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Kas išsaugo taika?
Tik branduoliniai ginklai!

Vytautas Meškauskas

Kovo 5 d. Ženevoje pasi
baigė JAV-Sovietijos dery
bų dėl atomonio nusigink
lavimo sesija. Ji prasidėjo 
sausio 15 d. t. y. po Reaga
no - Gorbačiovo susitikimo 
Ženevoje, kur abu vadai paP. 
reiškė norą atsisakyti nuo 
atominių ginklų. Reaganas 
tačiau tą norą susiejo su sa
vo strateginio apsigynimo 
iniciatyva, kuri eventualiai 
priverstų prie apsigynimo 
nuo atlekiančių raketų, kas 
padarytų jas neveiksmin
gom ir tuo pačiu nereikalin
gom. Tuo tarpu Gorbačio
vas kaip pirmą sąlygą bet 
kokiam susitarimui stato 
atsisakymą nuo apsigynimo 
pastangų. Nepaisant to, kad 
JAV tokią sąlygą atmeta, 
Gorbačiovas vėliau — pra
sidedant šiai sesijai pa
siūlė atsisakyti nuo atomi
nių ginklų palaipsniui iki 
2000 metų, neatsisakyda
mas anksčiau pastatytos 
sąlygos. Kiek vėliau Gor
bačiovas davė suprasti, kad 
derybom neeinant į priekį, 
jis nemato reikalo pasima 
tymui su Reaganu, kuris iš 
savo pusės atsakė, kad jis 
1987 metais nevažiuos, kaip 
sutarta, į Maskvą, jei Gor
bačiovas šiais metais neat
važiuos į Washingtoną ir ne 
rudeniop, artėjant kongreso 
rinkimams, bet daug anks
čiau. Visa tai liudija, kad 
turime reikalo su propagan
dos karu, nes ... atsisaky
mas nuo atominių ginklų 
pasaulį pastatys į daug pa
vojingesnę padėtį, negu jis 
yra šiandien.

Kaip neaiškinsi, atomi
niai ginklai išsaugojo pa
saulio taiką per 41 metus, 
ir jei taip — kam nuo jų 
atsisakyti, nebent strate
ginio apsigynimo iniciaty
va pasiektų savo tikslą. 
Amerikiečių tragedija slypi 
tame, kad jų prezidentas to 
negali viešai pasakyti. Taip 
nustatyta viešoji nuotaika.

Iš tikro atominiai ar 
branduoliniai ginklai ne tik 
apsaugojo nuo atominio ka
ro, bet abi super-valstybes 
nuo kitų didesnių susirėmi
mų kitais ginklais, nes ne 
viena pusė negali būti tikra, 
kad pralaiminti pusė jų ne- 
sigriebs.

Jei taip, anksčiau ar vė
liau turi ateiti klausimas, 
kodėl Vakarams neatstaty
ti savo pranašumo šioje 
srityje, turėto 5 ir 6 de-

šimtmetyse. Jei atominiai 
ginklai sulaiko sovietus nuo 
jų pranašumo panaudoji
mo konvencionaliniuose gin
kluose, dar geriau būtų tu
rėti jų atominių ginklų 
pranašumą. Juk atstačius 
pranašumą galima būtų 
dar daugiau sumažinti savo 
konvencionalines pajėgas. 
Gal sovietai tokiu atveju 
susilaikytų nuo Afganista
no užpuolimo ar įsistiprini- 
mo P. Jemene. Techniškai 
pranašumo atstatymas visai 
įmanomas. Jau paskutiniam 
šio šimtmečio dešimtyje 
JAV su savo naujomis, la
bai tiksliomis D-5 raketom 
iš povandeninių laivų galė
tų užpulti visas žinomas 
raketų slėptuves Sovietijo- 
je. Tuo atveju palyginti 
silpna apsigynimo sistema 
galėtų numušti sovietų ra
ketas, kurias jie dar galėtų 
po pirmo amerikiečių smū
gio paleisti. Tokio pirmo 
smūgio galimybė reiškia 
galėti sunaikinti priešą, o 
pačiam apsieiti su labai ma
žais nuostoliais. Svarbiau
sia, kad tuo atveju sovietai 
elgsis taip, kad to daryti 
nereikėtų.

Tai būtų logiška, bet var
gu ar galima tikėtis tokio 
pasiryžimo iš JAV vadovy
bės. Ne tik dėl visuomenės 
nusiteikimo, bet dėl to, kad 
tai paragins sovietus žūt 
būt nenusileisti. JAV ato
minių ginklų monopolis ne
apsaugojo nuo sovietų ban
dymo užblokuoti V. Berly
ną, nors be abejo padėjo ne
nusileisti.

Visa tai veda prie dabar 
susidariusios situacijos, ku
ri verčia atsisakyti nuo per-

(Nukelta į 2 pasl.)

Vakaro programos vedėja Matilda Marcinkienė sega gėlę 
Juzei Daužvardienei. J. Šidlausko nuotr.

Lietuvos gen. Konsule Chicagoje Juzė Daužvardienė pasitraukė į užtarnautą poilsį...
Ed. Mankaus nuotr.

Pagerbta Lietuvos generalinė konsule 

Juzė Daužvardienė Mečys VaHukanas
1986 m. kovo 1 d. vakare 

Lietuvių tautinių namų sa
lėje, Chicagoje įvyko Lietu
vos garbės gen. konsulės 
Juzės Daužvardienės pager
bimas. Iš šių pareigų ji pa
sitraukė 1985 m., išdirbusi 
jose gerus keturiolika me
tų, neskaitant ankstesnio 
laikotarpio, kai ji sumaniai 
talkininkavo savo vyrui Ve
lioniui gen. konsului dr. Pet
rui Daužvardžiui.

Juzės Daužvardienės tylų 
iš pareigų pasitraukimą su
drumstė Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, jos 
pirmininkas dr. L. Kriauče- 
liūnas, surengiant minimą 
jos garbei vakarienę. Į šią 
vakarienę gausiai jungėsi 
Chicagos ir apylinkių lietu
viai. Rengėjai buvo privers
ti nutraukti rezervacijas, 
nes salė nebeturėjo daugiau 
vietų . .. Daugis org. atsto
vų prašėsi šiame pagerbi
me žodžio ir jį gavo.

Patį pagerbimą pradėjo 
Stasys Briedis, ALTS Chi
cagos skyriaus pirmininkas, 
trumpu sakiniu sveikinda
mas konsulę Juzė Daužvar- 
dienę ir visus, atvykusius į 
josios pagerbimą. Programą 
vesti kviečiama Matilda 
Marcinkienė.

Plojimams aidint Matilda 
Marcinkienė prisega konsu- 
lei Juzei Daužvardienei gė
lę — pagarbos bei meilės 
simbolį.

Anicetas Simutis, Lietu
vos gen. konsulas New Yor- 
ke, atvykęs specialiai į šį 
pagerbimą, senas Daužvar- 

džių šeimos prietelius, savo 
kalboje gražiai atskleidė Ju
zės Daužvardienės didžią 
perdėm lietuvišką asmeny
bę bei jos nueitąjį kelią.

Malda (vysk. V. Briz- 
gys). Servuojama vakarie
nė.

Po vakarienė kviečiamas 
sveikinimo žodį tarti dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, ALT 
S-gos vardu. Sveikintojas 
gražiu sąmojumi perpinda- 
mas išvardino daugelį dar
bo sričių, kuriose didele 
energija ir sugebėjimu reiš
kėsi kaip konsule ir kaip lie
tuvė visuomenininke Juzė 
Daužvardienė. ”Jūsų dar
buotė mums pavyzdys”.

Ev. Liuteronų vysk. An- 
sas Trakis sveikino Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fon
do valdybos vardu, iškelda
mas meilės žmogui ir dar
bui svarbą; dorybes kurio
mis pasižymi konsule Juzė 
Daužvardienė.

T. Blinstrubas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas, perskaitė šios tarybos 
valdybos laišką, kuriame iš-

(Nukelta į 11 psl.)
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SRVOITIHĖ POLĮTI^^

Baisus naivumas. * Amerikiečiu pažiūros į sovietus. ■ 
Waldheimo 'karo nusikaltimai’. ■ Irano-lrako karas.

Sekmadienio, kovo 2 d.
N. Y. TIMES beveik visą 
puslapį paskyrė pabėgusio 
sovietų jūreivio Miroslovo 
Miedvied grąžinimo bylai. 
Kaip žinia, jis spalio 24 d.

Kas išsaugo taika?
(Atkelta iš 1 psl.) 

svaros įsigijimo, jei būtų 
, galima susitarti dėl tokio 
atominio apsiginklavimo ar 
nusiginklavimo, kuris leis
tų turėti tiek ginklų, kurie 
galėtų tikrai garantuoti at- 
sikeršinimą. Tai tačiau ne
išsprendžia galvosūkio. Jei 
būtų susitarta atsisakyti, 
sakysim, nuo pusės dabar 
turimų ginklų, jų vistiek 
bus dar perdaug. Sulaikyti 
nuo atominių ginklų panau
dojimo galėtų jų sumaži
nimas iki kokių 2 ar 1 tūks
tančių, bet tuo atveju stai
ga pakiltų vertė tų ginklų, 
kuriuos jau dabar turi ar
ba ateityje įsitaisys D. Bri
tanija, Prancūzija, Kinija 
ir gal Indija, Izraelis, Li
bija ir 1.1. To, aišku, neno
rės nei JAV nei Sovietija, 
be to palyginti silpnas ato
minis apsiginklavimas ne
sulaikys nuo drąsesnio kon- 
vencionalinių ginklų panau
dojimo kaip dabar, žodžiu, 
atominiai ginklai yra pra
keikimas ir palaima kartu. 

Gorbačiovo 'karūnavimas'...

Taip L’Express karikatūristas vaizduoja Gorbačiovo įsitvir
tinimą Sov. imperijos soste.

iššoko iš sovietų prekybinio 
laivo Maršai Konev Missis- 
sippi upėje ir nuklaukė į 
kra’ntą, kur už pusės my
lios radęs pirmą namą — 
J. H. Wyman brangianybių 
(jewelry) krautuvę, parodė 
jos savininkui voką, ant 
kurio buvo užrašyta ’Polit- 
sia’ ir ’Novi Orleans’, kas 
turėtų parodyti jo norą bū
ti nuvestam ar kitaip pri
statytam New Orleans po
licijai. Savininko sūnus taip 
ir padarė. Lipant iš auto
mobilio pabėgėlis jam no
rėjo pabučiuoti ranką padė
kos ženklan. Policininkai 
tačiau nežinojo ką daryti su 
dar šlapiu jūreiviu ir pa
skambino uosto policijai, 
kuri pašaukė Pakrančių 
Sargybą. Tos pareigūnai 
paskambino ukrainiečių kal
bos vertėjai New Yorke 
Irene Padoch, nes Miedvie- 
devas visą laiką gynėsi 
esąs ne rusas, bet ukrainie
tis. Toji kalbėjusi telefonu 
su jūreiviu 90 min., ir pa
sikalbėjimą atpasakojo Imi
gracijos Tarnybos valdinin
kui E. Spurlock, kuris nors 
pažymėjo imigracijos anke
toje, kad 'subjektas teigia, 
kad jis nuo laivo nušoko į 
JAV dėl politinių ir mora
linių priežasčių’, tačiau, pa
sitaręs su savo kolega J. C. 
Barshaw, nutarė jį grąžinti 
į laivą. Tam tikslui jie pa

sišaukė laivų aptarnavimo 
bendrovės, kuri pakrauna į 
Sovietija išvežamus grū
dus, tarnautoją M. Flad, 
davė jam porą rankų pan
čių ir liepė Miedviedį pri
statyti į Maršai Koniev lai
vą. Iš pradžių atrodė, kad 
Miedvied’as nesupato kas 
darosi, bet, kaip pasakoja 
keltuvo, kurįs jį plukdė į 
laivą, operatorius R. Guth- 
rie, pamatęs savo laivą pa
rodė su ranka, kad jam 
bus perplauta gerklė. Kel
tuvui priplaukus prie laivo, 
jį pasitiko antrasis laivo 
karininkas, kuris labai nu
stebo pamatęs Medviedį, o 
tas šoko dar kartą į upę ir 
pradėjo plaukti į krantą, 
keltuvui plaukiant iš pas
kos. Krante tas karininkas 
ir jūrininkas pradėjo muš
tis. Amerikiečiai padėjo so
vietų karininkui. Jie nuga
lėjo M. ir uždėjo jam apy- 
rankes-pančius. Miedviedis 
iš desperacijos pradėjo dau
žyti savo galvą į akmenis. 
Jis buvo nuplukdytas į lai
vą. Sekančią dieną Spurlo- 
kas matė Miedviedį laivo 
ligoninėje, gulintį be sąmo
nės.

Po šešių valandų kiti JAV 
pareigūnai buvo įsileisti į 
laivą. Jų tarpe buvo laivy
no daktaras, kuris apžiū
rėjo Medviedį ir rado, kad 
jis buvo pilnoje sąmonėje, 
gerai orientavosi, kalbus ir 
matomai nieko blogo neper
gyvenęs, o taip pat nebuvo 
jokių įrodymų, kad jis ne
seniai buvo gavęs kokių 
narkotikų, kas labai svarbu,, 
nes sovietai vėliau aiškino, 
kad pradžioje Medviedis 
gulėjo be sąmonės, gavęs 
raminančių vaistų. Ameri
kiečių daktaras taip pat 
radęs, kad M. neturėjo jo
kių rankų pančių žymių, 
buvo žemo ūgio ir svėręs 
apie 150 svarų. Tuo tarpu 
imigracijos valdininkai pir
mą dieną M. pasvėrę rado 
174 svarus ir 5 pėdų ir 10 
inčų ūgį. Pirmadienį M. bu
vo paimtas į Pakrančių sar
gybos kuterį, o vėliau į lai
vyno barakus, kur praleido 
naktį. Valstybės Departa- 
mento vertėjas aiškino, kad
M. laisvai kalbėjo rusiškai 
ir ukrainietiškai, nors kal
bėdamas ukrainietiškai da
rė daugiau gramatikos klai
dų. Jis taip nereikalavo 
kvotos jokia kita kalba kaip 
tik rusiškai, nors atplaukęs 
į krantą asmuo pabrėžtinai 
aiškino, kad jis ukrainietis 
ir kitaip nekalbėjo su pir
mąja vertėja kaip tik ta 
kalba.

