų apylinkių 
lietuviai kunigai ir tėvai

DIRVA_______________________________ ~_____ ........................ _ Nr. 5 — 3

Maža, bet veikli bendruomenė
Vokietijos Lietuvių Ben

druomenės valdyba leidžia 
Informacijas, palaikyti ry
šį tarp plačiai išsimėčiusių 
lietuvių, šios informacijos 
plačiai apžvelgia Vokietijo
je gyvenančių lietuvių kul
tūrinę ir visuomeninę veik
lą. 1984 m. lapkričio 19 d. 
data pažymėtos Informaci
jos tik dabar pasiekė JAV 
gyvenančius adresatus (pa
prastu paštu). Jose randa
me vasaros ir ankstyvo ru
dens veiklos apžvalgas.

Pradedama klausimu: Ko
dėl visi lietuviai turėtų pri
klausyti Lietuvių Bendruo
menei? čia prisimenama 
Lietuvių Charta ir jos rė
muose aiškinama Lietuvių 
Bendruom e n ė s paskirtis, 
pastangos išlaikyti lietu
viškumą priaugančioje kar
toje, kultūriniai bei visuo
meniniai minėjimai. Vokie
tijos LB turi apie tūkstantį 
pilnateisių, solidarumo įna
šus mokančių narių, nors 
priskaitoma dešimt kartų 
daugiau gyvenančių lietu
vių. Kur yra dingę kiti?

Plačiai aprašytas VLB 
darbuotojų suvažiavimas, 
įvykęs 1984 m. spalio 26-28 
dienomis Huettenfęlde, ne 
savo pastogėje, bet Rebstoc- 
ko svetainėje, nes po gaisro 
neliko laisvos vietos.

Platų apžvalginį praneši
mą padarė valdybos pirm, 
inž. Juozas Sabas, vicepirm.

pranciškonai. Po iškilmingų 
ceremonijų New Yorko, li
tuanistinės mokyklos mo
kiniai atliko tam įvykiui 
pritaikytą labai įdomią pro
gramą, kurios pabaigoje 
kiekvienas scenoje esantis 
mokinys skirtingais žo
džiais sveikino vyskupą.

Scena vaizdavo šv. Kalė
dų metu tartum dangų ne
paprastai puikiai išdekoruo- 
tą. Publikos atsilankė tiek 
daug, jog didžiojoje Kultū
ros židinio salėj neužteko 
sėdimų vietų. Tai yra dide
lis nuopelnas mokytojų ir 
tėvų, kurie savo vaikus ve
žioja į lietuvių mokyklą. 
Plačiau apie tai kitą kartą. 
Po programos įvyko vaišės. 

Vincas Bartusevičius, rei
kalų vedėjas Justinas Luko
šius. Iš vietovių pranešimus 

.padarė Bonn-Koelno Ona 
Boemienė, Pinnebergo — 
Ieva Banevičienė Muenche- 
no — Jonas Jurkonis (vie
na pačių didžiausių ir gy
viausių apylinkių), Mem- 
mingeno — Kasparas Ra
dzevičius, Romuvos — An
tanas Veršelis, Schwetzin- 
geno — Jonas Vitkus, 
Stuttgarto — Zinaida Glem- 
žienė, Bocholto — Jeroni
mas Gulbinas, įgal. Ham- 
burgui ir žem. Saksonijai 
— kun. dek. Vaclovas šar
ka, Saaro krašto — Algir
das Palavinskas. Visa eilė 
pranešimų buvo atsiųsta 
raštu .Visų pranešimuose 
skambėjo liūdna gaidelė: 
lietuviai per mažai domisi 
Liet. Bendruomene, sunku 
sudaryti valdybas, vis tie 
patys žmonės veža lietuviš
kos veiklos vežimą. Svar
biuose minėjimuose mažė
ja lankytojų, nes amžius 
daro savo, o ir iškeliavusių 
į dausas skaičiuos nuolat di
dėja. Jaunimą sunku pri
traukti prie lietuviškos vei
klos.

Pranešimus padarė ir ša
lia L. B. veikiančios orga
nizacijos bei institucijos: 
Vokietijos lietuvių moterų 
federacijos Romuvos klubo 
pirm. dr. B. O. šreifeldienė 
(veikia 7 klubai), lietuvių 
šalpos draugijos LABDA
RA pirmininkas Jonas 
Glemža (vadovauja nuo pat 
jos įsikūrimo — 16 metų), 
Vasario 16 gimnazijos Ku- 
ratorijos valdybos pirm, tė
vas Alfonsas J. Bernatonis 
(gaisrus, mokiniai, finan
sai), Lietuvių kultūros 
draugijos pirm. Algirdus 
Palavinskas (turi 51 narį, 
surengė dail. Jūratės Lem- 
kienės paveikslų parodą, dr.
J. Griniaus minėjimą ir so
listės Lilijos šukytės reči
talį), Lietuvių kultūros in
stituto vedėjas- Vincas 
Bartusevičius (surengti 4 
moksliniai suvažiavimai ir 
išleisti 5 sąsiuviniai skaity
tų pranešimų, telkia lietu
viškas knygas ir archyvą), 
vienintelė lituanistinė mo
kyklėlė ir darželis, veikian
tis Muenchene, Alinos Gri
nienės globoje, turi 9 vai
kus.

Po diskusijų, paskelbė 13 
punktų išvadas ir rekomen
dacijas.

Dieburge atšvęsta tėvo 
Alfonso Bernatonio, OFM 
Cap., 70 metų sukaktis. 
Kun. Antanas Bunga, po 17 
metų pastoracinio darbo šv, 
Ulricho parapijoje, išėjo į 
pensiją ir persikėlė gyventi 
į Memmingeną.

Plačiau paminėta Vasario 
16 gimnazija ir pirmas vie
šas mokinių pasirodymas. 
Chorą suorganizavo Arvy
das Paltimas, o tautinių 
šokių grupę Živilė Grod- 
bergienė. Atsisveikinta su 
Punsko srities lietuviais, 

talkinusiais vasaros metu 
prie barako statybos.

Aprašoma ir evangelikų 
iškyla į Odenwaldą, kurią 
evang. kapelionas kun. Fr. 
Skėrys, atšventęs 65-jį 
gimtadienį. Taip pat minimi 
mokinių tėvų susirinkimas, 
abiturientų šimtadienis, iš
kilmingas šv. Kazimiero 
metų užbaigimas Koelne 
skirti net du pilni pusla
piai.

Aprašytas dr. Jono Gri
niaus mirties metinių mi
nėjimas, Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konfe
rencija ir evangelikų liute
ronų suvažiavimas.

Informacijos baigiamos 
mirusiųjų prisiminimu, ra- 
gimu remti lituanistikos ka
tedrą, aukotojų sąrašu ir 
artimiausių renginių kalen
doriumi.

Informacijos turi 16 psl. 
ir talpina visus (ar bent 
daugumą) lietuvių vykdo
mų darbų. Neturint lietu
viško laikraščio, Informaci
jos yra vienintelis ryšys 
tarp išsisklaidžiusių lietu
vių. Atkreiptinas dėmesys 
į gimnazijos mokinių or
kestrą, vadovaujamą Arvy
do Paltino. Informacijose 
minimas orkestras turi 8 
orkestrantus. Reikia many
ti, kad jie turi ir instru
mentus. Kai čia, Chicagoje, 
plėšosi Margutis, PLB val
dyba, gimnazijai remti rem
ti komitetas, rinkdamas in
strumentus ir jau turi
miems persiųsti lėšas, Vo
kietijos lietuviai pirmieji 
atėjo į pagalbą aukomis ir 
daiktais. Paminėti ir dų di
dieji mecenatai — Stasys 
Šimkus, paaukojęs 1000 DM 
ir Veronika ir Viktoras Sut- 
kai, paaukoję 10,000 DM.

Sutkai yra žinpmi ii; 
Amerikoje veikiančių insti
tucijų stambūs rėmėjai. Jie 
nemažomis sumomis parė
mė Lietuvos nepriklauso
mybės fondą, leidžiant Al
berto Geručio knygą — Li- 
thuania 700 year, laikraštį 
Dirvą ir Lietuvių Fondą, 
įnešdami daugiau 7,000 dol. 
Tai tik keli man žinomi at
vejai.

Iš Informacijos pateiktų 
duomenų matyti, kad Vo
kietijos lietuvių veikla yra 
gyva ir naši. Vien tik Va
sario 16 gimnazijos ir visos 
sodybos išlaikymas bei prie
žiūra reikalauja sumanumo 
ir darbo. Linkėtina, kad po 
ištikusio gaisro kuo grei
čiausiai atsigautų, atsista
tytų ir dar didesniu ryžtu 
tęstų lietuvybės išlaikymo 
darbą. Romuva nėra tik Va
sario 16 gimnazija, bet vi
sos veiklos centras ir prie- 
bėga. Mes, amerikiečiai, ne
palikime vienų, bet visais 
būdais ir priemonėmis pa
remkime.

A. Juodvalkis

Skaitykit ir platinkit
D 1 R V 4
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Lilija Šukytė dainuos
Bostone
Lilija šukytė, operiniame 

pasauly pažįstama kaip Li- 
lian Sukis, Bostone dainavo 
prieš keliolika rrt'etų, berods, 
tada, kai gyveno New Yor- 
ke ir buvo Metropolitan ope
ros solistė. Ir štai dabar, 
Baltų-Amerikiečių draugi
jos pakviesta; yasario 10 d. 
3 vai. po pietų ji pasirodys 
Nauj. Anglijos konservato
rijos didžiojoj koncertų sa
lėj, vadinamoj Jordan Hali. 
Jos akompaniatorė — dr. 
Raminta Lampsatytė, šiuo 
metu dirbanti Hamburgo 
Aukštojoj muzikos mokyk
loj.

Lilija šukytė — karo 
audrų kūdikis. Tėvui anks
ti mirus, 1944 m. su motina 
pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 m. įsikūrė Kanadoje. 
Baigusi gimnaziją, kurį lai
ką studijavo vokiečių ir 
prancūzų literatūras. Mu
zikos mokslus ėjo Toronto 
universitete, ten baigė dvi 
muzikos meno disciplinas — 
fortepioną ir solinį dainavi
mą, kaip geriausia tų metų 
diplomantė.

Pirmasis pasirodymas
operos teatro scenoje — 
kiekvieno solisto nepamirš
tama ir jaudinanti šventė. 
Tą savo asmeninę šventę L- 
šukytė išgyveno Kanados 
Stratforde (tai plačiai žino
mas teatrinių festivalių 
miestas, turintis Shakes- 
pear’o gimtojo miesto var-

STASIO

SANTVARO

AŠTUNTOJI 

LYRIKOS 

KNYGA

BUVIMO 
PĖDSAKAI 

Kietais viršeliais su aplanku dail. V. K. Jonyno ir 
autoriaus portretu, 168 psl. Išleido Vilties leidykla Cleve- 
lande. Kaina 8 dol.

----------------------------IŠKIRPTI-------------------------------

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti Stasio Santvaro aš
tuntąją lyrikos knygą BUVIMO PĖDSAKAI. (Vilties 
draugijos nariams kaina 6 dol.).

Persiuntimo-išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
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dą). Ten ji dainavo ir vai
dino Grovienės vaidmenį 
Mocarto "Figaro vedybo
se”. Dienraštis "Toronto 
Star” apie tą jos atliktą 
vaidmenį taip atsiliepė: 
”P-lės šukytės Grovienė 
draminiu ir vokaliniu požiū
riu buvo nuostabus polėkis. 
Tai artistinė viršūnė ir mu
zikiniu grynumu, ir vaid
mens jausmų atskleidimu.”