Kai Medviedis buvo lai
komas kuteryje, laivyno lt. 
Geltz, kuris neturėjo nieko 
bendro su kvota jį keletą 
kartų nufotografavo per

■ Iš kitos pusės
Klausę paskutinės prezidento Reagano kalbos per 

ABC televizijos tinklo stotis, turėjo nemažai nustebti, 
išgirdę Vladimiro Posner komentarą apie ją iš Maskvos. 
Abstrakčiai kalbant, gal nebūtų bloga išgirsti "kitos pu
sės" nuomonė, blogiau, kad sovietų pusėje autoritetinga 
yra tik viena nuomonė, kurią pareikšti gali irgi tik vie
nas asmuo —r pats Gorbačiovas. Visos kitos jų 'nuomo
nės’ nėra jų sakytojų pažiūrų išraiškos, bet jiems įsa
kyta skelbti 'generalinė linija’, nuo kurios nukrypti ne
valia. Kokia yra ta linija, prezidentas pakartotinai nu
rodė savo kalboje — sovietai elgiasi taip, kad JAV turi 
ginkluotis. Iš principo prieš tai neprieštaravo nei po 
Reagano gavęs žodį demokratų partijos atstovas kongres- 
manas J. Wright. Ginčas eina tik dėl to, ar kraštas gali, 
per daug savęs nenuskriausdamas kitose srityse, skirti 
krašto apsaugai tiek, kiek prezidentas prašo.

Ačiū Dievui dėl to įvykio kilo nemažas triukšmas, 
nors pasipiktinimas turėtų būti didesnis.

"Ar jūs manote, kad žurnalistinė etika būtų 
reikalavusi iš BBC, po Churchillio raginimo atsi- 
ginkluoti 1930 metais, duoti laiko į tai atsakyti 
Trečiojo Reicho kokiam nors pareigūnui?"

— klausė savo laiške ABC prezidentūros komunikacijų 
direktorius P. Buchanan, o kongresmanas B. Dornan (resp. 
Cal.) Atstovų Rūmų posėdyje išvadino Posnerį 'žydų iš
gama’, tarnaujančia sovietų interesams prieš savo tautos 
labą. Mat, Posneris yra gimęs Hollywoode Rusijos žydo, 
irgi Vladimiro, Posnerio šeimoje. Jo tėvas buvo filmų stu
dijos M-G-M pareigūnas. Paaiškėjus jo simpatijom So- 
vietijai, 1949 m. jis išsikėlė į Vakarų Berlyną, o 1952 m. 
į Maskvą. Savaime aišku, kad jaunasis Vladimiras, da
bar jau 51 metų, išaugęs JAV, labai gerai kalba angliš
kai. Jis dirba Maskvos radijo angliškoje tarnyboje.

Iš kitos pusės žiūrint, jo uždavinys atsakyti į JAV 
prezidento kalbą buvo jam pavojingas. Kas bus, jei jis 
nepataikytų atsakyti pagal generalinę liniją? Juo labiau, 
kad prezidentas kalbėjo trumpiau negu ABC laukė, todėl 
Posneriui atiteko net 8 minutės laiko. Daug daugiau negu 
leidžiama kalbėti pačios Amerikos politikams.

Po to, žinoma, galima tik pritarti paties prezidento 
privačiam komentarui:

"Velnias žino, kodėl media yra taip linkusi 
paremti sovietus?" (vm)

langą savo asmeniško smal
sumo labui. Po savaitės, 
pasigirdus s p ė I lojimams, 
kad sovietai pristatė ne tik
rą M., bet rado jam 'pakai
talą', tas leitenantas paro
dė fotografijas Wymanui, 
pirmam sutikusiam M. 
JAV krante. Wymanas sa
kė, kad tai visai ne tas 
žmogus, kurį jo sūnus nu
vežė į policiją. Kai lt. Gelt- 
zas apie tai pasakė savo ka
pitonui, jis gavo barti ir 
net buvo kurį laiką areštuo
tas už kišimąsi į ne savo 
reikalus. Jam buvo įsakyta 
pristatyti fotografijas, ku
riomis jau buvo susiintere- 
savęs šen. Helms. To asis
tentas pareiškė N. Y. Times 
reporteriams, kad leitenan
tas patarnavo savo krašto 
labui, tik bloga, kad nebuvo 
geras fotografas. Nuotrau
kos nebuvo pakankamai aiš
kios.

Dabar 60 senatorių, t. y. 
senato dauguma, reikalau
ja pravesti naują kvotą. 
Kadangi vyrauja jau kiek 
kitokia nuotaika negu prieš 
pat Reagano-Gorbačiovo su
sitikimą, galima tikėtis, kad 
administracija tam nedarys 
tokių kliūčių, kaip prieš 
keturis mėnesius, kada, at
rodo, nenorėta padaryti nie
ko, kas galėtų sukliudyti 
'Ženevos konferencijai prie 
židinio’.

N. Y. Times pasiteiravo 
ir sovietų nuomonės apie tą 

bylą ir gavo atsakymą, kad 
Miedviedis juokiasi iš JAV 
spaudos spėliojimų, jog jis. 
sėdi kalėjime ar gal net bu
vo sušaudytas. Tass, jau 
pereitų metų rudenį prane
šęs, kad M. įstojęs į Lvovo 
universitetą ir prašė ame
rikiečiu juo nesirūpinti.

Visa ta byla parodo, ko-_ 
kie yra, geriausiu atveju, 
nepaprastai naivūs, tie val
dininkai, kurie pirmieji pa
darė sprendimą Miedviedį 
grąžinti į laivą. Bet ko rei
kalauti iš eilinių, jei ir JAV 
informacijos i n s t itucijos 
nelabai susigaudo. Imkim 
pavyzdžiu, kad ABC tele
vizijos tinklą, kuris nutarė 
visą savaitę perduoti savo 
vakarines žinias iš ... Mas
kvos, nes ten vyko kom^ 
partijos kongresas! Tary
tum jis būtų sušauktas ką 
nors nutarti, bet neišklau
syti tik Gorbačiovo ir jo pa
kalikų tuščių kalbų.

★★★

Amerikos spaudoje pasi
rodė kaltinimų prieš 1972- 
1982 m. m. buvusį Jungti
nių Tautų generalinį sekre
torių Kurt Waldheim, kad 
jis nuslėpęs savo praeitį. 
Tai aktualu, nes Waldhei- 
mas dabar kandidatuoja į 
Austrijos prezidentus.

Waldheimas Hitleriui 
prisijungus Austriją buvo 
dar studentas. Vėliau jis 

(Nukelta į 4 psl.)
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Nustokime save menkinę
Mūsų kultūrinio apsilei

dimo ir nerangumo šaknys 
galbūt dar baudžiavinio kai
miečio palikime, kai jis bu
vo įpratęs visiem tik lenk
tis ir vien bejėge menkyste 
jaustis. Ir mes dabar dau
gelis mėgstam pasyviai 
kiaute tūnoti ir savo inicia
tyvos nereikšti, verčiau sve
timais užkulniais pasekti. 
Dabar girdime, kad su krikš
čionybe lenkai mum atnešė 
aukštesnę kultūrą, pravėrė 
mum duris į šviesą. Įpratom 
prieš didžiuosius kaimynus 
lenktis vien dėl jų didumo, 
nes imponuoja jėgos galy
bė, o mūsų tik 3 milijonai. 
Bet meskim tą savo menka
vertiškumą !

Vydūnas, patriotas ir di
dis humanistas, itin gerbė 
ir vokiečių kultūrą. Tačiau 
nustebęs piktinosi, kad 
anieji pastarojo karo metu 
galėjo taip plačiu mostu 
žiauriai žudyti žmones, net 
ir lietuvius (Jagomastų šei
mos išžudymas). Betgi Vy
dūnas džiaugės, kad lietu
viai panašiom žiaurybėm 
nesireiškia. Iš tiesų žinom, 
kaip pokariu jie nuo bado 
gelbėjo masiškai iš Rytprū
sių atbėgančius vokiečius, 
jiem nekerštaudami. Taip
jau ir lenkų tūkstančius 
svetingai priėmė, jiem karą 
pralošus, už Vilnių ir Su
valkų sutartį nekeršijom. 
Tad aišku, kad lietuviai sa
vo dvasios kultūra tikrai ne 
žemiau stovi už kaimynus. 
Galime didžiuotis.

Prieš keletą metų Karyje 
dr. P. Rėklaitis pateikė iš 
I pas. karo vokiečių karių 
laikraščio, leisto Šiauliuose, 
ištrauką (redakcijoj be 
abejo dirbo apsišvietę ir 
kultūringi žmonės). Karui 
baigusis, paskutiniam nu
mery rašoma: ”Mūsų tarpe 
nesiras nė vieno, kuris ne
paliktų viename ar kitame 
Lietuvos namely nuošir
daus draugo. Lietuvis mūsų 
rytinių kaimynų tarpe sto
vi kitame kultūros lygyje, 
kaip pvz. lenkų sodietis ... 
Ta aplinkybė sukūrė lygia
vertiškumą ir tvirtumą tų 
asmeniškų draugysčių, ku
rios atsirado okupacijos me
tu, kai ilgais žiemos vaka
rais legendos apie Birutę 

ir kitus įvaizdžius iš gau
sios krašto tautosakos bu
vo pasakojamos, o daugia
balsės dainos keitėsi su mū
sų tautos giesmėmis. Mums, 
į tėviškes grįžtantiems, il
gesingai moja aukštieji Lie
tuvos kapinių kryžiai, vaiz
dai ...” Gale pamini ir savo 
karių čia liekančius kapus 
su mažais baltais kryželiais, 
esą — "Prancūzijoj ir Len
kijoj tie kapai buvo išnie
kinti. Mes žinom, kad Lie
tuvoje to nebus. Viršum tų 
mūsų mirusiųjų kapų nori
me vieni kitiem paduoti 
rankas ..Taip tada žmo
niškai ir taikiai kaimyniš
kai atsisveikino su Lietuva 
okupanto karių redakcija. 
O ta Lietuva tebuvo tik 
tamsoj ir skurde sunykęs 
caro imperijos kampelis, 
dar karo nusiaubtas. Buvom 
kultūriškai užguiti ir bai
siam varge paskendę, pras
tų kaimiečių tauta, vos pa
nūdusi veržtis į šviesesnę 
buitį, vos laisvą spaudą at
gavusi. Bet padorūs, išsila-i 
vinę vokiečiai įžvalgiai pa
stebėjo taurų lietuvio būdą, 
kurio dvasinis kilnumas te
bepūdavo tautoje nuo seno
vės, kai valdovai pagonys 
garsėjo Europoj humaniš
kumo pavyzdžiu, žinoma, 
pirmojo pas. karo vokiečiai 
dar nebuvo Hitlerio sufa- 
natinti, todėl šviesesni as
menys galėjo objektyviai, 
teisingai apspręsti kitas 
tautas, t. y. be paniekos 
kiekvienam ne vokiečiui.

Tad liaukim tikėję, kad 
lenkai kada nors mum nešė 
kultūrą, kad mes bijom su 
jais bendrauti ir jungtis 
draugėn į federaciją dėl jų 
tariamai aukštesnės kultū
ros, kuri galėtų mus ap- 
stelbti. Lietuvių kultūra 
nėra ir niekad nebuvo že
mesnė, tik slavų priespau
doj nuskurdom ir apsilpom. 
O lenkų vengiam tik dėl ge
rai pažįstamo jų grobuoniš
kumo ir visai nepagrįsto 
mūsų niekinimo.

Ar tai aukšta krikščiony
bės žymė, kai kilnūs dvasi
ninkai per moralinę prievar
tą turi išsižadėti savo tėvų 
šeimos pavardės, išverčiant 
ją svetimu kailiu, kaip vys
kupai Valančius ir Matulai-

Lietuvos krikšto sukaktis 
ir Vilniaus arkivyskupijos 
padėtis, iššaukė mūsų spau
dos, visuomenės bei orga
nizacijų įvairius pasisaky
mus ir siūlymus. Nuaidėjus 
kazimieriniams metams, pa
sišovėme tinkamai paminė
ti ir Lietuvos krikšto jubi
liejų. Kadangi Lietuva bu
vo krikštyta net trimis at
vejais: Mindaugo 1251 m., 
Jogailos 1387 m. ir Vytauto 
1413 m., tai dažnam kyla 
klausimas, kodėl Lietuvos 
krikšto jubiliejui buvo pa
sirinkta jogailinio krikšto 
data, o ne kuri kita. Gal to
dėl, kad 1387 metų krikšto 
600 jubiliejinė data priar
tėja prie mūsų gyvenamo 
laiko ir esame dar pajėgūs- 
suruošti didingą minėjimą, 
ar gal noras įsiteikti dabar
tiniam lenkui popiežiui, pri
skiriant Lietuvos krikšto 
nuopelnus lenkams.

Vilniaus arkivyskupijos 
padėtis yra nenormali ir 
prašosi sutvarkoma. Klausi
mas jautrus lietuviams, bet 
surištas su teisiniais ir po
litiniais Vatikano nuosta
tais. Ir vėl susiduriame su 
lenku popiežium ir Vatika
ną apsėdusiais tituluotais 
lenkais pareigūnais, einan- 
čiasi įvairias atsakingas pa
reigas.

Lietuvos krikšto sukak

tis turėjo virsti Volončevs- 
kiu ir Matulevičium ? Ar tai 
aukšta kultūra tokią, ku
rios įtakon patekęs jaunys
tėje Vincas Kudirka ėmė 
gėdytis savo kaimiečių tė
vų ir gimtosios kalbos?

Skirpstas 

PAREIŠKIMAS
Lietuvos okupanto siunčiami kultūrininkai, 

kartu su mūsų Lietuvių Operos kai kuriais solis
tais bei dirigentu, rengia visą eilę koncertų Chi
cagoje. Du iš jų įvyks net Didįjį Penktadienį ir 
Didįjį šeštadienį.

Mes žemiau pasirašę organizacijų pirminin
kai, vadovaudamamiesi bendru veiksnių susitari
mu, griežtai pasisakome prieš šių koncertų rengi
mą ir prašome lietuvių visuomenę, ypatingai šių 
organizacijų narius, šiuose koncertuose nedaly
vauti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Sąjunga

Karolis Milkovaitis, 
Lietuvos šaulių Sąjunga 

Tremtyje

Kazė Brazdžionytė, 
Korp! Neo-Lithuania 

Vyr. Valdyba

Jolanda Kerelienė, 
Lietuvių Moterų Federacija 

Chicagos Klubas

Kostas Juškai t is, 
Lietuvių Karių Veteranų 

Sąjungos Ramovė 
Chicagos skyrius

tuvinis minėjimas ir Vil
niaus arkivyskupijos įjun- 
girnas į Lietuvos bažnytinę 
provinciją, lietuviams yra 
labai jautrus ir svarbus. 
Mums priimtinesnis būtų 
mindauginis ar vytautinis 
krikštas, kaip jogailinis, su
sijęs su lenkų įtakos bruki
mu lietuvių tautai, šis klau
simas jau antri metai dis
kutuojamas lietuvių spau
doje ir ieškoma 
priimtino sprendimo.

Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakčiai paminė
ti yra sudarytas plačios ap
imties komitetas, kurio va
dovu yra vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, o vykdomo
jo komiteto pirmininku — 
Jonas Kavaliūnas, buvęs 
švietimo tarybos pirminin
kas ir Vasario 16 gimnazi
jos direktorius. Visas orga
nizacinis ir pasiruošimo 
darbas tenka vykdomajam 
komitetui.

Vyskupui P. Baltakiui 
pasiūlius, šis krikšto jubi
liejus atžymimas dvasinio 
a t s i naujinimo trimečiu: 
1985 buvo — "Gerosios nau
jienos metai.”, 1986 — "Są
moningo tikėjimo" ir 1987 
— "Gyvos krikščionybės 
dvasios metai".

Šių metų vasario 2 d. Jau
nimo centre, pirm. J. Ka
valiūnas sušaukė komiteto 
posėdį su spaudos žmonė
mis, painformavo apie vyk
domus darbus ir prašė pri
tarimo bei sąmatos patvir
tinimo.

Komitetas yra užplana? 
šį jubiliejų atžymėti gau
siais .religinio ir istorinio 
pobūdžio leidiniais. Anglų 
kalba esamą kolektyvinį au
torių veikalą — Tikėjimo 

ir moralės aiškinimo pa- 
pagrindai, išversti į lietu
vių kalbą ir išleisti dviem 
knygom, jei įmanoma, įjun
giant lietuvius autorius. 
Plačiai paskleisti jubiliejinę 
maldą. Istorinį plačios ap
imties mokslo veikalą apie, 
krikščionybę Lietuvoje, ra
šo ir redaguoja prof. dr. 
Vytautas Vardys. Veikalas 
bus dviem kalbom ir išleis-

visiems tas atskiromis knygomis.
Siauresnės apimties infor
macinį leidinį anglų kalba 
ruošia seselė A. Balčiūnaitė. 
Apžvalginį jubiliejaus leidi
nį redaguoja J. Baužys. Be 
to, yra ruošiamas giesmy
nas chorams bei bendram 
giedojimui ir lietuviškos 
giesmės istorija. Taip pat 
ruošiami religinio turinio 
leidiniai mažiems vaikams 
bei pirmajai komunijai jau
nimui maldaknygė, suaugu
siems knygos ir t.t.

Šiems visiems leidiniams 
jau kontaktuoti autoriai bei 
redaktoriai ir darbas eina. 
Pasaulinio pobūdžio veika
lams skelbiami konkursai. 
Dramos veikalui parašyti 
konkursą skelbia pats ko
mitetas ir skiria premiją. 
Poezinis konkursą sutiko 
pravesti Ateitininkų fede
racija ir Ateities žurnalas, 
o romano konkursą praves
ti paprašytas DRAUGAS, 
io skelbiamų metinių kon
kursų serijoje.

Atskirai yra paskelbti 
konkursai jubiliejiniam me
daliui ir Vatikano pašto 
ženklams. Komisija priėmė 
skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos medalio projektą. Me
dalyje yra trijų karalių 
profiliai: Mindaugo 1251, 
Jogailos 1387 ir Vytauto 
1413 ir įrašas: Christiani- 
tas Lithuaniae (1987) Lie
tuvos krikščionybės jubilie
jus. Antroje medalio pu
sėje viršuje: MINDAU
GAS, FILIUS SPECIALIS 
SANCTAE ROMANAE EC- 
CLESIAE, INNOCENTIUS 
IV (Vilniaus katedra su 
varpine). Apačioje, kairė
je: JOGAILA, VICARII 
GENE ROMANAE PRO 
TEMP. MARTINUS V, de
šinėje: VYTAUTAS, RA- 
LES SANCTAE ECCLE- 
SIAE ORALIBUS, vytis. 

"Medalis bus bronzinis ir 
tik nedidelė dalis sidab
rinių ir paauksuotų. Meda
lio kaina 30-40 dolerių.

Pašto ženklų konkursas 
nepavyko. Dailininkai neat
siuntė nusfatytu laiku pro
jektų ir teko tartis atskirai 
su dail. Vyt.Virkau, kad 
paruoštų priimtiną projek
tą, nes įteikti terminas bu
vo labai trumpas. Dail. V. 
Virkau sutiko paruošti paš
to ženklo projektą, panau
dojant skulpt. V. Kašubos 
medalį. Gavus V. Kašubos 
sutikimą, dail. V. Virkau 

(Nukelta į 4 psl.)
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buvo paimtas į kariuome
nę, kaip leitenantas karia
vo su sovietais ir buvo su
žeistas. Savo autobiografi
joje jis tačiau davė supras
ti, kad po sužeidimo toliau 
studijavo teisę. Iš tikro jis 
dar buvo kariuomenėje kaip 
italų kalbos vertėjas ir bu
vo nusiųstas į Balkanus, 
kur, kaip žinia, vokiečiai 
kariavo kartu su italais 
prieš komunistinius parti
zanus. Kaip toks jis turė
jęs žinoti, jei juose ir ne
dalyvavo, apie žydų trėmi
mus ir jų bei partizanų bei 
jiems prijaučiančių žudy
nės. Be to, rasti dokumen
tai, kad jis buvęs naciona
listinio jaunimo narys.

Waldheimas aiškinasi, 
kad norėdamas studijuoti, 
jis turėjo proforma daly
vauti tame sambūryje, o 
būdamas vertėju jis neda
lyvavo jokiose žudynėse ir 
apie jas net negirdėjo. Pa
saulinis žydų Kongresas 
tačiau aiškina, kad kas 
nors priklausęs nacių parti
jai, kuri neslėpė savo ra
sizmo, negali būti pasauli
nės organizacijos tarnauto
ju. Ar jis gali kandidatuo
ti į savo krašto preziden
tus? — tas klausimas pa
liktas atviru ir įdomu kaip 
jį išspręs Austrijos rinki
kai. Vienas Vakarų diplo
matas pareiškė New York 
Times::

”Tuo laiku Europoje vy
ko tokia drama, kad dau
gelis jaunų žmonių nežino
jo, ką daryti ir ko nedaryti. 
Ar verta dabar tai aiškin
tis? Abejoju.”

★★★

Užmirštam Irano-Irako 
kare Iranas pravedė dvi 
operacijas: 'Aušrą Nr. 8’ ir 
'Aušra Nr. 9’. Per pirmąją 
operaciją jis puolė pačiame 

Iraniečių paskutinioji ofenzyva.

pietiniame fronto ruože ir, 
nepaisant klampaus tereno, 
užėmė EI Faw miestelį ne
toli Kuwaito sienos. Irako 
priešpuoliai iki šiol nepri
vertė iraniečių trauktis, bet 
pareikalavo naujų Irako da
linių. Už dvejų savaičių 
Iranas puolė šiaurėje, ban
dydamas pasiekti Kirkut 
miestą, kurio apylinkėse 
yra gausūs naftos šaltiniai, 
iš jų vamzdžių linija veda 
į Turkijos uostą Vidurže
mių jūros pakraštyje, šiau
rėje Iranas tikisi talkos iš 
kurdų, kuriuos 'gerais' lai
kais pats persekiojo kaip

Lietuvos krikšto sukaktis...
(Atkelta iš 3 psl.) 

ruošia projektą ir, reikia 
manyti, laiku bus įteiktas 
Vatikano pašto įstaigai.

Laikas bėga, darbų daug, 
o atsirandančios naujos 
kliūtys lėtina paruošimą. 
Knygoms parašyti ir išleis
ti reikia ne vienų metų lai
ko, todėl komisija kontak
tuoja autorius ir tikrina 
darbų eigą, kad numatytu 
laiku būtų atlikta.

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus minėjimai įvyks 
ok. Lietuvoje, Romoje ir 
laisvajame pasaulyje lietu
viškose parapijose. Minėji
mas pradedamas Romoje 
1987 m. birželio 14 d., o 
ok. Lietuvoje dviem savai
tėm vėliau — 1987 m. bir
želio 28 d. Kaune (?!). JAV 
pagrindinis minėjimas ruo
šiamas Chicagoje tų pačių 
1987 metų rudenį (smul
kesnė data nenustatyta).

Komitetui rimtą proble
mą sudaro choras, kuris bū
tų pajėgus atlikti nustaty
tą programą ir galėtų da
lyvauti Romoje ruošiamame 
minėjime, šiuo reikalu rūpi
nasi Lietuvių operos valdy
bos pirm. V. Radžius. Vie
nas operos choras būtų per 
mažas Romos katedrai, to
dėl yra prašoma kviesti ir 
kitus čia esančius chorus, 
kad įsijungtų ir dalyvautų 
ruošiamuose minėjimuose.

Vykdomasis komitetas 
surado Jono Kavaliūno as- 

turkai bei sovietai pas juos 
gyvenančius kurdus. Irake 
jų gyvena apie 5 milijonus. 
Turkijoje apie 7 milijonus, 
kuriems uždrausta vadintis 
savo vardu. Jie ten vadinasi 
'kalnų turkais’. Irane yra 
apie 4 milijonai turkų. Tei
sių jiems nenorėjo duoti nei 
šachas, nei ajatola. Kurdu 
silpnybė yra jų susiskaldy
mas. Kaip partizanai jie 
pasirodo labai gerai. 

Kurdai tarp Irako ir Irano.

menyje pareigingą bei su
manų pirmininką ir, reikia 
manyti, šį nelengvą uždavi
nį įvykdys.

Nemažą rūpestį komite
tui kelia finansų sutelkimas 
visiems užsimotiems pro
jektams įvykdyti. Sudary
toji sąmata numato stam
bią 300,000 dol. sumą, kurią 
sutelkti bus nelengva. Ju
biliejaus programai įvykdy
ti reikalingos lėšos bus ren
kamos visuotinu mastu, bet 
taip didesnės paramos lau
kiama ir iš lietuviškųjų pa
rapijų klebonų. Lėšų telki
mu rūpinasi kun. Viktoras 
Dabušis, o ryšiais su pa
rapijomis kun. dr. Ignas 
Urbonas. 1986 m. vasario 3 
d. laišku, jubiliejaus komi
tetas painformavo parapijų 
klebonus apie numatomą 
programą ir kvietė prisidėti 
savo patarimais bei suges
tijomis, o taip pat paremti 
ir lėšomis. Tikėkime, kad 
lietuviškose parapijose bus 
įvykdytos komiteto naudai 
rinkliavos.

‘Arpber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00 
Liepos 16 — 1731.00
Liepos 21 — 1348.0d

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

.•JtCMBCn

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

Manau, kad atėjo laikas 
baigti ginčus — dėl krikšto 
datos, nes jau daug buvo 
rašyta ir nieko negalima 
pakeisti. Atviras klausimas 
lieka dėl pagrindinio minė
jimo vietos Lietuvoje. Vil
nius lieka nepakeičiama vie
ta, nes čia krikštijosi va
dai, bajorai, liaudis. Vilniu
je buvo pastatyta pirmoji 
katedra. Vilnius ir šiandien 
yra krikščionybės bastijo
nas.

DETROIT

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Detroito sky
riaus susirinkimas įvyko 
kovo 2 d. šv. Antano para
pijos patalpose. Susirinki
mas turėjo vieną ir pagrin
dinį punktą: išrinkti atstos 
vus į ALT S-gos seimą, ku
ris įvyksta gegužės mėn. 
24-25 d. Los Angeles mies
te. Albertui Misiūnui pasiū
lius ir visiems pritarus at
stovais vyksta: Albertas

Rugpiūčio 14 — 1555.00 
Rugsėjo 2 —1885.00
Rugsėjo 17 —1421.00
Spalio 1 —1538.00
Gruodžio 26 —1476.00 

Misiūnas, ir Vincas Tamo
šiūnas. Tam reikalui jų iš
laidoms sumažinti iš sky
riaus kasos paskirta 800 
dol.

Stasys šimoliūnas įparei- 
gavo vykstančius atstovus 
seime įnešti pasiūlymą, kad 
tokie seimai būtų rengiami 
Amerikos;viduryje, o ne pa
kraštyje. Dviem atstovams 
iš Los Angeles į vidurį 
Amerikos atvažiuoti ma
žiau kainoja, negu visiems 
atstovams suvažiuoti į Los 
Angeles miestą.

Antanas Musteikis prašė, 
kad atstovai įneštų seimui 
pasiūlymą, kad knygos 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva" autoriui Jonui 
švobui būtų suteiktas ALT 
S-gos garbės nario titulas.

Susirinkimą pravedė Al
bertas Misiūnas, sekretoria
vo Edvardas Milkus.

GEGUŽINĖ PO STOGU

Šv. Antano parapijos cho-t 
ras, kovo 2 d. parapijos pa
talpose turėjo surengęs ge
gužinę po stogu. Choristai 
ir choristės tai gegužinei 
buvo gerai pasiruošę. Buvo 
geros vaišės ir išdalintos 
25 dovanos.

Muz. St. Sližio vadovau
jamas choras repertuare tu
ri 40 giesmių. Gieda kiek
vieną sekmadienį bažnyčio
je. Pernai buvo atspausdin
tas muz. St. Sližio ir komi
sijos paruoštas giesmynas. 
Dabar jo tikslas išleisti gie
dotų giesmių ir dainų plokš
telę.

Choristai ir choristės kla
sės kambaryje turėjo įren
gę savo dirbinių parodą. 
Netoli durų kabėjo choro ir 
kvarteto nuotraukų rinki
nys — tai gražus A. Noraus 
darbas. Sienas ir stalus 
puošė jų dirbiniai — pa- 
veiksliai, rankdarbiai, gin
taro karoliai ir kiti daiktai. 
Ant stalo priešais stovėjo 
didelis rūpinto jėlis-kryžius, 
o už jo ant sienos kabėjo 
du įdomūs iš sėklų ir žiedų 
padaryti paveikslai — P. 
Tijūnėlienės darbas.