Tuo metu L. šukytės ta
lentu susidomėjo New Yor- 
ko Metropolitan opera. Pa
sirašiusi sutartį, tame teat
re L. šukytė dirbo du me
tus, ten padainavo šiuos 
vaidmenis: Violetą (La 
Traviata), Neddą (Paja
cai), Paminą (Stebuklingo
ji fleita), Mikaelą (Car- 
men), Euridičę (Orfėjus ir 
Euridičė), Liu (Turandot). 
”The New York Times” 
tuomet apie ją rašė: ’Tr ji 
gali dainuot! Jos balsas ne 
sidabro, o tamsaus atspal
vio yra tobulai valdomas. 
Nebuvo net akimirkos, kad 
pajustum įtampą ar išgirs
tum netikrą garsą. Jos dai
navimo niuansai paprasti ir 
efektyvūs, frazavimas tvir
tas.”

Metropolitan opera, pa
saulinio garso op. teatras, 
iki šiol naudojasi teatrinių 
agentų paslaugom, pasto
vaus solistų sambūrio ne
turi, kiekvienam sezonui 
j ieško naujų "žvaigždžių”.

PĖDSAKAI
\ <

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTŲ DRAUGIJA

RENGIA
MUENCHENO 
OPEROS SOLISTĖS

LILIJOS 
ŠUKYTĖS
KONCERTĄ

1985 m. vasario 10 d. 
3 vai. p. p.

JORDON HALL
294 HUNTINGTON AVĖ. 

BOSTONE, MASS.
Sol. idilija Šukytė

Solistei akompanuos
prof. dr. RAMINTA LAMPSATYTĖ iš Hamburgo.

Bilietai po 15, 12 10 ir 8 dol. Studentams galima užsakyti pas:
I. Veitienę
41 Foxhill Ln., 
Milton, Mass. 02186 
(617) 698-1990

Tokio pobūdžio teatre ir L. 
šukytė negalėjo ilgus me
tus išsilaikyti. 1969 m. Ba
varų valst. operos teatro 
intendanto dr. G. Rennerto 
pakviesta, ji išvyko į Muen- 
cheną, Vak. Vokietijon, kur 
iki šiol tebegyvena, su šyp
sena tardama, kad ji turin
ti tris tėvynes — Lietuvą, 
Kanadą ir Vokietiją ...

Bavarų valst. operos te
atre- L. šukytė iki šiol te
bedirba. Ten bedirbdama 
pirmaeilius op. vaidmenis 
ji yra dainavusi Vienos 
valst. operoj, Salzburge, 
Prahoj, Ženevoj, Londone, 
Edinburge, Glasgovve, Pa
ryžiuje, Marsely, Monake, 
Romoj, Buenos Airese, Ot- 
tavvoj, Toronte, Seattle ir 
kt., su Bacho vardo choru 
1981 m. lankėsi Japonijoj, 
atseit, yra pasirodžiusi mū
sų žemelės keturiuose kon
tinentuose. Pvz., apie jos 
dainuojamą Traviatos Vio
letą "Muenchener Merkur” 
taip kalba: ”L. šukytė nuo
stabiai apdailintame vaid- 
meny (sapningi piano, švie
si koloratūra) sukūrė dide
lio ir gilaus liūdesio scenas 
su tėvu Germontu,' o taip 
pat ir tikro žvilgesio kupi
ną mirties sceną”. 1981 m. 
Bavarų kultūros ministras
L. šukytei suteikė Kameri
nės dainininkės titulą.

Savaime suprantama, 
Baltų-Amerikiečių draugi
ja, Lilijos šukytės koncer
to rengėja, neabejoja, kad 
Bostono ir jo plačių apy
linkių lietuviai gausiai su
sirinks iškilios solistės kon
certo paklausyti. Tad įsi- 
dėmėkim, kad tas koncer
tas, palydimas talentingo

V. Balčiūnienę
15 Violet Circle 
Sharon, Mass. 02067 
(617) 784-8055

sios Ramintos Lampsatytės, 
yra rengiamas vasario 10 
d. 3 vai. po pietų Nauj. 
Anglijos k o n servatorijos 
Jordan Hali. St. S,

GRAŽUS NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMAS

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiemet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gija suruošė šaunų Naujų
jų Metų sutikimą savo na
muose, So. Bostone. Klubo 
svečiai buvo-patenkinti šiuo 
renginiu.

Puikiai papuošta sale. 
Skani vakariene su koktei
liais ir šampanu, sudarė la
bai jaukią nuotaiką. Pro
gramą, kaip ir kiekvienais 
metais, atliko patys sve
čiai. Naujajam klubo pirm. 
Vytautui Eikinui akordeonu 
palydint, dainas tęsė visi 
svečiai, bei pavieniai nariai. 
Labai gražiai solo padaina
vo Pranas Šimkus, kas su
darė džiaugsmo svečiu tar
pe.

Šio baliaus rengimo ko
mitetas susidarė iš klubo 
valdybos narių, būtent A. 
Plevokas, L. Izbickas, G. 
Ivaška ir V. Jurgėla. šei
mininkėmis, kurios paruošė 
skanią lietuvišką puotą, bu
tą, buvo K. Vasiliauskienė 
ir M. Plevokienė ir jų tal
kininkės.

Nors ir oficialus vakaro 

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

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

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

$366.00 
$125.00 

$32 80 
$13.25

uždarymas buvo 2 vai. ryto, 
bet svečiai sunkiai skirtėsi, 
dar šokdami ir dainuodami 
iki ankstyvo ryto.

Klubo valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems sve
čiams, už jų atsilankymą, 
bei rengėjams už jų gražiai 
įdėtą darbą. (Ii)

PARENGIMAI

• Vasario 10 d. 3 vai. 
Jordan Hali vyks sol. Lili
jos šukytės konvertas. Ren
gia Baltų draugija.

• Vasario 17 d. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas.

• Kovo 3 d. Skautų ren
giama Kaziuko mugė.

• Kovo 24 d. Minkų ra
dijo valandėlės renginys.

• Balandžio 13 d. šv. Pet
ro parapijos sueina-reunion.

• Balandžio 21 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis renginys.

U'ANTED AT ONCL IOURNEYMEN 

PLASTIC INJECTION
MOLO MAKERS

Mušt have minuuum > yearg ex- 
perience challenging position. 

Kxcellenl benefiU package. tax fr»*c 
New Hantpahire living. Relocation. 
Senei rraunie to

TECH PROTOTYPE INC.
8 CONTINENTAL BLVD.

P. O. BOX 476
Ml RRIMACK. N. H. 03054 

OR CAl.l. 601424 4404
<3 7>

TRUCK OWNER OPEUATORS 
wllh landern axle Iraclor*, for 
m i d w e s I o p e r a I i o n . 
loaded/emply mlleaoe paid, 
1-SOO-358-2617 out of statė; 
1-419-241-2643 Toledo, asK lor 
Mary Austin
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Žmogaus gyvenimą galima 

padaryti sveikesniu, malonesniu 
ir ilgesniu Or Denielius Degėsys

Dvidešimt tretysis Dirvos

NOVELĖS KONKURSAS
Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

Neseniai dienraštis New 
York Times plačiai apra
šė Framingham’o gydytojų 
grupės 35 metų širdies ligų 
studijų rezultatus. Fram
inghamo miestelis yra Mas- 
sachusetts valstijoje, neto
li Bostono. 1950 metais, gru
pė gydytojų tame miestely
je įkūrė širdies ligoms stu
dijuoti medicinos centrų. 
Tas studijų centras gydyto-, 
jų tarpe yra respektuoja
mas kaip rimta ii' objektyvi 
mokslinė institucija. Tos 
gydytojų grupės 35 metų 
stebėjimo rezultatai yra 
įdomūs ne tik gydytojams, 
bet. ir visiems sveikatą be
sidomintiems.

širdies ligos mirimų skai
čiumi stovi pirmoje vietoje. 
Per metus iš 100,000 gyven
tojų 330 žmonių miršta nuo 
širdies ligų. Nuo vėžio ligų 
miršta 183 ir nuo kraujo 
indų sutrikimų, kaip sme
genų kraujo išsiliejimų ir 
trombozų miršta 75 asme
nys.

širdies ligoms susifor
muoti svarbiausi faktoriai 
yra šie: Padidintas kraujo 
spaudimas, padidintas cho

VACIO
KAVALIŪNO

ROMANAS

DALIA 
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai-

tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis.

---------------------------- IŠKIRPTI---------------;-------------

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiųsti Vacio Kavaliūno 
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina 
5 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ...................................................................................

lesterolio ir cukraus kiekis, 
rūkymas, perdidelis svoris, 
nepakankamas kūno judėji
mas ir nervinė įtampa, šir
dies ligos yra ne senėjimo, 
bet neracionalaus gyveni
mo būdo pasėka. Todėl, ša
linant širdžiai kenksmingus 
jaudiklius, širdį galima ap
saugoti nuo ligos ir per- 
ankstyvios mirties.

Framinghamo gydytojų 
grupei tikrinant pacijentų 
kraujo spaudimą buvo pa
stebėta, kad nežiūrint nor
malaus diastolinio kraujo 
spaudimo, jeigu sistolinis 
yra padidintas, tai galimy
bė susirgti širdies arba 
smegenų kraujo išsiliejimo 
ligom padidėja. Ta galimy
bė dar daugiau padidėja jei
gu širdies kairysis skilvelis 
būna išsiplėtęs. Padidintas 
ir išsiplėtęs kairysis skilve
lis pradžioje gali neduoti 
jokių nusiskundimų, bet jei
gu toks širdies sutrikimas 
nebūna gydomas, tai tokiam 
žmogui galimybė mirti dvie
jų metų laikotarpyje padi
dėja. Sumažinus vaistais 
kraujo spaudimą ligos pra
džioje, širdies kairiojo skil

velio išsiplėtimą galima su
stabdyti arba sumažinti. 
Standartinė elektrokardio
grama tokių ankstyvų pa
kitimų nerodo. Tokiems 
ankstyviems sutrikimams 
atpažinti reikia echo-kardi- 
ogramos. Šis tyrimas atlie
kamas vartojant trumpas 
garso bangas.

širdies koronarinių indų 
ligos rišasi su cholesterolio 
kiekiu kraujuje. žmonės, 
kurie turėjo 230 mgG cho
lesterolio, gavo širdies indų 
sutrikimus 2 kartus daž
niau, negu tie kurie turėjo 
180 mg'/. Gi tie kurie tu
rėjo 300 mg'7 arba ir dau
giau, sirgo širdies kraujo 
indų ligomis keturis kart 
dažniau. Tie kurie turėjo 
cholesterolio 150 mg'/ arba 
mažiau, per 35 metus nei 
vienas nesirgo širdies koro
narinių indų ligomis.

Įdomu pastebėti, kad į 
cholesterolio sudėtį Įeina 
kelios cholesterolio rūšys. 
Viena rūšis, vadinama 
aukšto tirštumo lipoprotei
niniu cholesteroliu, skiriasi 
nuo bendro cholesterolio, ši 
rūšis mažina cholesterolio 
atsidėjimą kraujo indų sie
nelėse. Juo didesnis aukšto 
tirštumo cholesterolio kie
kis kraujuje, tuo mažiau 
sergama širdies ligomis. 
Santykis tarp bendro cho
lesterolio kiekio ir aukšto 
tirštumo cholesterolio kie
kio parodo ar tas žmogus 
turi palinkimą sirgti širdies 
ligomis. Tas santykis yra 
išreiškiamas skaičiumi ku
ris gaunamas padalinus 
bendro cholesterolio kiekį 
iš aukšto tirštumo choles
terolio kiekio. Pavyzdžiui 
200 mg'/ padalinus ir 40 
mg'/ gausime santykio 
skaičių 5. Vegetarams toks 
santykio skaičius yra 2.8; 
ilgų distancijų bėgikams — 
3.4; Tie, kurių santykio 
skaičius yra tarp 7 ir 9.5 
širdies susirgimų turi du 
kartu daugiau; gi turintieji 
santykio skaičių 11 ir dau
giau širdies ligomis serga 
tris kartus dažniau. Todėl 
naudojantis šiais skaičiais 
galima iš anksto numatyti 
kokie pavojai gręsia vienam 
arba kitam asmeniui. Cho
lesterolio kiekis mažėja ma
žinant riebalų kiekį maiste 
ir valgant daugiau daržovių 
ir vaisių. Aukšto tirštumos 
cholesterolis kraujuje didė
ja žmogui sportuojant arba 
bėgant ilgas distancijas. Gi 
pas tuos žmones, kurie rū-' 
ko, nejuda ir turi perdidelį 
svorį aukšto tirštumo cho
lesterolis mažėja.

• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Din a, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Studijuojant rūkymo pa
sekmes buvo pastebėta, kad 
rūkantiems vieną cigaretę 
į dieną rizika susirgti plau
čių vėžio liga padidėja vie
ną kartą; gi rūkantiems 
penkias cigaretes į dieną ri
zika susirgti plaučių vėžio 
liga padidėja penkis kartus. 
Filtrą turinčios cigaretės 
sumažina plaučių vėžio pa
vojų 20'/, bet filtras nesu
mažina širdies susirgimų 
nes dūmuose esantis ang
lies viendeginis -CO neigia
mai veikia širdį.

Gana įdomūs rezultatai 
buvo gauti lyginant riebių 
ir liesų žmonių gyvenimo il
gį. Rūkančių riebių ir liesų 
žmonių amžiaus ilgis buvo 
vienodas, bet liesi, kurie 
nerūkė, gyveno ilgiau už 
nerūkančius riebius; kalori
jų atžvilgiu liesi valgė dau
giau, bet jie daugumoje, 
dirbo fizinį darbą, todėl jie. 
širdies susirgimų turėjo 
mažiau. Moterys prieš kli
makterinį laikotarpį širdies 
ligomis sirgo mažai. Iš 1600 
moterų tik 6 susirgo širdies 
ligom. Po klimakterinio lai
kotarpio vaizdas pasikeitė, 
bet vis tiek moterų sergan
čių širdies ligomis nuošim
tis buvo mažesni negu vy
rų. Priežastis yra ta, kad 
moterys turi daugiau aukš
to tirštumo cholesterolio 
negu vyrai.

šie Framinghamo gydy
tojų grupės tyrimų rezulta
tai ryškiai rodo, kad krei

piant didesnį dėmesį į gy
venimo būdą ir šalinant šir
džiai kenksmingus jaudik
lius, žmogaus gyvenimą ga
lima padaryti sveikesniu, 
malonesniu ir ilgesniu.

ARTĖJA SUKAKTIS

1987 m. lapkričio mėn. 25 
d. Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūriui sukaks 
50 gyvavimo metų, šis šo
kėjų sambūris yra seniau
sias toks lietuviškos kultū
rinės saviveiklos vienetas, 
šimtų, šimtai jaunų lietu
vių ir lietuvaičių dalyvavo 
sambūrio pasirodymuose, 
puoselėjo lietuvišką liaudies 
šokį tiek mūsiškiams, tiek 
kitataučiams.

Užsimodama iškilmingiau 
paminėti Bostono lietuvių 
šokėjų grupės jubiliejų, 
Ona Ivaškienė planuoja iš
leisti jubiliejinį leidinį, ku
ris užfiksuotų Sambūrio 
veiklą. Veikalas pasirodytų 
sukaktuviniais metais. No
rima veikale patalpinti juo 
daugiau vaizdų ir nuotrau
kų iš Sambūrio pasirodymų.

Buvusieji sambūrio daly
viai prašomi atsiųsti įdo
mesnes nuotraukas, vaiz
duojančias Bostono Sambū
rio šokėjus šokant ar daly
vaujant iškilmėse. Malonė
kite siųsti nuotraukas su 
apibūdinančiasi užrašais; 
Algirdui Budreckiui, 147 
Clay Street, Quincy, Mass. 
02170.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

SU PRANU 
POLTERAIČIU 

ATSISVEIKINANT

1985 m. sausio 7 d. St. 
Petersburg Beach, Paims of 
Pasadena ligoninėje, Flori
doje atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Pranas Polteraitis. 
Velionies kūnas buvo atvež
tas į Detroitą ir pašarvotas 
Jolandos Zaparackienės lai
dojimo namuose.

Sausio 10 d. šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas sukalbėjo 
rožinį. Po rožinio Jolanda 
Zaparackienė savo ir jai 
pavestų organizacijų vardu 
pareiškė mirusio šeimai 
užuojautą ir paskaitė eilė
raštį ”Mes einame į kapą”. 
Po jos atsisveikinimo žodį 
tarė: Bernardas Brizgys — 
Krikščionių Demokratų ir 
Detroito Organizacijų Cen
tro vardu, Pranas Zaranka 
— Ateitininkų vardu, Vy
tautas Kutkus — Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių 
Fondo vardu, Petras Klio- 
rvs iš Clevelando — Studi
jų draugų vardu. Jono Sa
ko, atvykusio iš Chicagos, 
atsisveikinimą paskaitė Jo
landa Zaparackienė. Atsi
sveikinime dalyvavo daug 
žmonių ir visi gausiai au
kojo šv. Mišioms, Tautos 
Fondui ir Lietuvių Fondui.

Sausio 11 d. už a. a. Pra
no sielą šv. Antano bažny
čioje šv. Mišias aukojo ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
klebonas kun. Alfonsas Ba
lionas. Jis savo pamoksle 
išsireiškė: "Pranas Polte
raitis tikras krikščionis, ku
riame nėra klastos”. Solo 
giedojo ir vargonavo muz. 
Stasys Sližys, šv. Mišiose ir

A. A. Pranas Polteraitis

laidotuvėse dalyvavo ne tik
tai šeima, bet ir giminės, 
Detroito ir jo apylinkių pa
žįstami ir draugai, bet ir 
giminės" atvažiavę iš kitų 
miestų: Juozas Vailiokaitis, 
Romas Bublvs, Gediminas 
Naujokaitis, Dalia Keblins- 
kienė, Vytautas Keblys, 
Saliomėja ir Henrikas Idze- 
liai, Petras Kliorys ir Jo
nas Sakas.

Po šv. Mišių Pranas Pol- 
teraitis amžinam poilsiui 
buvo nulydėtas į švento Ka
po kapines, šv. Antano pa
rapijos klebonui kun. Al
fonsui Balionui ir kun. Ka
zimierui Simaičiui atkalbė
jus laidotuvių maldas, žmo
na Marija, duktė Danutė ir 
sūnus Vytautas ant a. a. 
Prano karsto užbėrė Palan
gos pajūrio smėlio su gin
taro gabalėliais. Po laidotu
vių apeigų visi dalyviai bu
vo pakviesti į restoraną 
pietums.

Pranas Polteraitis gimė 
1907 m. liepos 4 d. Vaba- 
liškių km., šakių apskrity

je. Baigė šakių žiburio gim
naziją ir Vytauto Didžio
jo Universitete ekonomiją. 
Dirbo Lietuvos Banke ir il
giausiai ūkio Banke, Kau
ne.

ūkio Banke turėjo įvai
rias pareigas, vėliau buvo 
ūkio Banko valdybos narys 
— direktorius. Vokietijoje 
gyveno Boden Werden lie
tuvių stovykloje. Buvo tos 
stovyklos vienas steigėjų ir 
valdybos narys.

19 19 m. atsikėlė į Ameri
ką, apsistojo Brooklyne. 
Dirbo cukraus fabrike. Po, 
dviejų metų persikėlė į De
troitą. čia dirbo General 
Moters fabrike. Pranas Pol. 
teraitis visą gyvenimą labai 
mėgo visuomeninį darbą. 
Priklausė Krikščionių De
mokratų sąjungai. Ateiti
ninkams, Balfui Tautos 
Fondui, Lietuvių Fondui, 
Radijo klubui "Lietuvių 
Balsas”.

Yra buvęs Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro 
valdybos pirmininkas ir su 
valdyba paruošęs ir at
spausdinęs statutą, kuris 
dar ir šiandien yra naudo
jamas.

Velionis buvo malonaus 
būdo, šnekus ir mėgdavo su 
kiekvienu padiskutuoti. Bu 
vo tvirto katalikiško nusi
statymo žmogus. Katalikiš
ką auklėjimą statė aukš
čiau už pinigą. Sunkiai dirb
damas fabrike savo abu 
vaikus leido į katalikiškas 
mokyklas. Pradedant pra
džios mokykla, baigiant 
universitetu. Jis buvo ve
dęs agronome Mariją Užu
py tę. Juodu užaugino du 
vaikus. Duktė Danutė baigė 
biologiją, ištekėjo už inž. 
Algio Liaugaudo ir augina 
du vaikus — Kristiną ir 
Tomą. Sūnus Vytautas bai
gė matematiką, vedė Ritą

1985 m. sausio 31 d

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ
AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
KELIONĖS Nr. 1 BALANDŽIO 12.D. IKI BALANDŽIO 27 D

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,481.00
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 I). IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
2 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
U dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje). maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ, Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P. O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

>

uiumiiiiimiiiiii..... .................................................... .

1 Puikiausius kailius
Skrebutėnaitę ir turi 4 vai
kus: Saulių, Rimą Liną ir 
Larą. A. a. Prano Polterai- 
čio kūnas ilsisi švento Ka
po kapuose.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601 

Td. krMrtavM (312) 263-5826; ivą (312) 6774489.
HiiuiiiiiumiiiuiiMHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiHimHHiiuuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini-

SUSIRINKIMAI

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų valdybos posėdis 
įvyks vasario 3 d. 12 vai. 
šv. Antano parapijos patal
pose.

Dariaus-Girėno klubo na
rių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 3 d. 12:15 vai. 
klubo svetainėje. Susirinki
mas svarbus ir visi klubo 
nariai kviečiami dalyvauti.

Amerikos Lietuvių Radi
jo Klubo "Lietuvių Balsas” 
narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 10 d. 12 vai. 
šv. Antano parapijos pa
talpose. Visi klubo nariai ir 
prijaučiantieji yra kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

AUKA DIRVAI

A. A. Prano Polteraičio 
žmona Marija per Dirvos 
bendradarbį Antaną Grinių 
Dirvai prisiuntė auką 30 
dolerių. Ačiū.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521

FSLK

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

St.),

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager

O|M*n Mon.. 9-8; Tues., Thur-.. Eri. 9-5; Sat., 9-1; Closed W«d.

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
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Inauguracijos iškilmės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmona. Washingtono apylin
kėse gyvenantys dr. M. Pakš- 
tys su žmona, Elenutė Brądū- 
naitė, Dalia Remys, Petras Ki 
sielius, Algirdas Šilas, Marytė 
ir Jonas Prunskiai ir eilė kitų. 
Svečių tarpe"Guvo ir L. Koje
lio įstaigos bendradarbiai bei 
svečiai amerikiečiai.

Susirinkusiems diskutuo
jant buvo pasidžiaugta, kad 
tiek daug^ lietuvių dalyvauja 
šiose istorinėse iškilmėse. Juo
zas Kojelis pasakojo apie lietu
vių politinę veiklą Kalifornijo
je ir jų atsiektus rezultatus. 
Ypač daug rūpesčių kelia ne
teisėti OSI ksįltinųnai lietu
viams, į kuriuos turėtų kiek
vienas stipriai reaguoti.