SUSIRINKIMAS
Dariaus-Girėno klubas sa

vo svetainėje kovo 23 d. 12 
vai. kviečia klubo narių me
tinį susirinkimą. Progra
moje valdybos narių prane
šimai, diskusijos ir valdy
bos rinkimai. Visi klubo na
riai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Susirinkime bus 
galima apsimokėti nario 
mokestį už 1986 m. Klubo 
steigėjas ir ilgametis jo 
valdybos narys Viktoras 
Perminąs sunkiai serga 
Harper ligoninėje, (a. g.)

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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1! KŪRYBA IR
Vitaminai, mineralai ir mityba

Dr. Danielius Degesys

Vitaminai yra organinės 
cheminės medžiagos būti
nos mūsų kūno medžiagų 
apykaitai, kūno augimui ir 
geros sveikatos bei savijau
tos išlaikymui. Kai kuriais 
atvejais, pavyzdžiui alko
holizmo, nėštumo, ligos, se
natvės arba badavimo, or-

Kalbos vargai
T. K lyga

Sakome, žuvis ima gesti 
nuo galvos. Taip mūsų išei
vijos sostinė Čikaga ir žy
musis telkinys LB — jau 
rodo kreivą pavyzdį mažes
nėm apylinkėm. Vienas LB 
padalinys ten įkūrė gudišką 
Seklyčią! Turbūt, kad gu
dai bando savinti mūsų Vil
nių su visu kraštu, tai jau 
ir mums privalu verstis į 
gudų kalbą? Neprikl. Lietu
voj mažiau nutautusiose 
vietose tas žodis visai ne
buvo vartotas. Argi dabar 
LB skatina naujai jo išmok
ti ir savon kalbon būtinai 
įterpti ? Kam skelbtis lietu
vybės globėja, jei darai 
priešingai ? O gal vadovai 
užsnūdo, ir nežino kairė, ką 
daro dešinė ...

Nuostabu, net Kultūros 
taryba savo išleistą knygą 
apie kalbą paniekino: juk 
ten autorius J. Vaišnys sek-, 
lyčią pažymi kaip svetimą 
žodį ir pataria vartoti sve
tainę arba menę. Kai kam 
regis svetimybė mielesnė už 
lietuvybę. Keista, kad Či
kagoj nebeliko nė vieno sa
vos kalbos gerbėjo, kuris 
sušuktų: šis mūsų karalius 
gėdingai nuogas!

O šitas atvejis ypačiai 
kenksmingas. Dar smulkioj 
spaudos eilutėj, kaip ir tar
pusavio pašnekose, įkišta 
svetimybė mažiau akį bado 
ir kalbai nuostolį neša, bet 
smūgis daug skaudesnis, 
kai barbarizmas iškeliamas 
į įstaigos arba renginio pa
vadinimą, nes teršalas tar
tum įšvenčiamas į vėliavos 
garbę, stambiom raidėm 
pabrėžtas ir visiem įžūliai 
peršamas. Lyg svečiui ant 
balto stalo padėtum purvi
ną pašluostę.

Čikagoj vieno doro kuni
go vardu veikiąs jaunimo 
būrys vis garsina tikrą nie
kalą: Pončkų balius! Kaip 
įžeidžia tą šventą kunigą, 
nukankintą už lietuvybę! 
Ir pončka Lietuvoj retai 
kur vartota, o Vaišnio kny
goj yra ir pakaitalas. Todėl 
kitą jaunimo būrį, vis kvie
čiantį į Puotą Jūros Dugne, 
dera pagerbti Kultūros pre
mija — paskatai visiem sa
vą kalbą mylėti. 

ganizmas negauna pakan
kamai vitaminų. Todėl to
kiais atvejais yra patartina 
vitaminus imti tablečių ar
ba piliulių formoje. Vitami
nus vartoti dideliais kie
kiais nesant reikalo nėra 
gerai, nes kai kurie vitami
nai gali sukelti organizme 
toksinius reiškinius.

Vitaminas A 
(Beta-carotin’as)

Gamtoje gryno vitamino 
A beveik nėra, žalios dar
žovės ir vaisiai turi įvairių 
vitaminų, bet vitamino A 
neturi. Vietoje vitamino A 
daržovėse randasi cheminė 
medžiaga beta - corotin’as. 
Jo ypač gausiai randama 
morkose, žmogaus organiz
mas vitaminą A pasigami
na iš beta-carotin’o, bet jo 
pasigamina tik tiek kiek jo 
organizmui reikia. Per di
delis vitamino A kiekis or
ganizmui kenkia. Tuo tarpu 
beta-carotin’as organizmui 
yra naudingas.

Nesunaudotas beta-caro
tin’as cirkuliuoja krauju j e 
ir atlieka organizmo svari
nimo darbą pašalindamas 
nėr eikalingas medžiagas, 
kurios susidaro kūne me
džiagų apykaitos metu, 
žmonės, kurie turi mažai 
beta-carotin’o, yra linkę 
sirgti vėžio ligom, todėl kai 
kurie mitybos ekspertai ir 
sako, kad norint apsisaugo
ti nuo vėžio ligų, reikia val
gyti žalias daržoves ir mor
kas, o ne vitaminų tabletes. 
Jie tvirtina, kad žmonės, 
kurie valgo maistą turintį 
beta-carotin’ą, mažiau ser
ga šlapimo pūsles, gerklės, 
stemplės, skrandžio, pros
tatos ir storos žarnos vėžio 
ligomis.

Ar šie stebėjimai yra pa
tikimi, sunku pasakyti, nors 
darant eksperimentus su 
gyvuliais yra aiškiai įrody
ta, kad vitaminas A apsau
go gyvulius nuo vėžio ligos. 
Šeriant žiurkes ir peles 
maistu turinčiu daug nitri

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.........$ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ...................$150.00
L-J VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................ $ 35.00
PI Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25 
f~| Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

J. KAPOČIUS, P O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais

Vardas, Pavardė

Adresas

tų, pelės ir žiurkės suserga 
vėžio liga, tuo tarpu šeriant 
jas tuo pačiu maistu sumai
šytu su vitaminu A, pelių 
ir žiurkių skrandžiuose vė
žio sukelti nepavyksta.

Vitaminas A yra taip pat 
reikalingas ir žaizdų gi j i- 
mui, bei kovai su infekci
ja. Deja, tokiam tikslui var
tojant vitaminą A, jo reikia 
vartoti dideli kiekiai, o to 
organizmas nepakelia ir at
siranda toksiniai reiškiniai. 
Beta-carotin’as tokių reiški
nių neduoda.

Reikia,taip pat paminėti, 
kad vitaminas A yra nau
dingas kai kurioms akių li
goms gydyti, ypač naktinio 
aklumo atveju. Kai kurioms 
odos ligoms gydyti šiuo me
tu yra vartojamas sinteti
nis A vitaminas. Jis duoda 
mažiau toksinių reiškinių.

Vitamino A toksiniai 
reiškiniai pasireiškia galvos 
bei kaulų skausmais, vėmi
mo jausmu, plaukų slinki
mu ir odos žaizdomis. Jung
tinių Amerikos Valstybių 
sveikatos depą rtamentas 
r e k o m e nduoja sveikam 
žmogui dienoje vartoti 5000 
internacionalinių vienetų, 
bet tie, kurie rūko, jo turi 
imti daugiau, būtent apie 
15,000 int. vienetų.

Vitamino A didesni kie
kiai, ypač kenksmingi 
tiems, kurie turi chronišką 
inkstų ligą. Taip pat mote
rys, kurios ima nėštumui 
kontroliuoti piliules, vita
mino A daugiau kaip 5000 
vienetų į dieną imti negali. 
Nėštumo metu imant dide
lius kiekius, pavyzdžiui 
40,000 vienetų per dieną 
embriono sklaidos trūkumų 
skaičius padidėja. Beta-ca
rotin’as to neduoda. Norint 
išvengti vitamino A toksi
nių reiškinių, vietoj A 
tablečių reikia valgyti dau-. 
giau daržovių ir vaisių. 
Vieną moka duoda 5000 
beta-carotin’o internaciona
linių vienetų; saldi bulvė — 
10,000 tokių vienetų. Dides

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turini ir pobūdj patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 

birželio 15 d.
Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, 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- 
premijuatina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

ni vitamino E kiekiai pavyz
džiui virš 600 vienetų truk
do beta-carotin’o absorbci
ją iš virškinamojo trakto.

Nežiūrint visų toksinių 
vitamino A reiškinių šių 
dienų tyrimų rezultatai su- 
gestijonuoja, kad vitami
nas A ir beta-carotin’as 
ateityje bus vartojami ne 
tik žmogaus sveikatos išlai
kymui, bet net jo amžiaus 
prailginimui.

Vitaminas B3 (Niacin’as)
Kai kurie vitamino B3 

tyrinėtojai teigia, kad šis 
vitaminas apsaugo žmogų 
nuo širdies ir kraujo ligų, 
įvairių nuodingų medžiagų 
toksinio veikimo, protinės 
ligos-šizofrenijos išsivysty
mo, migrenos atsiradimo, 
padeda kontroliuoti diabe
tą, mažina artritinius 
skausmus ir stimuliuoja ly
tinį pajėgumą.

Reikia pasakyti, kad ne 
visi šie tvirtinimai yra tei
singi. Niacin’as yra naudin
gas kraujo indų ir širdies 
ligų gydyme. Jis mažina 
širdies ligų pavojų. New 
England Journal of Medi- 
cine 1981 metais paskelbė 
situdiją, kuri parodė, kad 
niacin’as tikrai sumažina 
cholesterolio kiekį krauju- 
je 22% ir trigliceridų 541/2- 
Kokiu būdu jis veikia nėra 
dar ištirta. Taigi, šiais ty
rimais remiantis, galima 
daleisti, kad niacin’as šiuo 
metu yra- patikimiausia 
priemonė cholesterolio ir 
trigliceridų mažinimui ir 

arteriosklerozės išsivysty
mo stabdimui. Niacin’as 
taip pat yra geras vaistas 
pellagra ligos gydymui. Pe- 
lagros simptonai yra: 
šiurkšti paraudusi oda, at
rofinis liežuvis ir protinis 
silpnėjimas bei depresija. 
Pellagra atsiranda tada, kai 
organizmas stokoja nia- 
cin’o. Todėl natūralu, kad 
šios ligos atveju niacin’as 
yra patikimas vaistas. Kiti 
niacin’ui priskirti pozityvus 
veikimai nėra pagrįsti.

Federal Drug Adminis- 
tration rekomenduoja svei
kam suaugusiam žmogui 
dienoje imti 13 iki 18 mili
gramų. Vaikams dienos 
norma yra 9 iki 16 miligra
mų. Imti daugiau kaip 100 
miligramų nėra patartina, 
bet kai kuriais atvejais 500 
arba net 2000 miligramų 
gydytojų priežiūroje lei
džiama imti. Pakankamai 
niacin’o yra randama lieso
je mėsoje, žuvyse ir pupo
se, vištienoje. Niacin’o pa
pildomai didesniais kiekiais 
negali vartoti tie, kurie tu
ri gliaukomą, palinkimą 
k r a u j a vimui, skrandžio 
žaizdas, kepenų ligas, dia
betą ir nėščios moterys.

Apie kitus vitaminus ki
tą kartą.

WANTED JOURNEYMEN
ELECTRICIAN S/MECHANICS
Minimum 5 yrs. experience in trade. 
Industrial, commercial wiring prefer- 
red. Excellent salary & benefits. Stea- 
dy employment. Apply or call

VISTA ELECTRICAL 
CONTRACTORS. INC.
137 WEST NYACK RD. 

WEST NYACK, N. Y. 10994 
914-353-3313

(8-14)
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Sovietų imperijos kaina Or. Antanas Butkus

C. Wolf, Jr., ”Science” 
žurnale paskelbė apskaičia
vimus, liečiančius Sovietų 
Sąjungos išlaidas savo im
perijai išlaikyti. Su šio. 
straipsnio santrauka nori
me supažindinti Dirvos 
skaitytojus, kuriems turė
tų būti įdomu žinoti kiek 
Sovietų Sąjunga turi išleis
ti, kad palaikytų savo im
perijos saugumą tarptauti
nėje plotmėje. Išskyrus so
vietų karines išlaidas Afga
nistane, čia jų išlaidos lie
čia tik nekarinius uždavi
nius, nors jų karinės ir ne
karinės išlaidos viena kitą 
stipriai remia. Pav. sovietų 
prekybinės subsidijos ir 
ekonominė pagalba užsie
niui yra jų kaina už karineą 
bazes Kuboje ir Vietname. 
Abi tos bazės padidina so
vietų karines galimybes. Iš 
kitos pusės padidėjusi so
vietų karinė galybė padeda 
jiems išlaikyti savąją im
periją, išplečiant sovietų 
įtaką Rytų Europoje ir ki
tuose pasaulio kraštuose.

Kita priežastis dėl ko yra 
įdomu apskaičiuoti didėjan
čias sovietų išlaidas tai im
perijai išlaikyti, kad būtų 
galima įspėti jų ekonomi
jos pajėgumą ateičiai. Tre
čia priežastis, tai spėti kiek 
sovietų vadai yra pasiryžę 
mokėti vis didėjančias kai
nas imperijos išlaikymui ir 
jos išplėtimui.

Sovietų imperijos įtaka, 
kaip ir anksčiau buvusių 
Romėnų, Britų ar Japonų 
imperijų, yra nevienoda 
įvairiose tos imperijos ša
lyse. Sovietų imperiją ga
lima suskirstyti į tris gru
pes: 1) Imperija namuose, 
t. y-> jų pačių valstybė geo
grafinių ribų plote; 2) Ry
tų Europa (geografinis tę
sinys) ir 3) Imperija užsie
nyje (Afganistanas). Sovie
tų Sąjunga susideda iš 60 
skirtingų tautybių ir turi 
15 skirtingų tautinių res
publikų, kurioms dominuo

SEIMIKĖ IR PREZIDENTINĖ
JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.