Linas Kojelis atsisveikinant 
pakvietė sekančią dieną atsi
lankyti j jo įstaigą, iš kur labai 
patogiai bus galima stebėti 
Inauguracijos paradą

Sis sekmadienis buvo išskir
tinas dar ir tuo, kad tą va
karą Stanford, Kalifornijoje, 
vyko futbolo rungtynės ‘Su- 
per BouT, kurias stebėjo visa 
Amerika televizijos ekrane. 
Rungtynių proga ir Washing- 
tone buvo surengti įvairūs ba
liai. Liucija Mažeikienė, kuri 
turėjo oficialų pakvietimą, 
pakvietė ir mane tą vakarą da
lyvauti Kaliforpijos senato
riaus Pete Wilson privačiame 
baliuje, kuris vyko Hyatt-Re 
gency viešbutyje, netoli kapi- 
toliaus. Su Liucija Mažeikie
ne pirmą kartą teko susipažin
ti prieš 15 metų, kai tautinių 
šokių grupė ‘Grandinėlė’ lan
kėsi Kalifornijoje. Buvo malo
nu su šia žymia Kalifornijos 
respublikonų veikėja vėl at
naujinti pažintį. Siame ‘Su- 
per Bowl’ baliuje dalyvavo ei
lė Kalifornijos delegatų, pra
moninkų, artistų, partijos pa
reigūnų ir t.t. Besivaišindami 
visi atidžiai sekėme dideliame 
TV ekrane perduodamas rung
tynes. Šia proga teko susipa
žinti ir su pačiu senatorium 
Pete Wilson - tai labai šilta as
menybė ir jo populiarumas 
\Vashingtonoe labai didelis.

Sekmadienį prezidentas 
Reaganas buvo prisaikdintas 
privačiose ceremonijose, nes 
pagal konstituciją šios ceremo
nijos turi įvykti sausio 2(į,die- 
ną. Šeštą kartą Amerikos isto
rijoje ši diena pasitaikė sekma
dienį, todėl sekančią dieną 
priesaika turėjo būti pakarto
ta viešose ceremonijose prie 
kapitoliaus, kur buvo numa
tyta jog stebės 140,000 žmo
nių. Tačiau jau išvakarėse 
buvo pranešta, kad dėl šalto 
oro priesaika vyks kapitoliaus 
rotųndoje ir bus atšauktas pa
radas.

Pirmadienio rytą visi Wa- 
shingtono televizijos ekranai 
skelbė iškilmių pasikeitimus. 
Rengėjai per porą valandų tu
rėjo pakeisti savo planus, tele
vizijos pranešėjai turėjo pasi
kalbėjimus su jaunimu, kurie 
buvo pasiruošę dalyvauti pa- 
radę — jų skruostuose matėsi 
ašaros, nes visos pastangos nu
ėjo veltui.

Į prezidento iškilmes kapi- 
toliuje nebuvo kviesti ir spau
dos atstovai, bet Baltuose Rū
muose jiems buvo įteiktos cere 

monijų santraukos ir inaugu
racijos kalba. Inauguracijos 
priesaiką stebėjau dideliame 
ekrane Hyatt-Regency viešbu
tyje, iš kurio viršutinio aukšto 
matėsi visa Washingtono pa- 
norąma, skęstanti žiemos šal
tyje.

Prieš priesaiką invokaciją 
sukalbėjo įvairių religijų atsto
vai. Prezidento priesaiką pri
ėmė Vyriausiojo Teismo pirm. 
Warren Burger. Sv. Raštą, ku 
ris yra Reagano motinos nuo
savybė, laikė Nancy Reagan. 
Viceprezidento George Bush 
priesaiką priėmė Vyr. Teismo 
narys Potter Stewart.

Prezidento inauguracijos 
kalba tęsėsi 18 minučių. Savo 
kalboje jis palietė valstybės 
biudžeto problemas, pajamų 
mokesčio klausimus, ginklavi
mosi varžybų Ir gynybos rū
pesčius.

Kalbos pradžioje paminėjo, 
kad Washingtpno laikais buvo 
tik 4 milijonai gyventojų Ame 
rikoje, kurie buvo pasiskirstę 
po 13 valstybių. Šiandien 
tauta yra padaugėjusi 60 kar
tų ir gyvena 50 valstybių. Esa
me apšvietę pasaulį savo išra
dimais, padėjome kitoms tau
toms .kai jos šaukėsi pagelbos, 
nuskridom į mėnulį ir laimin
gai grįžome atgal. Toliau pa
brėžė, kad per kelis šimtme
čius yra daug pasikeitimų, ta
čiau viena nepasikeitė - ir tuo 
turėtume didžiuotis - ir šian
dien tebegyvename dejjiokra- 
tiniam pasaulyje! Baigė kal
bą sakydamas, kad tai ką jis 
sakė yra Amerikos balsas - ti
kintis, didžiaširdis, ideąlisti- 
nis7nebiiantis, moralus ir tei
singas. Tai mūsų prigimtis ir

Kalifornijos lietuvių respublikonų veikėjas Vytautas Vidu 
giris baliuje sveikinasi su aktoriumi Don Rickles.

Baliuje .Ingrida Bublienė su Kalifornijos senatoriumi Pete
Wilson. O-------

DIRVA

Clevelandiečiai inauguracijos baliuje Shoreham viešbutyje 
L. Skali. Ralph Perk, Ingrida Bublienė ir Ben Skali.

Kai mokslo draugės susitinka .... Ingrida Bublienė ir Kon 
greso atstovė Rose Oakar. ----

mūsų'daina. Šiandien esame 
pakėlę savo balsą į Aukščiau
siąjį, kuris yra autorius visos 
kūrybos. Tad likime šių garsų

apgaubti ir jais pripildykime 
visą pasaulį, kad klestėtų tai
ka ir meilė. Kalbą baigė pra
šydamas, kad Dievas laimintų 
tautą ir Ameriką.

Klausantis prezidento kal
bos, kambaryje viešpatavo 
visiška tyla. Po kalbos svečiai 
iš Hondo, Texas, džiaugsmui 
išreikšti visiems užsakė šam
pano. Skambėjo stiklai, lin
kint šios kadencijos valdžiai 
kuo geriausios sėkmės. Gie
dant Amerikos himną visi su
stojo ir patriotinių jausmų pa
veikti ne vienas šluostė ašarą.

Gaila, kad buvo atšauktas 
paradas. Tačiau po privačių 
pietų prezidentas ir viceprezi
dentas sukvietė visus, kuųg 
turėjo dalyvauti parade. į Ca- 
pitol Centrą, 15 mylių į šiaurę 
nuo Baltųjų Rūmų, ir visiems 
tarė šiltą padėkos žodį, primin
damas, kad jie vistiek yra da
lis sostinėje vykusių iškilmių. 
Jaunimas plojo, grojo ir džiau
gėsi, kad jų tarpe pabuvojo 
prezidentas ir viceprezidentas.

Tą popietę daugelis atvyku
sių svečių buvo pakviesti į įvai
rius priėmimus savo valstybių 
kongresųianų bei senatorių. 
Kiti lankė muziejus ir kitas 
istorines vietoves. Gatvėse vėl 
pasipylė daugybė mašinų ir 
suvenyrų pirkliai.

Mano buvusi klasės draugė, 
kongreso atstovė clevelandietė 
Mary Rose Oakar pakvietė ma 
ne į jos priėmimą kongresų rū
muose, kuriame dalyvavo di
delis būrys svečių iš Clevelan
do ir kitų vietovių. Malonų 
buvo su ja pasidalinti fyapito- 
liuje vykusių priesaikos iškil
mių įspūdžiais, nes ji tuo me
tu buvo visai arti prezidento ir
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jo žmonos. Jai buvo proga pa
stebėti tokį mažą epizodą. 
Prezidento žmonai einant su 
prezidentu priimti priesaikos, 
jai atsisegė paltodiraas. Vice
prezidentas jį greitai paėmė ir 
jo žmona įsidėjo į rankinuką. 
Po ceremonijų niekas negalėjo 
atsiminti, kur dingo diržas. 
Šiaip iškilmių bendra nuotai
ka buvo labai iškilminga ir šil
ta. Ji taip pat prisiminė save 
kelionę po Japoniją, ieškant 
japonų investacijų automobi
lių pramonėje Ohio valstiįoįe.

Po to senatų rūmuose aplan 
kiau senatorių John Gįenn. 
Nors pas jį nevyko jokių priė
mimų, tačiau jo įstaiga buvo 
pripildyta žurnalistų ir televi
zijos aparatų. Jo pareigūnams 
prisistačiau, kad esu iš Cleve
lando ir atstovauju ten leidžia 
mą lietuvišką laikraštį ‘Dirvą’, 
jie atsiklausę senatoriaus tuo
jau man paskyrė pasimatymą. 
Korespondentų dėmesys kaip 
tik šią popietę krypo i senato
rių Glenn, nes jis taip pat sie
kė prezidento pareigų ir todėl 
visi domėjosi jo nuotaika vyks
tant šventei. Kalbėdamas su 
manimi apie Reagano veda
mą politiką, jis džiaugėsi pre
zidento pareįkštu_optixaisiuu, 
tačiau nedaug vilties deda, 
kad visi jo planai būtų įgyven
dinami. Jis buvo labai simpa
tiškas ir, nenorėdama jo per 
daug trugdyti, mėginau už
baigti pokalbį. Bet jis tęsė to
liau sakydamas, kad kiti pa
lauks.

Senatų rūmuose sustojau 
dar ir kitose įstaigose. Drauge 
su Vytautu Vidugiriu užėjo
me ir į vakar susipažinto Pete 
VVilson įstaigą. Ten buvo 
daug Kalifornijos respubliko
nų ir buvo džiugu, kad jie 
taip gerai susipažinę su lietu
vių veikla.

Saitas žiemos oras pradėjo 
giedrėti, tad norėjau dar su
spėti į National Press Building 
kur dirba ThomašF Brazaitis;. 
Clevelando Washington Bu- 
reau vyriausias žurnalistas. Jis 
tuo metu buvo apsivertęs įvai
riausiais raštais ir mėgino šios 
dienos paskutinius įvykius su
rašyti Clevelando Plain Dea
ler vakaro laidai.

Tą dieną, prieš iškilmingąjį 
inauguracijos balių, užbai
giau Press Club restorane.

Washingtone iš viso vyko 9 
inauguracijos baliai, kurie 
buvo visų iškilmių kulminaci
jos tašku. Balių dalyviai buvo 
maždaug sugrupuoti pagal 
valstybes. Man teko dalyvau
ti The Shoreham Hotel inau- 
guracijosjjaTTujeTkuriame da
lyvavo Ohio delegacija ir kitų 
keturių valstybių svečiai. Salė 
buvo įspūdingai išpuošta, o 
svečiai taip pat iškilmingais 
rūbais derėjo prie šio vakaro 
šventiško stiliaus. Grojo net 
du orkestrai. Vakaro svečiai 
buvo aukšti valdžios pareigū
nai, biznių atstovai, delegatai 
ir kt. Visi buvo labai draugiš
ki ir rado bendrą kalbą, nes 
dauguma sutapo idėjomis ir 
padėtimi. Iš clevelandiečių 
buvo malonu sutikti Gražiną 
ir Raimundą Kudukius, kurie 
Washingtone viešėjo jau nuo 
penktadienio, Clevelando 
miesto merą George Voino- 
vich su ponia, Robert Hughes, 
Lois Graff, Ralph Perk, Ben

(Nukelta į 8 psl.)
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liaugvracijos 
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(Atkelta iš 7 psl.)
Skali, Bohdan Futey, Jane 
Scott, Thomas Brazaitis ir kt. 
Lietuvių reprezentacija buvo 
net keturiuose baliuose. Ba
liaus pradžioje visus pasveiki
no viceprezidentas Bush su 
žmona ir vienas iš inauguraci
jos primininkų Ronald H. 
Walker su žmona.

Vėliau atvyko ir preziden
tas Reaganas su žmona, kurį 
visi sutiko didelėm ovacijom, 
jis čia padėkojo visiems daly
viams ir palinkėjo džiaugsmin 
go vakaro. Nors po dienos įvy
kių jis turėjo būti pavargęs, 
bet to nesimatė jo veide. Po
nios Reaganienės suknelė bu
vo labai įspūdinga ir salės švie 
soje švytėjo tūkstančiais švie
selių. Prezidentui pašokus ir 
apleidus salę, vyko trumpa 
programa. Svečiai toliau šoko 
dalinosi įspūdžiais ir užmezgė 
naujas pažintis. Sunku būtų 
išvardinti visas šio vakaro įžy 
mybes. Čia teko pažinti ir gar 
sųjį boksininką Mohammed 
Lee.

Sekančią dieną iš spaudos 
sužinojau, kad baliuose daly
vavo apie 50 tūkstančių žmo- 
nių. Svečiai išsiskirstė į na
mus ir Washingtonas vėl pali
ko valdžios įstaigų miestu. To
kią darbo rutiną vėl pajutau, 
kai sekančią dieną turėjau po- 
sėdžius su Chamber of Com- 
merce pareigūnais savo darbo 
reikalais? Diskutuojant darbo 
problemas vakar vykusios iškil 
mės jau buvo užmirštos. Prie 
Baltųjų Rūmų vyko prieš abor 
tus demonstracijos. Visi įren
gimai paradui, net jų nepa
naudojus, buvo andomi.

Po pietų dalyvavau specia-

VASARIO U
Baigiasi sausis. Visame 

laisvame pasaulyje išsimė
tę mūsų žmonės ruošiasi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimui. Ne
atsilieka nei Ramiojo Van
denyno pakraščio lietuviai. 
Los Angeles mieste eilę 
metų ALTo skyrius Vasa
rio šešiųFiktos minėjimus 
ruošia su Bendruomenės

Rūta Šakienė

MINĖJIMAS

eių rengėjai visuomet sten
giasi surasti gerus ir įdo
mius kalbėtojus, šiemet bus 
itin įdomu išgirsti iš krašto 
sostinės atvykstanti ir tokį 
platų politinės veiklos pa
tyrimą turintį žymų svečių.

biaujant iki sovietinės oku
pacijos. Po to, jau viskas 
buvo okupanto kontrolėj.

Jeigu kur dar yra lietu
vių, kuriems tie Įvykiai bū
tų smulkiau žinomi, turėtų 
apie tai pasisakyti. Tai bū
tų dar vienas argumentas, 
kai kalbama apie žydų pro
blemų Lietuvoje. (ar)

pritarimų ir pagalba. Vie- Po minėjimo, kaip jau 
tos lietuviai jaiT iš anksto priimta, ruošiami pietūs 
paštu gauna kvietimus, 
šventės programą ir voke
lius, į kuriuos įdeda Lietu
vos laisvinimo reikalams 
skirtą piniginę auką, pagal 
laisvą apsisprendimą ir sa
vo nuožiūrą, ją paskirdami 
ALTui, VLIKui arba Ben
druomenei. ”Į vieną kepu-1
rę” dedant, aukotojaLnesLĮ 1940 metais pasipriešino sa- 
jaųčia esą vienos ar_kitos)vo valdžios įsakymui ir iš- 
organizacijos prievartauja-/ davė tranzito vizas iš Lie- 
mTLir būna net dosnesni tuvos arti 6000 žydų, bė-. 
Tuo būdu "provincialai” gančių nuo nacių persekio- 
losangeliečiai apsieiną be\ jimo, buvo pagerbtas vienu 
kai kuriose kolonijose pri-\ 
imtų ir pagarsėjusiu šios Į menų. Japonui Sempo Su- 
mūsų lietuvių didžiausios ir 
svarbiausios šventės pinigi
nio vajaus pasėkoje ^Sky
lančių piktumu. priekaištų

-užgaulių.
Nepriklausomybės pa

skelbimo sukaktį Los An
geles apylinkių lietuviai 
švęs sekmadieni, vasario 
septyniolikta dieną. Iškil-

Tautiniuose Namuose, į ku
riuos vietas rezervuoti pri
valoma iš anksto. (rs)

IZRAELIS PAGERBĖ 
BUV. JAPONIJOS 

KONSULĄ LIETUVOJE

Japonų diplomatas, kuris

VANTED EXPER1ENCED 
FOLDING CARTON HELP 
DIE CUTTING PRESS oparaloro and 
GLUE MACHINE oparatora. Slaady 
work. Good workin« conditiona. 
Aonlv call or wrile Mr. Lyte Simona 

TAVENS INDUSTRIES 
4801 CHAINCRAFT RD.

CLEVELAND. OHIO 44123 
<3»

liame White House Briefing 
Baltuose Rūmuose, kur prezi
dento asistentai pristatė Ame
rikos politiką Centrinės Ame
rikos kraštuose ir strateginę 
krašto gynybą sąryšy su 
erdvės ginklais. Ypač pasku
tinioji tema buvo įdomiai pa
iliustruota skaidrėmis.

Vakare Lietuvos pasiuntiny 
bėję buvome priimti atstovo 
S, Bačkio ir ponios. Dalino
mės įspūdžiais iš prezidento 
inauguracijos iškilmių, nes 
buvo labai įdomu sužinoti, 
kad mūsų diplomatai lygiatei
siai su kitų valstybių atstovais 
dalyvavo visose iškilmėse. Kai- mės, kaip ir visuomet, bus 
bėjome ir apie mūsų lietuviš
ką kultūrinę veiklą.

Tuo ir užbaigėme svečiavi- 
mąsį sostinėje, istorinių įvykių 
šviesoje. Lėktuve skaitydama 
trečiadienio laidos Nevv York 
Times, pastebėjau, kad žurna
listai po inauguracijų ypač iš
kelia prezidento ateinanti ket
verių metų nelengvą laikotar
pį. Ir todėl visų~kiek išgalim, 
turėtume jo darbą remti ir jo 
planams pritarti.

iš aukščiausiu Izraelio žy-

‘Atpber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ 
$1765.00

Liepos 22 —S1706.00
Liepos 31 — $1465.00
Rugpiūčio 6 — $1698.00
Rugsėjo 3
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maršrutai.
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pakėlimu 
Mišiomis, 
šv. Kazi- 
kopl.včios

pradėtos vėliavų 
ir iškilmingomis 
po kurių, netoli 
miero lietuvių 
esančioje Marshall mokyk
los auditorijoje vyks aka
demija. Meninę šventės dalį 
ruošia naujai susikūręs 
"Dainos mėgėjų būrelis”, 
vadovaujamas komp. Aloy
zo Jurgučio, režisuojamas 
A. žemaitaičio. Programo
je ištraukos iš A. Jurgučio 
muzikalinio veikalo ”Ęmili- 
ja Plgterytė”. Apie šj komp. 
Jurgučio kūrinį, tiek apie 
naująjį losangeliečių daini
ninkų junginį girdima labai 
gražių atsiliepimų.

Pagrindiniu šventės kal
bėtoju pakviestas iš Wa- 
shington, D. C..atvyksta dr. 
Jonas Genys, kuris j losąn- 
geliečius prabils pirmą kar
tą. žymusis svečias — Ma- 
ryląnd universiteto profe
sorius, yra ALTo atstovas 
Washingtone. Dr. Genys 
aktyviai dirba Pabaltiečių 
komitetuose, yra Helsinkio 
ir Madrido konferencijų ko
miteto narys, Lietuvių Res
publikonų Federacijos or
ganizatorius ir pirmasis 
pirm ininkas, Atstovybės 
Rūmų Washingtone restau
racijos komiteto pirminin
kas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės 4-to^ Seimo ren- 
gimo komiteto pirmininkas.

Vasario šešioliktos šven-

gihara’i, dabar 85 metų, Iz
raelio ambasadoriaus rezi
dencijoj, Tokijo, buvo įteik
tas Yad Vashem medalis ir 
garbės pažymėjimas. Sugi
hara buvo apkaltintas ne
paklausius save valdžios 
įsakymo ir 1947 metais iš 
diplomatinės tarnybos pa
šalintas.

ši žinia daro jspūdj, tarsi 
Lietuvoje 1940 metais buvo 
nacių persekiojami žydai. 
Kaip žinoma, tais metais 
jekių nacių Lietuvoje ne
buvo, o birželio mėnesį So
vietams Lietuvą okupavus, 
vietiniai žydai suvaidino 
gana svarbų vaidmenį oku
panto tarnyboj.

Greičiausiai tai buvo iš 
Austrijos — ją naciams 
aneksavus — pabėgę žydai, 
turėję laikinas Lietuvos vi
zas ir ieškoję kelių tolesnei 
emigracijai. Taip pat, galė
jo būti ir iš Klaipėdos kraš
to, naciams jj aneksavus, 
pasitraukė žydai kurie, ne
tekę ekonominio pagrindo, 
stengėsi emigruoti į Pales
tiną ar kitus kraštus. Japo
nijos tranzito viza galėjo 
būti naudinga tik nepri
klausomos Lietuvos įstai
goms ir kaimynių valstybių 
v ,v r iausybėms bendradar-

FOREMAN/W

MOLD MAKING DEPT.
Eslab mfr in Quecn«, NY area seek* 
nhirt-nleeve supervisor wilh compren- 
sion and injection molding experience. 
Top pay. Permanent career position 
offering re w« r din g compenaation 
package. Liberal co-paid benefits, in- 
cluding tuitipn reimbumemcnl plan. 
Submit resume in complete confi* 
dence, including salary history nnd 
reciuirements to:

Eagle Electru- Mfjr. Co.. Inc.
45 JI COURT SŲL'ARF.
L. I. CITY. N. Y. II 11)1 

ATTN.: PERSONNEL MGR 
OR CA1.L: 7 IS-700-33 14

< 3 - >»

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAP1ST 
Keawick hoapitnl & nuraing home, a 
218 bed long term care facilily m 
active community seilinu Reeks parl 
time eolą. Will work wilh a ataff oi 
olr’s in new feeding and ADL pro
grama and in OT clinic. Nrw position 
vvith opportunity to participate in 
program development. geriat ric and 
adult disabled populalum*.
Appiy call or vvrite to Mr. JAMES 
SCHAP. PERSONNEL DIRECTOR.

KESWICK HOSPITAL & 
NURSING CENTER 

700 w. 4oth street. 
BALTIMORE. MD. 21211 

301-235-OMO
F.OF.-M1

IM)

RN’S
SUPERVISOR

3-11
Are you int«re«led in developmg »hr 
PRIMARY SUPERVISOR ROLE?

Ket*wick i* u numinu home which 
pridėt* ilt»elf on delivrry of ųualily 
numinu care for the elderly & di»- 
abled patimi.
Located in Northeasl Baltimore Ctly 
WE. Look for tiome one interested in 
primary numinu a delivery modv 
of care, implemmting creative Sched 
uling practices and coordinatinu stati 
development activitien.
Call Mr. JAMIS J. SCHAP. PERSON
NEL DIRECTOR 301-235-8860 for 
interview and tour of our facilities. 
M-F. EOE

( 2

WANTED EXPF.RIENCF.D 
MOLD MAKERS

Dviininic Tool Ine., a laši gYowing 
nianuiaclurcr oi injection mold anc) 
injection molded parts located >n 
Floridu U ^eeking a qualitied 
and egpenenccd mold deuigner, mold 
maker, anrf mold polisher. We offer 
great opportunity, relocation ex- 
penses. and insurance benefits. Send 
resume or call DYNAMIC TOOLS, 
INC., 1665 W, 32nd Place, Hialeah. 
Fla. J3012 <>r phone 305-822-6440.