---------------------------ATKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.
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ja Rusijos respublika. Na
minė imperija nėra Sovietų 
Sąjungos padarinys, o tik 
.Caristinės Rusijos okupaci
jos išdava dar prieš Leni
ninę revoliuciją. Rytų Eu
ropos kraštai carų laikais 
buvo Rusijos įtakoje, o so
vietai išplėtė šią įtaką iki 
efektyvios kontrolės. Antro
ji išlaukinės sovietų impe
rijos dalis nepriklauso ca
ristinės Rusijos įtakos zo
nai. Ji susideda iš labai įvai
rių kraštų, kuriuose ir So
vietų imperijos įtaka yra 
labai nevienoda. Ji susideda 
iš Kubos, Vietnamo, Ango
los, Pietų Yemeno, Etiopi
jos, Sirijos, Mozambiko, Li
bijos, Nikaragvos ir šiaurės 
Korėjos. Kai kurios šių 
valstybių yra formaliai pri
pažįstamos kaip Marksisti- 
nės-Leninistinės valstybės, 
o kitos tik "progresyvios” 
arba "revoliucinės” valsty
bės. Sovietų įtaka ir jų kon
trolė tose valstybėse yra 
labai įvairi. Kai kurios jų 
yra sovietų satelitai, kitos 
sąjungininkai, o dar kitos 
yra tik glaudesnėje, ar ne 
taip glaudžioje sovietų įta-? 
koje. Toks sovietų imperi
jos įtakos įvairumas yra la
bai panašus į buvusių im
perijų įtakos įvairumą.

čia pateikiami apskaičia
vimai kiek sovietams kai
nuoja išlaikyti ar padidinti 
savo kontrolę tuose kraš
tuose, kur jau jų įtaka do
minuoja, taip pat tuose 
kraštuose, kurie sovietų nu
matyti paimti savon kontro- 
lėn ir pagaliau ten, kur 
valstybės priešinasi sovietų 
įtakos įsigalėjimui. Į šias 
išlaidas įeina valstybių už
ėmimo, išlaikymo ir opera
cijos kainos. Pav. septintam 
dešimtmetyje sovietai par
davė žemiau kainos Rytų 
Europos kurą, o iš Kubos 
pirko cukrų, mokėdami žy
miai brangiau už pasaulinės- 
rinkos kainas. Sovietų kari
nių pajėgų išlaikymas Af

ganistane priskaitomas prie 
jų imperijos palaikymo. Čia 
taip pat įeina ir naujų ke
lių bei aerodromų statyba 
Afganistane.

Kainų apskaičiavimai pa
daryti tarp 1971 ir 1980 
•metų. Ten įeina sekančios 
keturios kategorijos: sovie
tų prekybinė, ekonominė ir 
karinė pagalba ir jų eks
porto kreditai ir dar sovie
tų karinės išlaidos Afganis
tane atmetus jų išlaikymą 
Sovietų Sąjungoje, šeštoji 
sovietų išlaidų dalis tai jų 
subversyvinė akcija, vedan
ti prie kitų kraštų prisijun
gimo prie sovietinės impe
rijos.

Į šiuos apskaičiavimus 
neįeina sovietų karinių pa
jėgų išlaikymo kainos So
vietų Sąjungoje, nors yra 
aišku, kad didelės karinės 
galybės išlaikymas jiems 
yra būtinas išlaikyti status 
quo Rytų Europoje, kurio
je jie laiko 32 divizijas. Be 
to, didelis sovietų laivyno 
išplėtimas paskutiniam dvi- 
dešimtmetyje daug prisidė
jo prie tos imperijos išlai
kymo. Iš kitos pusės kari
nių pajėgų išplėtimas Rytų 
Europoje padeda apsaugoti 
ir vidurinę sovietų imperi
ją. 1971 metais sovietinei 
imperijai palaikyti išleista 
17 bilijonų dolerių. Ta kai
na kasmet paaugo po 9% 
ir 1980 metais ji pašoko iki 
36 bilijonų dolerių. (Tuos 
duomenis skaičiuojant rub
liais — Sovietų imperijos 
palaikymui vidurkio kaina 
kilo 16L kasmet). Sovietų 
valstybinės įplaukos (gross 
national product — GNP) 
1971 metais buvo 405 bili
jonų rublių ir jos pakilo iki 
635 bilijonų 1980 metais su 
519 bilijonu vidurkiu. Tuo 
tarpu sovietinis karinis biu
džetas pakilo nuo 52 iki 85 
bilijonų rublių per tą patį 
laikotarpį ir sudarė 66 bili
jonų rublių vidurkį.

Kyla klausimas kaip so
vietų vadai žiūri į vis ky
lančias sovietų imperijos iš
laikymo išlaidas. Tas išlai
das jie lygina su atsiektais 
laimėjimais, ypatingai poli
tiniais, kariniais ir strate
giniais laimėjimais, kurie 
yra susiję su išlaikymu ir 
išplėtimu savosios imperi
jos. Prie šių apskaičiavimų 
priklauso konkretūs laimė
jimai, k. a., karinės bazės 
Kuboje, Vietname ir kitur, 
kas padidina Sovietų karinę 
galybę, šalia to, kiti laimė
jimai, kurių vertę sunku ap
skaičiuoti, bet jie sovietams 
gal dar svarbesni, k. a., 
prestižas, politinis pranašu
mas, Rusijos tautinė savi
garba ir pasiteisinimas už 
sovietų piliečių ekonomių 
nius nedateklius, pakeliant 
tos imperijos išlaikymo 
aukštą kainą. Atrodo, kad 
sovietų vadams ta aukšta 
imperijos išlaikymo kaina 
yra pateisinama, nes ji, jų

Užgavėnių karnavalas Toronte
J. Varčius

Tradicinis Užgavėnių karna
valas yra vienas įdomiausių To
ronto Lietuvių namų renginių.

Šiais metais karnavalas įvyko 
vasario 8, šeštadienį, Toronto 
Lietuvių namų Mindaugo ir Mor
tos salėse. Jo rengėjai — LN vi
suomeninės veiklos komitetas, 
vadovaujamas pirm. Aldonos 
Jankaitienės. Dalyvavo 11 orga
nizacijų, Karnavalą sudarė du 
pagrindiniai renginiai: jaunimo 
popietė nuo 1 iki 5 v.p.p. ir kau
kių vakaras nuo 7 v.v. iki 1 v.r.

Jaunimo popietėje dalyvavo 
apie 400 jaunosios ir vyresnio
sios kartos svečių. Koncerto 
programą atliko 170 vaikų dai
nininkų ir šokėjų. Mortos sve
tainėje LN moterų būrelio na
rės, pasipuošiusios havajietiš- 
kais vainikais ir spalvingomis 
sukniomis savo paviljone vai
šino svečius karštais užkan
džiais, pyragaičiais ir vaisvan
deniais. Jų puošnus paviljo
nas buvo įvertintas pirma pre
mija $50. Mindaugo salės balko
ne buvo įrengti 9 organizacijų 
paviljonai,' iš kurių antrą pre
miją $30 laimėjo “Gintaro” šokių 
grupė ir trečią $20 Prisikėlimo 
parapijos jaunų šeimų sekcija. 
Spalvingas buvo “Atžalyno” tau
tinių šokių grupės paviljonas, 
išpuoštas mišką vaizduojančio
mis dekoracijomis. Patarnauto
jos buvo pasipuošiusios musmi- 
rius vaizduojančiomis skrybėlė
mis. Toronto pensininkai suruo
šė moterų rankdarbių parodėlę, 
kurią sudarė S. Dervinienės ir 
kitų pensininkių įvairūs mezgi
niai. Filatelistai supažindino 
su šv. Kazimiero ir nepr. Lietu
vos ženklais. Moksleiviai atei
tininkai savo paviljoną paskyrė 
prof. St. Šalkauskio 100 metų 
sukakčiai paminėti. Be šių dar 
turėjo atskirus skyrius: Kgn. 
“Birutės” skaučių draugovė, To
ronto Maironio mokykla ir cho
ras “Aras”.

Koncertinę jaunimo popietės 
programą Mindaugo salėje pra
dėjo 3 v.p.p. A. Jankaitienė įžan
giniu žodžiu ir pakvietė progra
mos pranešėja “Vilniaus” kara-

akim žiūrint, neša svarbių 
laimėjimų.

Ateitį sunku pramatyti, 
tačiau vis didėjančios impe
rijos išlaikymo išlaidos ir 
vis mažėjantis bendras tur
tas (GNP) privedė prie di
delių ekonominių negalavi
mų. JAV valdžios apskai
čiavimu dabartinės sovietų 
ekonomijos augimas tėra 
tik apie 2%, kas sudaro 
40 L sumažėjimą, lyginant 
jį su praėjusiu dešimtme
čiu. Kiti statistiniai duome
nys rodo, kad Sovietų eko
nominis augimas atmetus 
inflaciją, jau visai sustojo.

Vis dėlto sovietų vadai 
imperijos išlaikymo išlai
das svarbumo atžvilgiu lai
ko antroj vietoj po karinių 
išlaidų. Būtų labai svarbu 
žinoti kokias pasėkas turės 
sunkėjanti ekonominė būk
lė į Sovietų tarptautinį el
gesį : ar serganti meška bus 
daugiau nuolaidesnė, ar la
biau agresyvesnė. Ar sovie
tai dar vis stipriau ginkluo- 
sis ir ves agresyvią tarp
tautinę politiką. O gal jie 
susirūpins savo krašto žmo
nių gerbūvio pakėlimu. Šie 
klausimai nepaprastai rūpi 
JAV valdžios pareigūnams, 
kurie norėtų tiksliai atspėti 
sovietų tarptautinius kės
lus.

laitę Indrę Čuplinskaitę. Uždan
gai prasiskleidus, publika plo
jimais sutiko scenoje išsirikia
vusius N.P. Marijos seselių vai
kų darželio auklėtinius. Jie atli
ko įdomiausią programos dalį. 
Vadovaujant seselėms Margari
tai ir Loretai, vaikų darželio 
auklėtiniai deklamavo, dainavo 
ir vaidino apie 15 minučių. Sce
noje vykstant pasikeitimams, 
“Atžalyno” vaikų grupė salės 
centre linksmai pašoko porą tau
tinių šokių. Ir vėl atsiskleidus 
scenos uždangai, Maironio mo
kyklos žemesniųjų skyrių 40 
vaikų choras atliko 15 minučių 
užtrukusią dainų programą. Di
rigavo Rasa Bukšaitytė, pasi
puošusi geltonplunksnio gandro 
apranga. Mišrus vaikų choras at
liko jaunimo liaudies dainelių, 
kurias aiškino klausytojams cho
ro vadovė ir mokytoja muz. D. 
Viskontienė. Akompanavo muz. 
J. Govėdas. Programą užbaigė 
“Gintaro” ir “Atžalyno” jaunų
jų grupės keliais gražiais šo
kiais. Nuotaikingas jaunimo 
koncertas užtruko valandą lai
ko. Jo atlikėjus rengėjai papuo
šė gėlių žiedais, o gausi publi
ka atsilygino audringais ploji
mais.

Mindaugo salėje 7 v.v. prie 
baltomis staltiesėmis papuoš
tų stalų susirinko per 300 sve
čių. Apie 30 jaunimo atstovų iš
siskyrė iš publikos savo apran
ga: torto žvakės, astronautai, 
senovės kariai, kinietės ir kiti. 
Koncerto programą pradėjo 7.30 
v.v. LN moterų būrelio pirm. A. 
Jucienė su atitinkamu pasveiki
nimu ir vėliau sklandžiai vado
vavo programai. Programą atliko 
apie 170 choristų ir šokėjų.

Pirmieji scenoje pasirodė 
“Volungės” choristai, kurie bu
vo pasipuošę pingvinus imituo
jančia apranga. Dirigavo gelton- 
plunksnis garnys su ilgu snapu 
ir žaliomis akimis. Tai buvo muz. 
Dalia Viskontienė, “Volungės” 
vadovė, kuri visuomet paruošia 
ne tik įdomių dainų repertuarą, 
bet ir keičia choristų aprangą 
pagal vakaro pobūdį. Šis mišrus 
choras atliko tris dainas, kiek
vieną palydėjęs pingvinų gar
sais. Tautinių šokių programą at
liko “Gintaro” ir “Atžalyno” 
studentų grupių šokėjai. Tai To
ronto lietuvių bendruomenės re
prezentaciniai šokėjai, kurių at
likti šokiai pasižymi taktišku 
judrumu ir judesių, tikslumu. 
“Gintaro” grupei vadovavo Rita 
ir Juozas Karasiejai, “Atžalyno” 
— Lilė Pacevičienė ir Vida Vit- 
kūnaitė.

Scenoje buvo suvaidintas vaiz
delis “Kavinėje”, paruoštas La- 
nos Vytės-Vaidilienės. Tai hu
moristinis vaizdelis, kurį vyku
siai suvaidino 10 jaunų vyrų ir 
mergaičių grupė. Jie dainomis, 
šokiais ir pasikalbėjimais juo
kino šio vakaro dalyvius. Kon
certą užbaigė vyrų choras “Aras”, 
galingai ir skambiai padainavęs 
keletą dainų. Dirigavo šio choro 
mokytojas muz. y. Verikaitis ir 
akompanavo muz. J. Govėdas. 
Koncertas, užtrukęs vieną valan
dą, buvo nuotaikingas, linksmas 
ir publika nepagailėjo plojimų.

Po koncerto, grojant geram or
kestrui, vyko linksmi šokiai. Da
lyviai vaišinosi Užgavėnių pa
tiekalais, įvairiais gėrimais ir 
bandė laimę loterijoje, kuriai 
laimikius padovanojo karnavale 
dalyvaujančios organizacijos. 
Už kaukes ir aprangas buvo pa
skirtos 7 premijos, iš viso $310. 
Pirmą premiją $100 laimėjo 9 as
menų grupė “Tortas”, kurią su
darė D. Klibingaitienė su savo 
4 dukromis, jų vyrais ir drau
gais.

DRIVERS-COMPANY, TEAMS, 
SINGLES. We need safe experi- 
enccd over-the-road drivers for 
a Midwest based Irreoular route 
carrier. T op eouipmenf, waoes, 
frinoes. REQUIREMEN T S:Good 
safety record, 6 mos. recent 
OTR drivlno, 2 yrs. verifiable 
experience. $25,000 plūs a yr. 
Call for applications af Munson 
Transportatėon, 1-S00-447-0551.
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Vasario 16 minėjimas Kr. Donelaičio 
lituanistinėje mokykloje

Kr. Donelaičio lit. mokyk
lų Vasario 16-sios minėji
mas įvyko vasario 15 d. mo
kyklos auditorijoje. Prade
dant minėjimą, visi dalyviai 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Direktorius Julius 
Širka buvo iškviestas į sce
ną tarti žodį. Direktorius 
sakė, kad Lietuva yra kaip 
upė ir visi lietuviai turi su? 
si jungę išlaikyti lietuvybę. 
Tuo mes padėsime Lietuvai. 
Dir. J. širkai pabaigus svei
kinimo žodį, Povilas Norvi
las, Chicagos apygardos LB 
vicepirmininkas, buvo pa
kviestas į sceną. Jis kalbėję 
kad reikia išlaikyti lietuvy
bę ir geriausias būdas tai 
atlikti yra lankyti lituanis
tines mokyklas. Jis įteikė 
dir. širkai Lietuvių Fondo 
paskirtą 4,000 dol. auką. 
Susirinkę išreiškė padėką ir 
džiaugsmą plojimu.