(3-7>

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

With production stamping experience. Mušt 
possess joūrneyman’s card. Appy or call

DAVIS TOOL & ENGINEERING 
19250 PLYMOUTH ROAD 
DETROIT, MICH. 48228 

313-835-6000
(5-o>

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Savininkas J. Mažeika

Ci* rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gfcrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu. 

Kainos ž e m o a — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.
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Su daina po Australiją
Antanas Laukaitis

CIevelando vyrų oktetą 
mes girdėjome ir Canber- 
roje, ir Adelaidėje, ir Mel- 
bourne, ir daugiausiai Syd- 
nėjuje. Net tris kartus: 
bažnyčioje jų puikios gies
mės tiek pat žavėjo visus, 
kaip kad ir dviejuose kon
certuose čia. Ir tiek baž
nyčia, tiek ir Lietuvių Na
mų didžioji salė, buvo pil
nos žmonių. Visi koncertai, 
visoje Australijoje praėjo 
su didžiausiu pasisekimu ir 
nemanau,, ar aš bent negir
dėjau, kad kam nors nebū
tų patikę jų dainos, jų toks 
gražus susidainavimas, vie
nų pačių ir su savo soliste 
Irena Grigaliūnaite. Sydnė
juje jiems tiek plojo ir tiek 
juos vėl atgal į sceną kvie
tė dainuoti ,kad jau aš ma
niau, jiems visai neleisim 
nuo tos scenos pabėgti. 
Puiku, mieli dainininkai. 
Jūs pralinksminote ne tik 
žemaičius su suvalkiečiais 
ir aukštaičiais, bet ir visus 
Australijoje lietuvius, kurie 
yra nuoširdžiai jums už tai 
dėkingi.

Daug bus rašoma apie šio 
okteto viešnagę Australijo
je. Tačiau man ir kitiems 
australiečiams yra įdomu 
žinoti ką jie apie mus gal
voja. Nors ir sunku buvo 
juos sugaudyti, tačiau juos 
radau ir padariau pasikal
bėjimus su jais pačiais ir 
keliais svečiai, bei jų buvu
siais čia vadovais.

Pirmų pirmiausiai krei
piausi j vadovą ir šio okte
to steigėją, taip pat Čiurlio
nio ansamblio chormeisterį 
ii- dirigentą Rytą Babicką. 
.Jis yra ne tik žinomas mu
zikas, bet taip pat ir buvęs 
iškilus sportininkas, tinkli
nio treneris, kurio treniruo
jama Amerikos lietuvaičių 
tinklinio komanda laurus 
skynė, ne tik pačioje Ame
rikoje, bet taip pat ir gas
trolėse Europoje. Ir kas gi 
gali pasakyti, kad geras 
sportininkas negali būti ir 
geras muzikas.

— Sakyk, Rytai, kaip pa
sisekė ši jūsų išvyka Aus
tralijoje?

— Atvirai pasakysiu, kad 
išvyka nenusivyliau, bet 
priešingai. Visas oktetas ir 
aš pats esam labai paten
kinti ir dėkingi už viską, 
nes visi koncertai pasisekė 
labai gerai ir, atrodo, jūs 
esat mumis taip pat paten
kinti.

— Kaip tau patiko Aus
tralijos lietuviai?

— Aš pamačiau ir man 
atrodo, kad jūs esate labai 
gerai organizuoti. Visa Lie
tuvių Dienų šventė Canber
roje buvo labai gera ir, 
ypatingai atidarymas buvo 
toks, kokio mes dar Ameri
koje neturime. Lietuviai, 
atrodo, yra labai gerai įsi
kūrę, turi nemažai savo biz
nius. Gamta yra labai įvai
ri ir skirtinga nuo Ameri

kos. Kai kas man net Afri
ką priminė. Patys lietuviai 
yra labai vaišingi, Aš ste
biuosi, kad pas jus y ra .daug 
mišrių šeimų, tačiau jos 
yra neątitolę, bet įsijungę, 
daugumoje, į lietuvišką gy
venimą, kas yra labai gra
žu.

— O kas gi tau, Rytai, 
nepatiko pas mus?

— Jeigu, taip atvirai kai-, 
bant, tai nepatiko jūsų ke
liai. Pvz. Sydnėjuje, tokia
me dideliame mieste, nėra 
didelių greitkelių, kas ke-. 
liones iš vieno galo į kitą, 
padaro labai ilgas. Daug 
mažiau pas.jus yra šilto ar 
šalto oro vėdinamų namų. 
Na, ir automobiliai negali 
prilygti Amerikai. Oras, o 
mes tikėjomės karštos va
saros, buvo šaltas ir vasarą 
pajotume tik Sydnėjuje. 
Maistas yra geras, bet skir
tingas nuo Amerikos. Aš 
nustebau, kai pusryčiams 
čia duodama "čapsai", "stoi
kas” su kiaušiniais ir kita,. 
To Amerikoj negausi pus
ryčiams. Man patiko jūsų 
miestai, tai Melbournas ir, 
ypatingai Sydnėjus.

— Ką galėtum palinkėt 
Australijos lietuviams.

— Aš norėčiau, kad Aus
tralijos lietuviai daugiau 
saugotų savo kalbą ir į vi
suomeninį bei kultūrinį gy
venimą įtrauktų daugiau 
jaunimo. Vien tik šokti tau
tinius šokius ir sportuoti 
neužtenka. Reikia daugiau 
jaunimo visoje vekiloje. Aš 
linkiu, kad jūsų lietuviškos 
kolonijos neprapultų ir dar 
ilgai išliktų lietuviškos.

Viso okteto ir savo as
meniškai vardu, aš norėčiau 
labai padėkoti Australijos 
lietuvių bendruomenei ir jos 
vadovams, kurie taip gra
žiai ir tiksliai suorganizavo 
šias mūsų gastroles, už mū
sų gražų priėmimą ir su
teiktą progą dalyvauti Liet. 
Dienose Canberroje ir vė
liau aplankyti jus Austra
lijos didžiuose miestuose.

Nors Valdas žiedonis, ok-

Atsisveikinant Canberroje, Valdas Žiedonis, CIevelando Vy
rų Okteto pirmininkas, Viktoras Martišius, Australijos Lietuvių 
Dienų Canberroje Komiteto pirmininkas, Rytas Babickas, CIeve
lando Vyrų Okteto vadovas.

ir, W
teto pirmininkas, savo ūgiu 
yra nemažas, ir, atrodytų, 
kad jį būtų galima lengvai 
sugauti, tačiau jo draugų 
čia visur ir visi nori su juo 
pasikalbėti, pasivaišinti. Vis 
vien jį radau ir klausiu:

— Sakyk, mielas Valdai, 
kas tave paskatino atvežti 
ir visą oktetą čia?

— Kai aš čia buvau 1978 
metais, tai tikrai pamilau 
Australiją ir ypatingai jos 
lietuvius. Man čia taip pa
tiko, kad aš jau nuo anų 
dienų pradėjau galvoti, kaip 
reikėtų ir visą oktetą at
vežti į Australiją, kad jie 
galėtų ją pamatyti ir pasi
džiaugti kartu su mano 
draugais čia.

— O kaip tau patiko šį 
karią?

— Aš tai tikrai žinojau, 
kad bus pas jus gerai. Ta
čiau kiti okteto dalyviai 
nieko daug apie jus nežino
jo. Tačiau jau dabar, grįž
tant namo, visi šia išvyka 
yra labai patenkinti ir nie
kas nesigaili, kad atvyko į 
Australiją.

— O kaip finansiniai vis
kas pavyko?

— Finansiniai, atrodo, 
bus viskas gerai. Mus pa
rėmė PLB, pardavėm gana 
daug plokštelių, o ir klau
sytojų visuose koncertuose 
buvo •d.aug.

— Ar sunkus yra darbas 
su oktetu, būnant jo pirmi
ninku ?

— Man pačiam ir, ma
nau, visam oktetui, lietuviš
ka daina yra didesnė negu 
mes patys ir mūsų darbai. 
Mes ketinam ir toliau savo 
oktetą išlaikyti ir savo dar
bą tęsim toliau. Man buvo 
labai didelė garbė ir privi
legija atvažiuot su visus ok
tetu ir aplankyti Australi
jos lietuvius, ši išvyka į 
Australiją, buvo mūsų 25 
metų aukščiausias atsieki- 
mas ir mūsų viso darbo 
įvertinimas.

— Ką galėtum, Valdai, 
pasakyti Australijos lietu
viams ?

CIevelando Vyrų Oktetas, tik atvykęs į Australiją prie 
Canberros Lietuvių klubo. Iš kairės: Valdas Žiedonis — pir
mininkas, Paulius Nasvytis, Romas Zylė, Rytas Babickas — 
vadovas, Raimundas Butkus — iždininkas, Irena Grigaliūnai- 
tė — solistė,. Gytis Motiejūnas, Mindaugas Motiejūnas, Algirdas 
Gylys.

— Pirmų pirmiausia, tai 
viso okteto vardu aš noriu 
padėkoti visiems australie
čiams, kurie mus taip gra
žiai priėmė, vaišino ir taip 
gausiai dalyvavo mūsų kon
certuose. Išvykdamas iš jū
sų vaišingo krašto, aš lin
kiu, kad ir toliau jūs būtu
mėt tokie artimi ir parody
tumėte tą pačią širdį vi
siems lietuviams, ką jūs 
parodėte mums. Linkiu, kad 
mūsų užmegsta draugystė 
ir toliau taip gražiai kles
tėtų ir ryšiai tarp jūsų ir 
Amerikos lietuvių visuomet 
būtų tokie artimi. Geriau
sios sėkmės jums visiems 
ir iki pasimatymo, gal pas 
jus, o gal ir pas mus.

Turėjau didelį malonumą 
savo namuose Sydnėjuje 
priimti okteto piniguočių, 
t. y. bankininką (ne tik ok
tete, bet ir kasdieniniame 
gyvenime) Raimondą But
kų ir jo mielą žmoną Vita
liją, kuri savo rankinuke 
nešiojo okteto pinigus. Jis 
vyras kaip tikras lietuviš
kas ąžuolas, buvęs Ameri
kos kariuomenės parašiuti
ninkas ir plaučius turįs to
kius, kad dvi minute, o gal 
ir ilgiau, neatsikvėpiant iš
traukti vieną toną, jam tik 
juokai.

— Sakyk, Beniau, (taip 
jį draugai vadina), prieš at
važiuodamas pas mus ar 
daug ką žinojai apie mus?

— Pasakysiu atvirai, kad 
labai mažai ką žinojau apie 
jus. Jei ką žinojau, tai tik 
iš "Dirvos”.

— Tai pasakyk, kokį 
įspūdį susidarei apie mus?

— Lietuviai yra tokie pa
tys kaip ir pas mus, gražiai 
įsikūrę, tik daug nuoširdes
nį ir gal draugiškesni. Jūs 
priėmėte mus ypatingai ge
rai ir aš iš karto pajutau tą 
artimumą. Miestai yra gra
žūs, tačiau man asmeniškai 
geriausiai patiko Sydnėjus 
ir jo lietuviai, nes tai buvo 
tikrai mūsų miestas.

— Išvykdamas, ką palin
kėtum Australijos lietu
viams?

— Iš visos savo širdies 
aš linkiu, kad jūs nesikeis- 

tumėt ir būtumėt visuomet 
tokie patys, nes jūsų nuo
širdumas yra tikrai, stebė
tinas ir gražus. Aš dėkoju 
visiems už tokį puikų mūsų 
priėmimą ir lauksiu dabar 
jūsų atvykstant, kad ir mes 
galėtume jums atsirevan
šuoti.