Jūratė Jankauskaitė, 8 
kl. mokinė, padeklamavo A. 
Skirkos eilėraštį "Ilgiuosi 
Tavęs, Tėvyne". Eilėraštį 
padeklamavo gražiai ir la
bai jausmingai. Jūratė gi
mė ir vaikystę praleido Lie
tuvoje. Taip pat ir progra
mos pranešėja Gražina Dau- 
noravičiūtė yra atvykusi iš 
Lietuvos tik prieš ketverius 
metus. Antrasis programos 
pranešėjas buvo 8 kl. mo
kinys, Adomas Didžbalis. 
Abu programos pranešėjai 
puikiai atliko savo parei
gas.

Aštuntosios klasės moki
niai suvaidino veiksmą apie 
žmonių jausmus, jų reaga
vimą kai tik buvo paskelb
tas Lietuvos nepriklauso

mybės aktas. Vaidinimą pa
ruošė mokyt. Regina Ku
čienė.

Po įdomaus vaidinimėlio 
septintosios klasės mokiniai 
pašoko MALŪNĄ. Visiems 
buvo malonu žiūrėti šokį, 
nes buvo labai gyvai šoka
ma. šokį paruošė tautinių 
šokių mokyt. Dalia Polikai- 
tytė, akordeonu groja A. 
Polikaitis.

Edvyna Valkiūnaitė, 8 kl. 
mokinė, skaitė savo para
šytą referatą "Vasario 16- 
sios reikšmė seniau ir da
bar". Pradžioj Edvyna nu
sakė trumpą Vasario 16- 
sios istoriją, vėliau — šios 
šventės prasmę seniau ir 
dabar. Jos rašinys buvo la
bai išmintingai ir įdomiai 
parašytas.

Penktosios kl. mokiniai 
suvaidino vaizdelį "Lietuvė 
motina”, parašytą I. Banai
tienės. Vaizdelį paruošė 
mokyt. Alicija Brazaitienė. 
Šis vaidinimas iliustravo 
skirtumą tarp seniau ir šių 
laikų. Rodė, kaip berniukai 
ir mergaitės norėjo padėti 
Lietuvai, norėjo būti net 
knygnešiais. O čia vaikai 
net nenori eiti į lituanisti
nes mokyklas. Vaizdelio pa
baigoje pasikeičia. Išgirdę 
apie jaunus knygnešius ir 
jų drąsą, susidomi Lietuva. 
Vaizdelis buvo įdomus ir la
bai gerai atliktas. Po vaidi
nimo 5-jo skyriaus moki
niai atliko pratimą "Saulu
tė tekėjo". Pratimą paruošė 
mokyt. Beatričė Sturonaitė, 
akordeonu grojo Lilija Stel- 
mokienė.

Septintosios kl. mokiniai,

Dalis Kr. Donelaičio lit. mokyklos mokinių suvaidinusių 
vaizdelį Vasario 16 minėjime: J. Salytė, S. Ancevičius, D. Mar- 
chertaitė, J. Adickas, A. Didžbalis, P. Vadopalas, J. Jankaus
kaitė ir D. Buntinas. J. Tamulaičio nuotr.

paruošti mokyt. Danutės 
Bindokienės, suvaidino vaiz
delį "Lietuviukai mokyklo
je seniau ir dabar", šis vai
dinimas rodė, kad lietuviai 
mokiniai ne tik seniau my
lėjo Lietuvą, bet ją myli ir 
šiandieną. Buvo labai tik
ras ir įtikinantis vaidini
mas.

Pradinės mokyklos pir
mojo, 2-jo, 3-jo ir 4-jo sky
rių mokiniai sudainavo 
"Tindi-rindi-riuška", "Mano 
tėvelis buvo kalvelis” ir "Aš 
esu lietuvis", šie mokiniai 
dainavo su dideliu entuziaz
mu ir pradžiugino visus su
sirinkusius. Dainas paruo
šė mokyt. Audrius Polikai
tis.

Penktosios klasės moki
niai pašoko GYVATARĄ. 
Atrodė, kad jie šoko su di
deliu malonumu, šokį išmo
kė mokyt. Dalia Polikaity- 
tė, akordeonu grojo — Arū
nas Polikaitis.

Specialaus skyriaus mo
kiniai, paruošti mokyt. Ri
tos Valkiūnienės, atliko ei

lėraščių pynę. Visi mokiniai 
įdėjo daug jausmo ir eilė
raštį gražiai padeklamavo. 
Sunku tikėti, kad mokslo 
metų pradžioje jie visai ne
šnekėjo lietuviškai.

Mokyt. Onos Jagėlienės 
paruošti 6-jo skyriaus mo
kiniai suvaidino "Klasės 
draugų pokalbis apie Vasa
rio 16-sios reikšmę". Moki
niai pasisakė savo mintis. 
Jie nutarė, kad Vasario 
16-sios proga angliškoje 
mokykloje dėvės tautinius 
drabužius ir pasakos vi
siems apie Lietuvą. Visi nu
tarė, kad tai labai gera idė
ja ir džiaugėsi esą lietuviai.

Aštuntosios kl. mokiniai 
sušoko AUDĖJĖLĘ. "Audė
jėlė” yra labai gražus šokis 
ir mokiniai ji grakščiai pa
šoko. Juos taip gražiai iš
mokė mokyt. Dalia Polikai- 
tytė.

šeštosios kl. mokiniai, pa
ruošti mokyt. Gražinos Stu- 
ronienės, suvaidino Balio 
Sruogos eiliuotą poemą 
"Giesmė apie Gediminą".

Poema yra apie Gediminą 
ir Vilniaus įkūrimą. Moki
niai dėvėjo ano meto dra
bužius. Kasmetinėse juoste
lėse buvo įrekorduotas vil
ko staugimas, karių dainos 
bei miško ošimas. Vaizdelis 
tikrai parodė koks galingas 
kraštas buvo Lietuva.

Po vaidinimo 1-jo ir 2-jo 
skyriaus mokiniai smagiai 
sušoko "Suk, suk ratelį”. 
Buvo smagu ir gražu juos 
sekti, šokį paruošė mokyt. 
Beatričė Sturonaitė, akor
deonu grojo — Lilija Stel- 
mokienė.

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniai, penktojo ir šešto
jo skyrių mokiniai, vado
vaujami mokyt. Dariaus 
Polikaičio padainavo "Lau
kų dainą", "Nemuną" ir mo
kyklos dainą "Su mokslu į 
rytojų". Tuo ir baigėsi mū
sų mokyklos Vasario 16-sios 
minėjimas.

žiūrovų buvo labai daug, 
ne tik balkonas buvo pilnai 
užpildytas, bet daug svečių 
sėdėjo mokyklos auditori
joje. Stebėtojams programa 
labai patiko. Ji buvo įdomi, 
jausminga ir jaunatviška, 
be jokio liūdesio. Progra
mos lygis įrodė, kaip gra
žiai ir prasmingai Kr. Do
nelaičio mokyklų mokyto
jai veda savo mokinius lie
tuvišku kūrybos keliu.

Vaiva Vėžytė
Kr. Donelaičio aukšt. 
mokyklos 8 kl. mokinė

ATITAISYMAS
Dirvoje, Nr. 9 po nuo

trauka iš susitikimo kons. 
V. Čekanausko su gimnazi
jos draugais, turėjo būti pa
žymėta ne p. p. Savickai, bet 
p. p. Andrijauskai. Dėl klai
dos atsiprašome.

Kazimieras B arenas

SIDABRINĖ MONETA

— Vagis? Mano jis nieko nepavogė, tai ko 
čia grūdatės?

— Jis čia važiavo.
Kažkuriame Miknių kaimo kieme stovėjo 

jau pakinkytas arklys, ir tas vyras atsisėdo j 
roges, timptelėjo vadeles, ir naa! Stebuklas, kad 
tie mikniečiai taip greit susigriebė ir pasikin
kyti ir pasivytis pabėgėlį. Tiesa, sukęs jis į 
mišką, kuriame nėra kelių. O gal važiavo vieš
keliu iki tos vietos, kur jau be vargo galima 
neužkliuvusiam pralįsti, ir pataikė kaip tik arti 
mūsų namų prasibrauti į kraštą.

— Sakyk, ar pažįsti ? — vienas jau išdrįso 
mesti tėvui klausimą. Kaltinamasis sėdėjo tro
bos gale ant suolo, apkruvintas, išsigandęs ir 
tylus. Aš žiūrėjau į jo liesą veidą ir geltonus 
ūselius, nuo kurių dešiniame krašte lašėjo 
kraujas.

Tėvas įsižeidė dėl to klausimo. Ką jūs čia? 
Pagavote žmogų.

— Vagį pagavome! — riktelėjo tas, kuris 
klausė tėvą apie pažintį su atvestuoju.

— Pasigavote, tai ir veskitės sau, — tė
vas nenusileido. — O jie čia į mano namus!..

— Jis čia bėgo.
— Kur čia?
— Į tą pusę.
— Veskitės sau! — sugriežtino tėvas bal

są, nes vakarykščiui net iš Naujamiesčio atva

žiavo du seniai nematyti dėdės, sėdėjo prie sta
lo ir šnekėjosi su tėvu ir motina, kol nesuvirto 
į namus tas ketvertas su savo vagim. Trys būtų 
prieš keturis, bet iš tėvo balso galėjai spėti, 
kad jis viskam ryžtųsi, net ir už krūtinių su
siimti, jeigu iškiltų reikalas. Dėdės tikrai pa
dėtų, ir Adolfas toks tvirto sprando vyras, kad 
gal ir su dviem susidorotų. O tėvas riktelėjo, 
kai ligi šiol arti durų stovėjęs bernas pašoko ir 
trenkė geltonūsiūi į ausį. — Savo troboj nelei
siu mušti. Veskitės sau!

— Jis čia pas jus ir važiavo, — dabar tas 
užgiedojo, kuris neišlaikė kumščio be darbo.

— Ar dar čia kalbėsi man? Sakau, kad 
veskitės.

Dėdė Adolfas jau stovėjo. Nemačiau, ka
da jis atsistojo, nes pažiūrėjau į jį tik tada, 
kai išgirdau batų brūkštelėjimą į grindis. Ne, 
gal tada, kai į jo pusę pasisuko mušeika, kuris 
dar vis gniaužiojo kumštį. Taip, dėdė net ir' 
stovi nebe prie suolo, o jau ties stalo viduriu ir 
koja pasūmė taburetę po stalu, kad nesimai- 
šytų. Tada du sugriebė savo imtinį, kurio šįkart 
ir kitas ūsų kraštas buvo smarkiai kruvinas, 
ir visa jėga pastūmė į duris.

— Jūs man čia trobos nenuverskit, — tė
vas įspėjo. Kažkuris nusijuokė, bet visi išsi
vertė pro duris, pakeiksnodami savo vagį. Iš 
paskos išsekę tėvas ir dėdė Adolfas stovėjo

kieme, kol mikniečiai gręžėsi. Prie lango sto
vėjo motina ir dėdė Steponas, o mes vienas po 
kito kaišiojom galvas pro suaugusių pažastes.

— Matai, kas čia darosi ! — grįžęs tėvas 
lyg kokią naujieną pranešė. Kalbos dėl to įvy
kio užteko visai popietei ir vakarui. Prieš pie
tus visi aptarinėjo orą, nes tądien ir saulė švie
tė nuo pat ryto ir galima buvo laukti atolydžio, 
nes apie vidudienį pro truputį ėmė lašėti nuo 
stogų. Dabar tik tie keturi ir jų sugautasis 
vagis buvo apkalbami, niekam neberūpėjo 
saulė ir sniegas. Kodėl gi vagis išlindo 
iš miško prie mūsų žemės? Niekas ne
pajėgė išaiškinti. Motina niekaip negalėjo 
atsikratyti nesmagumo, čia važiavo, a? Taip 
sakė tie Miknių kaimo vyrai, ir dabar paleis 
kalbas, kad su vagimis susidedame. Ji nuolat* 
dirsčiojo į tuos savo pusbrolius. Kad Miknių 
ūkininkai gali ir patikėti, jog neturtingi susi
deda net su arkliavagiais, tai jiems neužčiaupsi 
burnų, nors ir kažkaip norėtum. Bet pusbro
liai ... Ką gi jie pagalvos dėl tokio akiplėšiško 
kaltinimo? Nei kruopos svetimos, nei duonos 
žiauberėlės ji niekad nepaėmė ir netroško. Sun
kiu metu, patikėkite, ir duonos riekę visi po 
gabaliuką pasidalydavome, nors būtume ir po 
visą suvalgę, jei užtektinai turėtume. Ji ir pra
virko ir turbūt ne dėl duonos, kurios tuo metu 
pakako, bet dėl tos skriaudos, kurią pajuto, iš
girdusi kaltinimą, kad vagis į jos namus suko 
sugriebtu svetimu arkliu. Pasivaduodami dėdės 
ramino ją. "Seserėle, tikime tuo, ką tu sakai, 
tik raminkis, užtenka, gana. Negi išsiimsime 
dabar savo širdis ir padėsime prieš tave ant 
stalo, kad tu patikėtum mūsų žodžiais?”

(Bus daugiau)
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Po 60 dol.: V. ir I. Alantai, 
MI, 110; A. Andriušis, MA, 175; 
M. Atkočiūnas, IL, 60; A. Bala- 
šaitis, OH, 225; P. ir O. Banio- 
niai, OH, 165; A. Čepėnienė, 
MA, 110; E. ir S. Cibai, MA, 
200; J. ir A. Dabrilai, MA, 500;
K. Dabulevičius, IL, 175; S. Ga
lante, IL, 85; R. Graudis, NJ, 
115; A. Grigaliūnas, IL, 345; V. 
Jakušovas, FL, 60;; P. ir Z. Ko
rius, CA, 115; J. Mačėnas, IL, 
175; V. Maurutis, OH, 215; S. 
Mišauskienė, IL, 60; P. ir S. Pa
kalniškiai, CA, 135; V. ir P. Be
leckas, IL, 190; O. ir J. Petri
kai, FL, 305; A. ir E. Rašytiniai, 
MI, 170; E. Repšienė, IL, 680; 
Irena Šalčius, IL, 80; V. Šepe
tys, MI, 290; J. Šiaučiūnas, IL, 
110; A. Šimonėlis, CA, 200; A. ir 
E. Stakniai, NY, 573; J.. Stel
mokas, PA, 265; R. Taunys, CT, 
96; A. Valiulis, CA, 114; O. Vil
niškis, MA, 185

Po 55 dol.: V. ir D. Elsber- 
gai, IL, 60; J. ir S. Gimbutai, 
MA, 199; A. Jaras, WI, 110; A. 
Karkiius, OH, 320; P. A. Kaspa- 
riūnas, FL, 110; K. ir M. Lin
kus, FL, 120; A. Liorentaitė, IL, 
140; J. ir U. Mikuiiai, IL, 80;
L. Mingėlienė, MI, 170; T. Peni- 
kienė, NY, 175; A. Poderienė, 
MI, 79; E. Ramančionis, CA, 
190; J. ir J. Skirgauda'i, CA, 180; 
V. ir L. Šoliūnai, IL, 130; D. ir 
J. Tričiai, IL, 295; A. Vaitėnas, 
MI, 250

Po 50 dol.: H. Y. OH, 
245; K. Ambrozaitis, IN, 275; 
V. ir L. Apanius, OH, 215; B. 
Apanavičius, NY, 330; P. ir J. 
Bagdas, NY, 695; T. Bakšinskai
tė, FL, 150; E. ir H. Bąlceris, 
CA, 200; D. ir S. Banaitis, O R, 
325; S. ir E. Baras, IL, 150;
C. Beinoras, IL, 200; O. Ber- 
nier, IL, 50; R. Bigelis, IN, 50; 
V. ir A. Bigelis, MI, 50; V. ir M. 
Bitinas, FL, 150; F. Borumas, 
Austr., 252; D. Brackett ir R. 
Packer, NY, 50; A. ir R. Bra
žinskas, NJ, 50; E. K. Butkus, FL, 
160; V. Česnavičius, NY, 160; 
B. Chlamauskienė, ME, 50; A. 
Dagilis, MI, 50; V. Dalinda, MI, 
50; vysk. A. Deksnys, Roma, 
200; S. ir A. Dimas, NY, 285; 
A. ir V. Dirkis, FL, 125; E. V. 
Drūkteinis, FL, 50; K. Dubaus
kas, Canada, 620; R. Gaidytė, 
NY, 70; P. ir N. Gailiūnas, FL, 
75; J. ir S. Galinis, IL, 195; 
H.Y., FL, 225; kun. J. Gašlū
nas, FL, 190; J. ir S. ęirdžiūnas, 
MI, 110; V. ir J. Girnius,, IL, 
100; J. Grigaliūnas, FL, 140; P. 
ir M. Grušas, CA, 255; J. Gruz
dąs, FL, 320; A. Gudobis, FL, 
255; M. Guobys, FL, 250; O. 
Gustas, CA, 125; I. ir P. Gvil
dys, NY, 75; J. ir I. Horton, 
NJ, 50; P. ir A. Jackson, CA, 
195; A. J. Jakubėnas, CA, 150;
D. Januta, CA, 50; VI. Jasiulio
nis, CA, 350; I. ir A. Jasys, OH, 
175; M. ir R. Jauniškis, NY, 
350; p.p. Janeckai, MI, 60;
E. Jerome, IL, 150 ; p.p. Jodins- 
kai, MI, 140; S. ir P. Joku- 
bauskas, IL, 100; V. ir A. Joni
kas, FL, 90; Vyt. Juodka, IL, 200; 
J. Jurkus, NY, 70; G. ir N. Juš- 
kėnas, OH, 85; A. Juzelskis, MI, 
100; L. ir E. Kačinskas, FL, 
240; E. Kairys ir M. Roberts, CA, 
150; P. Kaladė, MA, 475; O. Xar- 
tanas, NE, 65; K. ir E. Katelė, IL, 
350; O. Kaulakienė, FL, 375; J. ir 
N. Kibirkštis, Canada, 50; A. ir 
M. Kiršonis, CA, 195; K. ir V. 
Kleiva, FL, 305; J. ir F. Kli- 
maitis, OH, 165; E. Kontautas, 
MA, 110; A. Kontvis, CA, 325; E. 
M. Krasauskas, FL, 50; A. ir B. 
Kraujalis, FL, 50; C. Kučėnas, 
CA (50); M. Kvedaras, IL (195); 
G. J. Lazauskas, IL (464); V. ir 
D. Lembertas, CA (190); J. 
Leščinskas, MA, 70; G. ir I. Leš-

kys, C A, 230; E. Liaugaudienė, 
N J (50); E. A. Liaukus, FL, 50; 
S. ir D. Liepa, MI, 380; G. ir V. 
Lileika, CT., 100; J. ir P. Lioren- 
tas, FL, 485; O. Liutermozienė, 
FL, 50; J. Lukas, IL, 50; J. B. 
Lukas, CT, 150; A. Lukšienė, 
CA, 210; V. ir T. McAndrevv, 
MI, 50; V. Mačys, CA, 83; 
S. Makarevičius, CA, 100; A. ir 
V. Markevičius, CA, 190; F. ir B. 
Masaitis, CA, 80; V. ir E. Mazo- 
liauskas, FL, 135; G. Meiliū- 
nienė, NY, 235; L. Miccolis, CA, 
50; P. ir O. Michelevičius, IL, 
110; I. ir A. Mickūnas, MA, 100;
D. Mikeliūnas, JN, 145; V. ir B. 
Miklius, FL, 145; A. J. Miknius, 
NY, 65; A. Miliauskienė, FL, 90;
E. ir S. Mineika, MA, 175; P. ir 
E. Minkūnas, NY, 315; R. ir A. 
Misiūnas, NY, 70; K. ir O. Miti
nąs, NY, 125; G. ir C. Modestas, 
FL, 80; J. ir O. Motiejūnas, CA, 
241; P. ir B. Murinas, IL, 
90; G. Natkevičius, OH, 50; M. 
ir O. Naumanas, OH, 215; S. M. 
Norkus, Canada, 105; M. Ost
rauskas, IL, 295; K. ir E. Ože
lis, IL, 520; T. ir G. Palionis, 
VVI, 200; B. ir B. Paulionis, OH, 
330; V. ir P. Paulius, FL, 75; V. 
Pelda, IL, 50; G. Penikas, NY, 
155; P. ir A. Petkelis, CA, 1080;
V. Petrauskas, IL, 220; V. Petru
lis, AZ, 50; A. ir K. Pintsch, 
N J, 70; M. P. Polteraitis, FL,340; 
J.'K. Prušinskas, CA, 175; Z. ir 
M. Puroniai, NY, 50; M. Pus- 
karskis, IL, 70; J. Raščius, AZ,.. 
302; A. Ragelis, FL, 105: E. Re- 
meza, NY, 50; K. ir A. Rimkus, 
CA, 900; J. Ručys, CA, 575; L 
Rųdžiūnas, MA, 275; A. Rysavy, 
NY, 185; I. ir B. Saldų^a^, 
450; J. Šarapnickas, Cainada, 
89; A. Ščiuka, FL, 125; B. Ser
gantis, FL, 120; Ch. ir J. Silver- 
inan, WI, 50; A.I.R. Šimkus, NY, 
50; O. Simonaitis, IL, 50; A. ir
VI. Šiurkus, MI, 70; S. ir E. Smil- 
gys, IN ,50; B. Stalioraitienė, 
Canada, 50; Dr. Stankus, FL, 
50; G. Stapulionienė, FL, 90; O. 
Strimaitienė, CT, 330; D. ir S. 
Šilkelis, MI, 170; A. ir Pr. Sut
kus, IL, 50; J. Tamaševičius, IL, 
50; R. ir A. Tamulionis, MI 
70: wsk. A. Trakis, IL, 170; G.
Tumas, CA, 50; M. Tyrulienė, 
IL, 50; A. Uknevičius, NY, 345; 
J. Uleckaitė, Canada, 50; R. A. 
Vaičaitis, NY, 50; K. Vaičius, FL, 
275; V. ir P. Vaikutis, CT, 75; 
J. Vaineikis, IL, 250; A. ir R. Vai- 
tiekaičiai, MI, 195; M. ir E. Va
liukėnai, IL, 235; A. Vasys, MA, 
300; V. J. Veitas, MA, 50; K. ir
A. Venclauskai, CA, 340; J. Ven
gris, MA; 585; A. Visockis, IL, 
50; G.R. Vitkus, CA, 170; P. V. 
Vygantas, TX, 275; B. V. Zabu- 
kas, FL, 85; J. Žemaitis, IL, 410; 
P. ir J. Žitkai, IL, 585; B. Žu
kauskas, IL, 240; kun. J. Žvirb
lis, Ni I, 450

Po 45 dol.: H. ir A. Andriuš- 
kai, N Y, 137; A. ir A. Audroniai, 
CA, 1170; D. Bajorūnas, NY, 70;
B. ir P. Bulotai, FL, 65); V. ir 
E. Bražėnai, FL, 195; R. J. Bud- 
reika, FL, 90; O. Daškevičienė, 
IL, 70; A. Dunajewski, NY, 175; 
V. Gelažius, FL, 65; V. ir V. 
Gruzdžiai, OH, 115; L. Gudelie
nė, CT, 75; E. Jasaitiss, IL, 120; 
J. Juodis, NY, 165; kun. R. Kra
sauskas, CT, 145; K. ir L. Las- 
kauskai, M D, 166; M. ir J. Mi- 
koniai, OH, 70: R. ir E. Nemic- 
kai, IN, 85; O. Noreikienė, CT, 
55; kun. V. Pikturna, FL, 68; J. 
Preibys, MI, 325; K. B. Bakū- 
nas, CA, 175; V. J. Rutelionis, 
MD, 220; V. ir O. Šimkai, IL, 
995; D. ir A. Špokai, IN, 150; 
P. Tamuluonis, OH, 135; kun. J. 
Tautkus, CT, 270; V. Urbonas, 
IL, 80; V. ir B. Vaičiuliai, NY, 
85; S. ir S. Vaškiai, FL, 107; kun. 
V. Zakaras, FL, 75; M. Žitkus, 
OH, 145

42 dol.: A. Poškus, Kanada, 
127

Po 40 dol.: T. Č. Aleksonis, 
MA, 195; S. Antanaitis, IL, 
140; P. ir D. Balčiūnai, CA, 80; 
B. Bieliukas, NY, 265; V. ir D. 
Bilaišiai, IL, 50; J. ir A. Cereš- 
kai, MA, 280; A. ir R. Česnavi- 
čiai, NY, 150; K. P. Devenis, MA, 
125; A. Dičius, CA, 260; A. ir I. 
Draugeliai, IL, 150; P. Jonikas, 
IL, 71; J. Jurevičius, IL, 90;
O. ir L. Kazlauskai, IL, 110; 
S. Kežutis, NY, 255; O- Kilmo- 
nienė, CA, 40; kun. M. Kirkilas, 
IL, 70; V. ir J. Kirtikliai, FL, 
107; B. ir M. Kruopiai, MA, 300; 
J. Landsbergis, NY, 130; V. ir J. 
Levanai, IL, 40; L. ir A. Lunec- 
kai, IL, 40; J. ir A. Naujokai
čiai, CA, 80; N. ir O. Paškevi- 
čiai, CA, 40; S. ir O. Pauliai, 
IL, 60; A. ir V. Pesiai, MI, 115; 
J. Petkevičienė, OH, 160; A. Ri
mas, IL, 125; R. ir E. Saka- 
dolskiai, IL, 77; A. ir J. Simu
čiai, NY, 192; B. Skorubskis, FL, 
60; P. ir S. Staneliai, FL, 60; 
V. A. Steponis, NY, 145; J. 
Strazdas, FL, 70; L. Tamošaitis, 
NY, 255; B. ir J. Vadopolai, 
IL, 85; p. ir S. Velbasiai, FL (80);
I. ir T. Weigandai, IL (85; 
V. Zaunienė-Leskaitienė, CA, 
175; B. T. Žemaitaitis, CA, 100; 
G. ir E. Žilionis, NY, 170; J. 
Žygas, OH, 132

$38.00 — kun. J. Velutis, IL, 
198

Po $35.00 — J. Andrašiūnas, 
CA, 35; H. Bagdonienė, IL, 65; 
E. Armanienė, MD, 165; V. Gar
benis, IL, 85; kun. A. Goldikovs- 
kis, OH, 135; J. ir M. Ivašaus- 
kai, NJ, 55; K. ir J. Karužos, CA, 
120; P. Kwarinsky, FL, 100; S. ir
S. Laniauskai, OH, 205; A. Mac
kus, OH, 120; A. Maksvytienė, 
IL, 35; V. IR A. Martis, IL, 35; 
R. Masiulionis, NY, 130; M. ir 
G. Molynai, NY, 35; A. ir B. Na
kai, MI, 185;R. Petrauskas, NJ, 
110; L. ir D. Petroniai, MI, 
630; E. Prekerienė, NY, 35; 
Puikūnų šeima, CA, 35; V. Sa
vukynas, NY, 115; J. Stankaitis, 

OH, 50; M. ir D. Šulaičiai, NY, 
100, N. ir J. Ulėnai, NY, 55; P. 
ir O. Vaičaičiai, FL, 85; M. Venc
lovas, OH, 85; M. ir L. Virbic
kai, FL. 125; V. ir G. Žukaus
kai, IL.135.

Po 34.32 — J. ir O. Balsiai, 
Can. 64.32; Kliorikaičių šeima, 
Can., 34.32

$33.34 —M.V. Sutkus, CA, 
58.34.