Pagavau ir Vitaliją But
kienę, kuri šioje kelionėje 
buvo labai užsiėmusi parda
vinėdama plokšteles, pro
gramas, žiūrėdama vyrą ir 
skaičiuodama okteto pini
gus. Tai puiki moteris, nie
kuomet nepykstanti, o tik 
besišypsanti.

— Koks tavo, Vitalija, 
įspūdis buvo Australijoj?

— Aš tikrai esu nuste
bus, kad jūs galit ir sugebat 
daryt tokias Lietuvių Dienų 
šventes Australijoj. Man 
labai patiko gražus jūsų su
gyvenimas.

— Kas pas mus tau ne
patiko?

— Nepatiko tik šaltas 
oras, išskyrus Sydnėjų, kur 
pasijutom kad yra Austra
lijoj vasara, į kurią mes 
važiavom ir nepasiėmę šil
tų drabužių. Nepatinka 
man, kad jau reikia namo 
važiuoti, nes Australijoj aš 
norėčiau pabūti tris mėne
sius, o ne tris savaites. Aš 
nuoširdžiai dėkoju už mūsų 
tokį gražų priėmimą.

Oktetas turi ir vieną mo
terį, tai savo solistę Ireną 
Grigaliūnaitę.

Puiki tai mergina ir dar 
puikesnis yra jos balsas. 
Kiek girdėjau, ne vienas 
australietis viengungis pa
slaptingai galvojo, kaip čia 
reikėtų tą gražų balselį ir 
jo savininkę pasilaikyt il
giau, o gal ir visai Australi
joj. Tačiau, pamačius di
džiuosius jos saugotojus, 
okteto vyrus, nedrąsu buvo 
paslaptingas mintis pavers
ti veiksmais. Gal kada nors 
kitą kartą, kai dainininkai 
bus mažesni . ..

— Sakyk, Irena, kokį tau 
įspūdį paliko Australija ir 
jos lietuviai?

— Pas jus patiko tikrai 
labai. Lietuviai visur yra 
tie patys ir nuoširdumas 

(Nukelta į 10 psl.)
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yra tas pats. Aš nemačiau, 
kad būtu didesnis .skirtu
mas tarp Australijos, Ame
rikos ir Kanados. Atvažiuo
jant čia, aš tikėjausi rasti 
puikia vasara. Tačiau ja ra
dau tik Sydnėjuje, kai ki
tuose miestuose buvo šalta. 
Tačiau buvo smagu, kai šal
tą orą, pakeitė šiltos lietu
viu širdys.

— Išvykdama, ką palin
kėtum Australijos lietu-, 
viams?

— Aš norėčiau palinkėt, 
kad jūs visi ir visuomet bū
tumėt kartu ir, kad niekuo
met nepamirštumėt, jog 
mes visi esam lietuviai ir 
jais turime visuomet būt. 
Nuoširdus ačiū jums už 
viską in geriausios sėkmės 
jums visiems.

Oktete dainuoja du bro
liai Motiejūnai ir abu teno
rai,- nors pažiūrėjus *į juos, 
pasakytum, kad" tai tikri 
bosai, ne tik oktete, 'bet ir 
gyvenime. Vyrai, kaip mū
rai. Australijoj jie pirmą 
kartą nors jų brolis Algis 

reprezen tavo Amerikos

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>oowtde >s your »>Oe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Streetj 
Cleveląnde. yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotų maisto produktu, 
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.

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

lietuvius krepšininkus, kai 
jie pirmą kartą buvo atvy
kę gastrolėms j Australiją.

— Sakyk, Mindaugai, 
kaip tau sekėsi pas mus?

— Sekėsi tai tikrai pui
kiai. žmonės labai geri, oras 
puikus, koncertai pavyko 
labai gerai, Lietuvių Dienos 
Canberroje žavėtinos. Mane 
visur labai gražiai priėmė, 
visur gerai vaišino ir man 
buvo net sunku įsivaizduoti, 
kad tokių gerų lietuvių yra. 
Negaliu nusiskųsti nei vie
nu miestu, nes visur buvo 
gerai. Visa blogybė buvo 
ta, kad ne toj pusėj auto
mobiliai važiuoja ir visą lai
ką reikia žiūrėti į priešingą 
pusę.

— Ką palinkėtum mums?
— Aš norėčiau, kad mes 

niekada nepamiršt u mėme 
vieni kitų, daugiau vieni su 
kitais bendradarbiautume 
ii- visuomet' turėtume tar
pu są ė io -artimus ryšius.

Pagavau' ir kitą, man taip 
artimą broliuką Gytį Motie
jūną. kuris gana greitai 
priprato prie mūsų važinė
jimo kaire puse ir Sydnėju
je jau automobiliu važinė
davo taip pat kaip ir sa
vame Cleveląnde.

— Ką tu, Gyti, žinojai 
apie mus ir kaip tau patiko 
Australijoj ?

— Apie Australiją aš la
bai daug nežinojau, nors iš 
brolio, kurias gastroliavo su 
krepšininkais Australijoje, 
pasakojimų ir tavo straips- 

■nių, vaizdą jau turėjau ne-: 
blogą. Lietuviškas priėmi
mas čia ir lietuviška kalba- 
yisų Lietuvių Dienų mėtų 
ir vėliau, nustebino mane.- »> •
čia taip gerai kalbama lie
tuviškai. Jūsų, Australijos' 
lietuvių nuoširdumas yra 
tiesiog pasakiškas. Parody
tas mums toks didelis drau
giškumas buvo labai šiltas 
ir tikrai net sunku yra tai 
apibudinti. Visur aš suti
kau draugus ir jeigu jų, 
prieš atvažiuojant tik kele
tą turėjau, tai dabar turiu 
tikrai daug.

— Ką pasakytum palik- 
lamas Australiją?

— Pirmų pirmiausiai tai 
lidelis ačiū visiems Austra- 
ijos lietuviams už tokį gra

žų mūsų priėmimą ir vai
šingumą. Jūs taip gražiai 
mus priėmėt, kad atrodė, 
jog mes esame iš kitos plą- 
netos atvykę. Tai buvo nuo
stabu ir aš to niekada ne
pamiršiu. Atsiskirdamas su 
jumis, aš linkiu, kad jūs ir 
toliau tęstumėte savo taip 
gražų lietuvišką gyvenimą 
ir lietuvybės išlaikymą su 
visomis lietuviškomis tradi
cijomis. Nors australiškas 
anglų kalbos akcentas man 
buvo ir sunkus, tačiau lie
tuviškai aš jau senai taip 
daug nekalbėjau ir lietuvių 
kalboje nebuvo jokio skir
tumo tarp jūsų ir mūsų. To
dėl'ii' toliau išlaikykite mū
sų gražią lietuvių kalbą. 
Viso geriausio jums ir iki 
pasimatymo vėl kada.

Sutikau ir besišypsančią 
Člėvėlahdo klubo tarnautoją 
Nijolę Motiejūnienę, kuri 
taip pat su oktetu atvyko 
Kengūrų krašto pasižiūrėti.

— Kaip tau, Nijole, pati
ko pas mus?

— Puiku, tikrai puiku. 
Nors pradžioj ir šalau, ta
čiau vėliau Sydnėjuj jau vi
sai sušilau ir gaila, kad ne
buvo laiko daugiau aplan
kyti gražiųjų pajūrio vie
tovių ir ten pasimaudyti. 
Kaip ir mano vyrui Gyčiui, 
taip ir man patikos pas jus. 
Lietuviai tokie nuoširdūs 
čia. Ačiū už viską ir lauksiu 
jūsų Clevelando Lietuvių 
Klube, kad galėčiau ir jus 
taip pavaišinti, kaip ir jūs 
mus vaišinot.

J’ats mažiausias, tačiau 
didžiausią šypseną turįs ir 
tur būt iš pačios savo šir-
dieą gilumos dainuojąs, yra.' •• (Buę daugiau)-

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

I CLEVELANDO
L PARENGIMAI _

• VASARIO 3 D. Žalgirio 
šaulių kuopos susirinkimas 
Lietuvių Namuose.

• VASARIO 9 D. Pilėnų 
tunto tradicinis Blynų balius.

• VASARIO 10 D. Taupos 
kooperatyvo narių metinis su
sirinkimas 11:30 vai. ryto Die
vo Motinos parapijos kavinėje.

• VASARIO 17 D., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Vasario 16 d. 
minėjimas Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Ruošia ALT ii 
LB.

• VASARIO 24 Lietuvių na
mų bendrovės (Lithuanian Vil-

okteto tenoras Algis Gylys. 
Sunku jį buvo tarp, tų dide
lių okteto vyrų rasti,'tačiau 
radau.

• — Kaip tau, Algi, visos 
gastrolės Australijoj pavy
ko?

— Man labai patiko pas 
jus gamta, žmonės, tvarkin
gi namai, oras, ypatingai 
Sydnėjuje. O ypatingai man 
patiko ir mane sužavėjo, tai 
Australijos lietuviai. Visa 
ši maloni viešnagė prabėgo 
labai greitai, galima sakyt, 
kad net nepastebėjau kaip 
jau ir namo reikia skristi. 
Aš tikrai jus ir vėl aplan
kysiu greitai, e gal ir gy
vent pasiliksiu. Labai gerą 
įspūdį padarė jūsų lietuvių 
namai ir klubai, kokių net 
Amerika galėtų pavydėti. 
Kaš'paš'jus nepatiktų, tai 
to tikrai nebuvo.

lage Ine.) akcininkų metinis 
susirinkimas.

• KOVO 24 D. Clevelanudo 
skautų KAZIUKO MUGĖ. 
Rengia Neringos ir Pilėnų tun
tai.

• KOVO 9-10 D. Čiurlionio 
ansamblio 45 metų sukaktis. 
Akademija-koncertas.

• KOVO 16 D. dainininkų ir 
muzikos instrumentalistų kon
kursas Dievo Motinos parapi
jos salėje.

• BALANDŽIO 14 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle.

• BALANDŽIO 27 D. Šv. 
Kazimiero dituanistinės mo
kyklos parengimas.

• GEGUŽĖS 4-5 D. Ateiti
ninkų šeimos metinė šventė.

• GEGUŽĖS D. Šv. Ka
zimiero lituanistines mokyklos 
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių Židinio parengimas.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero ...lituanistinės mokyklos 
mokslo metų .baigimas.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 . metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis.

MEDICAL-LIke to movė up?? 
Seektng o reglstered record od- 
mmistrotor (RRA) or on occredll- 
ęd record technieon (ART). 
Someone in o 2nd positlon who 
mav likę to movė to o »1 positlon. 
Good opportunity. Coli or send 
resume to: Community Memoripl 

. Hospital, Personnel Oftice, P.O.
Bo« 671. Sidney, MT 59270. EPE

MAINTENANCE 
MECHANIC A

For ma|or outomotlve 
OEM supptler wlth stamp
ino plants on Southeast. 
Troubleshoot and repalr 
metai stomplna ond form
inį eaulpment, electrlcais 
hydrauUcs, combustlon, 
automatlon, solld stote and 
focllltles. 5 vears minimam 
experlence In metai fabrl- 
catlng mahutocturlng maln- 

? tenance reaulred. Startlng 
wage up to S13.00/hr. Send 

'ernplovment and tralnlng 
hlstory to

Personnel 
P.O. Box 928 

Voldosta, GA 31601

nr čall 8V(»- 141 ■ 4976, 8 »fn-b:3U pn> 
Mon.-k’ri. nr Sat. 8:30 ant to Noon.

E. O .[•„
(4.7,

DIE BUILDERS
For mofor outomotlve 
OEM supoller wlth stamp
ino plants In Southeast. 
Mušt be certlt led Joumey- 
man wHh mlnlmum 5 yoars 
experience In buikflng and 
ropatrlng dles for stalnless, 
carbon stoel and atumlnum 
produets. Startlng wage up 
to $15.35/hr. Send emptoy- 
ment and troinlng hlstory

Personnel 
PO Box 928 

Voldosta GA 31601

or call 800-241.4978. 8 !>>•>
Mon.-Fri. or Sat. 8 Jo am to Noon.

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS— Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIEl) RESIDENTIAI. APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney 
Ach’. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

□a
AMBER 
STUDIOS, inc.

Didelis pasirinkimas dovanoms $05 ^ast 185 Street, 
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500
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• Vasario šešioliktoji 
šiais metais bus minima šia • 
tvarka:

šeštadienį, vasario 16 d. 
6:30 vai. vak. — LIETU
VOS LAISVĖS VIGILIJA 
Dievo Motinos šventovėje. 
Rengia Dievo Motinos para
pija.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
9:30 vai. r. vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo. 
10 vai. r. šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Gieda 
parapijos choras vad. muz. 
Ritos Kliorienės. 10:30 vai. 
r. Šv. Mišios šv. Jurgio 
šventovėje, gieda parapijos 
choras vad. Ryto Babicko. 
4 vai. popiet — minėjimas 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoj.

Lietuvių kalba kalbėtojas 
— dr. Rimas Petrarkas iš 
Jomnto^Jis yra neuro-psy- 
chologijos daktaras, turi sa
vo privatinę praktika ir dir
ba Toronto Katalikų Mo
kyklų Taryboj patarėju- 
konsultantu. Taip pat yra 
Free Olympiad 1984 pirmi
ninkas.

Įėjimas nemokamas. Iš
laidos padengiamos iš kitų 
šaltinių. Laisvinimo reika
lams renkamos aukos bus 
perduotos pagaly aukotojų 
pageidavimą.

(Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis vė
liavų pakėlime, šventovėse 
ir minėjime. Taip pat visi 
lietuviai prašomi dalyvauti, 
ypač jaunimas.
v Minėjimą rengia LB Cle
velando Apylinkės ir ALT 
Clevelando skyriaus valdybos.

• Clevelando meras G. 
Voinovich kviečia clevelan- 
diečius š. m. vasario 5 d. 
balsuoti už lssue Nr. 1, ku
ris leistų merui ir admi
nistracijai naudoti dalį pi
nigų kurie yra užšaldyti at
sargos fonde, naudoti mies
to gyventojų patarnavi
mams pagerinti, nepakelian 
mokesčių. Tad vasario 5 
balsuokite už lssue Nr. 1.

• ”Simo Kudirkos pabė
gimas" filmas bus rodomas 
šį ketvirtadienį, sausio 31

DIRVA

d. 12:30 vai. TV 43 kanale. 
Filmas buvo susuktas 1978 
m. Simo vaidmenį atlieka 
Alan Arkin.

• Clevelando East High 
School 1935 metų laidos 
abiturientų s u s i t ikimas 
įvyks š. m. gegužės 5 d. 
Appailo Party Center, Eu
clide. Norintieji gauti dau
giau informacijų, skambin
kite Beatriče Miller (216) 
521-2555.

• "Žalgirio” šaulių kuo
pos visuotinas narių susi
rinkimas įvyks vasario 3 
dieną, 3 vai. po pietų Lietu
vių namų žemutinėje salėje.

Kuopos nariai prašomi 
susirinkime, dalyvauti.

• Išnuomojamas nema
žiau 3 mėn. St. Petersburg 
Beach, 2 mieg., 2 vonios 
pilnai su visais baldais, 
Condcminium. 5 aukšte. 
Prašom kreiptis:

1-312-778-5374.

• Clevelando Lietuvių Sli
dinėjimo Klubas ruošia sli
dinėjimo savaitgalį kovo 
Į, 2. 3 dienomis Holiday 
Valley Resort. Elicottville. 
N. Y. "Mardi Gras Festi
vaI”. Visi kviečiami daly
vauti. Nakvynės bus aprū
pintos. Pranešti iki vasario 
4 d. Dėl informacijų skam
binti A. Nagevičiui telef.: 
845-4954 arba A. Maineliui 
692-1690. (4-5)

Nr. 5 — 11

VALDEMARO ŠE NB ERGO 
PRISIMINIMUI

... Ateis pavasaris 
Žydės žilvičiai ir klevai - 
Tavęs nebus ...

... Ateis duktė, ateis sūnus, 
Ateis kiti - kur buvai - 
Tavęs nebus ...

... Per žydrą dangų saulė plauks 
Ir mėnuo patekės - 
Tavęs nebus ...

... Kaip vandenio, kaip vandenio 
Žmonių daug nutekės - 
Tavęs nebus ...

Panevėžys 
1985 m. sausio 2 d.

Tlimi VIENINTELIS LIETUVIŲAIIPA KREDITO KOOPERATYVAS I flUI “ OHIO VALSTIJOJE.
18022 Neff Road. Cleveland, Ohio 44119 

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir Sv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253. 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI

MOKAME UŽ
Reg. indėliai 6' < 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9'.

($2,500 ar daugiau)

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

SOS /uperior /ovino/
ASSOCIADON

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,E 4 r
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

E
ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
s

Telefonas: 481-3008
j DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 

penktadieniais 9:00 iki 6:00;
1 šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IK SKOI.INKITES TIKTAI TAUPOJE

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU 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 dailus.
MARTINS ir GUN’ARS KAULINS Lakewood. Ohio

JAKUBS AND SON
4F

Laidojimo Įstaiga
Deliu E., William J. Sr.,

MtMBER

FSL1C
Hdvai S*vmg» & Loan barra Corp

Your Ssv.ng. In»urad to MO OOO

William J. Jakubs Jr. ir
Barbare Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531J770

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

liams pastatyti.



DIRVA
VASARIO 1« MINĖJIMAS 

JAV KONGRESE

JAV Atstovų Rūmuose 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 20 
d. Minėjimų oyngaizuoja 
Amerikos Lietuvių Tary
bos paprašytas kongresme
nas Krank Annunzio.

Invokaciją toje Atstovų 
Kūmų sesijoje buvo sutikęs 
sukalbėti vysk. Paulius Bal
takis, tačiau vasario 20 d. 
jis jau turi išskristi j Aus
traliją. Dabar invokaciją 
sukalbėti Amerikos Lietu
vių Taryba pakvietė kun. 
Albertą Kontautą, šv. Pet
ro parapijos kleboną South 
Bostone. Kun. A. Kontau-

tas yra Lietuvių Kunigų 
vienybės pirmininkas, stu
dijas gilinės Bostono kole
gijoje ir Lavalio universi
tete (Kanadoje), pasiekda
mas magistro laipsnį. Stu
dijas tęsė Tonraine insti
tute, Prancūzijoje. Jis yra 
Vyskupijos vikaras South 
Bostone antrame regione.

KONKURSUI GAUTI
6 RAŠINIAI

ALT S-gos skelbtam jau
nimo konkursui gauti 6 ra
šiniai. Jury komisija: Ra
šytoja Nijolė Jankutė-Užu- 
halienė, Draugo redaktorius 
kun. dr. Pranas Garšva, 
Dirvos red. Vytautas Ged-

Lietuvos Karo Aviacijos Lakūnui
ir

LSS V. SKAUTININKUI
A. + A.

VALDEMARUI ŠENBERGU1

CIevelande mirus, Jo našlei APOLONIJAI, 
dukroms — MARIJAI, JULIJAI ir ELEO
NORAI, sūnums — JONUI, ANDRIUI ir 
JURGIUI ir visų jų šeimoms, giminėms bei 
artimiesiems — giliausią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi —

LIETI VOS K AKO AVIACIJOS I.AKCNAI
Adomaitis Bužėnas
Mikalojūnas Knistautas
Tauras Dailidė
Rimas Januta
Numgaudas Jašiūnus
l.endraitis Zapolis
Vaičeliūnas Rudis
Juodis Talandis
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PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE
JAUNIMO

CENTRO

DIDŽIOJOJE

SALEJE

VASARIO 24.

SEKMADIENĮ.

★
★
★
★
★

k 
k 
k 
k 
k 
k 
k

3 V AL. P. P.

SOL. REGINOS ŽYMANTAITĖS-PETERS

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

KONCERTAS
Rengiamas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. Visi maloniai 

kviečiami j koncertų atsilankyti. Bilietai po 8, 7 ir 5 dol. gaunami 
Gift International — Vaznelių prekyboje — 2501 West 71 Street, Chi
cago, III. 60629. Telef. (312) 171-1121.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI VYR. KOMITETAS
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♦ 
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♦ 
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L. S. Sąjungos pirmajam Vyr. Skauti
ninkui, kilniams lietuviui

A. A.

V. s. VALDEMARUI ŠEN BERIJU I 
mirus, liūdesyje likusius šeimose narius, jų 
tarpe mūsų mielą sesę gražinietę vyr. sk. 
JULIJĄ SHEBANOVV ir jos abu sūnus, skau
tiškomis širdimis nuoširdžiai užjaučiame.

Ramiojo Vandenyno Rajono 
skautės ir skautai,

Gražinietės. Skautininkių-kų 
Ramovė ir ASS nariai

A. A.

VALDEMARUIšENBERGUl

mirus, jo žmoną APOLONIJĄ, dukras: MA

RIJĄ JANAVIČIENĘ, JULIJĄ ir ELIUTĘ 

ir sūnus su šeimomis giliai užjaučiu

Jonas P. Vaičaitis

gandas, žurnalistas Anta
nas Juodvalkis ir AI.T 
S-gos atstovė Vida Jonušie
nė jau skaito gautus raši
nius ir paskelbs davinius.

• ALT S-gos valdyba, va
dovaujama dr. L. Kriauče
liūno, per ižd. V. Mastį, Dir
vai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

• Draugo romano premi
ja 20C.0 dol. paskirta Juli
jai Gylienei-Švabaitei už 
romaną "Stikliniai remon
tai^. Premijos mecenatas J. 
Kaributas iš Los Angeles. 
Jury komisiją sudarė: kun. 
A. Naudžiūnas. A. Marke
lis. D. Bindokienė, D. Ktl- 
čėnienė ir A. Liulevičienė.

• Pašto įstaiga praneša, 
kad nuo vasario 17 d. pir
mos klasės laiškai, vietoj 
20 centų, turės būti apmo
kami 22 centai. Taip pat 
bus pakeltas tarifas ir ki
tiems siuntiniams.

• Mokslo ir kūrybos sim
poziume humanitarinių ir 
socialinių mokslų sesijų pir
mininkai yra dr. Liucija 
Baškauskaitė — antropolo
gijos sesijos vedėja. Rober

tas Vitas — archyvų — 
bibliotekų, Povilas Kilius 
—verslo mokslų, dr. Pelik
sas Palubinskas - ekono
mijos, dr. Kęstutis Skrups- 
kelis — filosofijos, dr. Sau
lius Sužiedėlis — istorijos, 
dr. Antanas Klimas — kal
botyros ir dr. Kęstutis Keb- 
Įvsc — literatūros. Simpo
ziumas bus šių metų lap
kričio 271-30 dienomis.

• A. a. Andriaus Geminio 
atminimui įamžinti planuo
jama išleisti Algirdo Lands
bergio diamos veikalas.

Ateities Literatūros Fondas 
sutiko šį veikalą išleisti šį 
pavasarį.

Bičiuliai ir giminės, no
rintieji prisidėti, prašomi 
siųsti aukas: Jonui Dėdi
nui, 171, Golf Avė., Pitts- 
i'ord, N. Y. 1153L Norint 
auką nusirašyti nuo mo
kesčių čekiai rašomi Ameri
can Lithuainan R. t 'atholic 
Eed. Ateitis,

Skaitykit ir pladnkit j 
D I R V 

-------------------------------------- i
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