$31.00 — E. I. Vilkas, CA, 
141

Po $30.00 — R. ir R. Andries, 
PA, 30; E. Andriušis, IL, 60; 
V. Anysas, Can., 30; P. Balandis, 
IL,95; V. ir O. Baltučiai, FL,40; 
E. Baranauskas, NY, 277; J. ir 
A. Bosai, IL, 30; S. Bražionie- 
nė, IL, 40; D. Bulgaris, NY, 50; 
R. Bulgarytė-Faja, MI, 30; V. 
Bulkaitis, NB, 165; B. Cižikai- 
tė, IL, 95; J. Dabrėga, MA, 35;
P. ir E. Daliniai, FL, 185; S. ir V. 
Dzikas, FL, 205; I. Galiūnas, 
WA, 80; P. ir M. Gasparoniai, 
CA, 40; K. Graudis, NJ, 185; 
Gražių šeima, IL, 30; G. ir A. 
Griniai, IL, 30; L. Grunavas, MI, 
50; S. J. Gvazdinskas, MI, 90; 
M. Gylys, NY, 135; L. ir P. Hei- 
ningai, MI, 90; B. Jackus, FL, 30; 
M. Jagutis, FL, 130; V. Januš- 
kis, OH, 130; L. Jurskis, PA, 175;
J. Kabliauskas, IL, 50; J. ir E. 
Kačinskai, MA, 65; K. S. Kasias, 
FL, 30; K. Katilius, IL, 30; J. ir S. 
Kelečiai, IL, 30; P. Kraujalis, FL, 
80; V. ir V. Kriaučiūnai. FL. 
30; A. Krulikienė, FL, 143; M. 
Kurienė, MI, 30; E. Legeckienė, 
IL, 190; A. Lesevičius, IL, 40;
T. Liutkus, FL, 170; J. McCus- 
ker, NY, 30; A. ir M. Marijo- 
šiai, NY, 30; I. ir B. Medžiu
kai, CA,80; D. Mikoliūnnas, OH,

130; E. Milkus, MI, 30į A. ir E. 
Ošlapai, CT, 140; V. ir A. Pata- 
lauskai, MI, 260; S. Paulauskas, 
IL, 60; A. ir B. Pautieniai, OH, 
270; A. ir L. Petersonai, MI, 55; 
A. ir R. Plepiai, FL, 320; Z. ir 
V. Pliodžinskai, OH, 70; M. ir A. 
Povilaičiai, NY, 185; J. ir P. Pute- 
riai, MI, 50; K. ir O. Rimai, IL, 
40; O. ir B. Rūkštelės, MI, 105;
A. Ruzgas, FL, 115; B. ir T. Ry- 
mantai, IL, 50; Č. ir O. Šadei- 
kai, MI, 690; J. ir J. Sakevi- 
čiai, IL, 1,095; V. Šamatauskas, 
FL, 85; B. Semaška, CT, 85; 
S. Smaižys, FL, 55; C. ir A. Stak
niai, NJ, 30; P. Stankevičius, NY, 
55; J. Stapulionis, CT, 105; V. 
ir S. Tallat-Kelpšos, IL, 90; A. 
Tamulionis, OH, 60; L. Tomkus, 
CA, 95; P. ir E. Totilai, NB, 65; 
K. ir A. Tuskeniai, FL, 100; 
K. ir V. Vaičaičiai, FL, 55; K. 
Vaičeliūnienė, OH, 155; G. Va
laitienė, NY, 170; J. Viekas, FL, 
40; P. Yakaitis, NY (30; D. ir 
V. Zakarai, AZ, 170; V. Žeber- 
tavičius, FL, 305; P. Zigman
tas, OH, 139; P. ir A. Žičkai, MA, 
'250

28.00 — V. ir M. Matulioniai, 
OH, 109

$26.66 — E. Sabalis, CA, 
111.66

Po $25.00 — A. ir O. Al- 
čiauskai, FL, 30; R. ir T. Alins- 
kai, N Y, 25; P. ir J. Ambrazie
jai, MA, 200; A. ir E. Amražiū- 
nai, CA, 55; R. ir R. Anelaus- 
kai, CA, 25; Č. Anužis, MI, 35; 
V. Aukštinantis, FL, 25; B. ir V. 
Aušrotai, FL, 40; V. Avižonis, 
DL, 300; V. Aleksandrūnas, CA, 
50; L. ir M. Bajorūnai, FL, 25;
B. Bakas, FL, 50; S. Balčiū
nas, FL, 110; prel. V. Balčiūnas, 
CT, 350; J. Balsys, CA, 110; 
vysk. P. Baltakis, OFM, 25; kun. 
F. Baltrūnas, OR, 75; A. P. 
Baltrūnas, Austr., 625; M. ir E. 
Baukiai, MI, 40; A. J. Bertulis, 
AR; 75; P. ir G. Šilėnai, NY, 25; 
R. Bitėnas, NJ, 130; T. Blinstru 
bas, IL, 242; V. ir A. Brazdžiū
nai, IL, 25; A. ir M. Bružėnai, 
FL, 105; J. Budrienė, OH, 205;
J. Budrikis, FL, 70; P. But
kus, FL, 70; V. ir J. Čekanaus
kas, CA, 25; V. ir L. Civins- 
kai, OH, 112; J. ir A. Dagiai, 
IN, 178; V. Damauskas, NB, 150;
K. ir E. Dakniai, FL, 65; E. Da
mijonaitis, FL, 25; P. Damijo
naitis, FL, 70; S. ir S. Damuliai, 
CA, 125); A. ir G. Danasai, MA, 
80; A. ir S. Daukšos, NY, 55; A. 
Devenis, OR, 100 ; A. Dovydai
tis, FL, 105; P. ir O. Dovydai
čiai, CA, 115; V. ir P. Dubaus
kai, N.Y., 140; K. ir M. Djuli^i, 
M D, 225; V. ir D. Eikinai, MA, 
70; B. Elsbergas, FL, 65; B. ir I. 
Galiniai, MA, 220; B. ir S. Gar- 
lauskai, OH, 75; K. Girnienė, 
NY, 25; K. ir E. Gogeliai, MI, 65;
L. Grauži n ienė, CA, 100; A. ir B. 
Gražuliai, OH, 140; A. Grybaus
kas, IL, 25; V. Grybauskas, CT, 
25; R. ir D. Ivaškos, ME, 305; 
V. ir F. Izbickai, MA, 295; 
A. Izokaitis, MI, 25; J. Izokai- 
tis, MI, 25; J. Izokaitis, MI, 25; 
V. Jacobsen, FL, 80; A. ir F. Ja
saičiai, NY, 25; G. R. Jasinskienė, 
FL, 185; A. ir S. Jelioniai, IL, 25; 
J. Jokubka, IL, 115; D. Jonaitis, 
NY, 25; J. V. Jonuškis, OH, 25;
I. ir V. Jonynai, IN, 25; E. Jo- 
zen, AZ, 100; V. ir A. Juodval
kis, CA, 75; J. Juškaitis, CA, 25; 
A. ir V. Karaliai, CA, 25; kun. 
A. Kardas, FL, 80; J. ir A. Kasis, 
IL, 25; A. Kašuba, FL, 90; O. 
Kašubienė, OH, 25; V. Keiba, NY 
25; J. ir N. Kiaušai, NJ, 95; I. ir 
V. Kirkyla, NY, 25; M. Kiemai
tis, FL, 25; L. ir J. Kloriai, CA, 
25; K. ir K. Kodatis, FL, 55; 
D. ir G. Krivickai, MD, 275; J. ir 
V. Kulikauskai, FL, 85; B. Kurta- 
nowicz, NY, 25; J. Kutra, CA, 
170; I. Kyras, IL, 50; A. ir N. Lap- 
šiai, MI, 50; I. ir J. Laučkos, M D, 
300; B. IR D. Lazauskai, CT, 25;
J. Linkus, IL, 115; S. Liubartas, 
AZ, 25; M. Lušienė, NY, 235; V.

McGinty, NJ, 150; J. A. H. A. 
Matthews, NY, 25; V. ir V. Ma- 
tusaičiai, NJ, 25; A. ir L. Mažei
kos, CA, 675; K. Mereckis, FL, 
55; M. Meškauskas, IL, 60; B. ir 
G. Mickevičiai, MA, 240; C. ir
I. Mickūnai, MA, 230; V. Mieže
lis, AZ, 140; S. ir E. Mikniai, 
CT, 170; A. ir E. Misiūnai, MI, 
205; M. Miškinienė, NY, 25; 
L. Morkūnas, IL, 75; M. Nagis, 
IL, 95; J. Naujokaitis, OH, 210; 
E. ir V. Nelsai, CA, 25; D. ir J. 
Noreikos, IN, 25; B. ir E. No- 
vickiai, IL, 100; Z. ir S. Obele- 
niai, OH, 147; L. ir I. Oksai, 
CA, 140; kun. A. Olšauskas, CA, 
45; K. Olson, CA, 50; A. ir A. 
Paliuliai, CT, 75; J. Palubeckas, 
MA, 110; J. Paškus, FL, 65; I. 
Petrauskas. IL, 205; K. ir E. Pris
imintai, CA, 50; P. ir R. Račiukai- 
čiai, M D, 100; V. Ramonas, IL, 
130; L. Raslavičius, CA, 75; 
E. Raštikis, CA, 80; kun. A. Rub- 
šys, N Y, 200; M. Rudaitis, FL.25; 
E. ir Č. Rukuižos, IL, 25; I.R. 
Ryan, MA, 25; J. ir A. Rygeliai, 
NJ, 25; P. Sablauskas, NY, 70; A. 
ir D. Samušiai, NY, 65; E. San- 
Sandanavičienė, NY, 30; A. Sau- 
dargienė, FL, 25; A- Šatienė, FL, 
50; O. ir B. Sebastijonai, IL, 125; 
kun. A. Senkus, FL, 90; V. ir V. 
Senuta, MA, 245; A. Setikas, CT, 
65; R. Šidlauskienė, NY, 25; 
kun. V. Šiliauskas, CA, 65; M. 
Šimkienė, FL, 45; J. ir M. Sinkus, 
MI, 130; P. Skėrys, IL, 125; E. 
ir S. Skobeikos, NY, 115; A. Sri- 
dulis, FL, 75; A. Šmidtas, MA, 
160; J. ir K. Sniečkai, OH, 125;
J. Snieškienė, FL, 25; V. Snilis, 
FL, 25; A. ir P. Šošės, IL, 185;
L. ir A. Sperauskai, NY, 105; L. 
Špokas, NY, 140; S. Staniškis, IL, 
295; J. ir K. Starai, FL, 45; L. 
Staškūnas, FL, 95; B. Steponis, 
OH, 25; J. ir R. Štuopiai, MA, 
170; A. Styra, OH, 180; V. ir L. 
Šulcai, MI, 65; J. Šuopys, MI, 60; 
J. ir R. Tack, CA, 25; J. Tallat- 
Kelpša, OH, 50; K. Tamošaitis, 
MA, 225; V. Trumpa, ČA, 45; 
V. ir P. Tumėnai, ILL, 25; V. dr 
T. Urbaičiai, OH, 170; E. Ūse- 
lytė, NY, 35; M. Vaišnys, PA, 75;
A. Vaitiekaitytė, MI, 35; K. Val
tis, FL, 25; J. ir M. V aitkai, MD, 
240: L. Valiulis, IN, 50; K. ir 
E. Valiūnai, NY, 11,986; V. ir
B. Varnai, CA, 480; R. ir R. Vel
tai, MA, 434; R. ir V. Veitai, MA, 
25;
I. ir M. Veleckiai, IL, 175;
J. Vembrė, MA, 375; N. Veng
rienė, IL, 25; V.E. Vidugiris, CA, 
55; V. Vilkutaitis, OH, 585; S. 
Žadeikis, IL, 110; G. Zauniūtė, 
NJ, 25; G. ir I. Žemaitaičiai, CT, 
25: G. ir E. Žemaičiai, OH, 25;
M. Židonis ir L. Židonytė, CT,
25; P. ir O. Žilinskai, OH, 25; 
H. Žitkus, FL, 245; A. ir B. Žu
kauskai, IL, 65 4

Po $21.00 — B- Lankutienė, 
PA, 21; M. ir V. Viliamai, OH, 46

(Bus daugiau)

• Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas į instituto 
neakivaizdinį skyrių pri
ima studentus bet kokiu 
metu.

Į bendrinį kursą priima
mi studentai, nebaigę aukš
tesniosios lituanistinės mo
kyklos. Į specialinį kursą, 
baigę aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą. Amžius ne
svarbu.

Smulkesnių informacijų 
teirautis šiuo adresu: Pe
dagoginis Lituanistikos In
stitutas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. 
šeštadieniais t e 1 e fonas: 
(312) 434-4545, kitom die
nom: (312) 847-1693.
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CHICAGOS LIETUVIAI

LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMUI 
200,000 DOL.

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis įvyko š. m. vasario 
21 d. savoje būstinėje, Chi
cagoje. Posėdį atidarė ir 
vedė tarybos pirm. Povilas 
Kilius, šiame posėdyje pri?. 
imta 1985 metų apyskaita, 
kuri bus išsiuntinėta vi
siems L. Fondo nariams. 
1985 metais LF turėjo 
296,161 dol. pajamų ir 
103,128 dol. išlaidų. Iš gau
to pelno lietuvybės išlaiky
mo reikalams paskirstyta 
181,000 dol.

1985 m. į L. Fondą įstojo 
124 nariai ir iš viso yra 
5684 nariai, gauta 211,800 
naujų įnašų, o iš viso 
3,314,100 dol. lietuvybės iš
laikymui iš viso paskirsty
ta 1,537,600 dol.

Lietuvių Fondo metinis 
narių suvažiavimas šaukia
mas š. m. balandžio 12 d. 
Jaunimo centro mažojoje 
salėje, Chicagoje. Prašy
mai paramai gauti paduo
dami iki kovo 15 d., o stu
dentų stipendijoms — iki 
balandžio 15 d., Prašymai 
rašomi ant Lietuvių Fondo 
nustatytų formų, pilnai jas 
užpildant ir suteikiant rei
kalaujamus duomenis. Vė
liau nustatyto termino gau
ti prašymai, nebus svarsto
mi ir grąžinami siuntėjams. 
Todėl svarbu nepraleisti 
terminų.

Lietuvių Fondo finansų 
komisijos siūlymu (pirm. J. 
Vaznelis) iš numatomo šių 
metų pelno, taryba leido LF 
pelno skirstymo komisijai 
išdalinti 200,000 dol. lit. 
švietimo, kultūros, jaunimo 
ir kt. lietuvybės išlaikymo 
reikalams.

Taip pat, finansų komisi
jai pasiūlius, taryba vien
balsiai atmetė LITO bend
rovės siūlymą, investuoti 
pusę milijono dol. į Lemon- 
te užpirktą žemę su pasta
tais. PLB valdybai įkūrus 
lietuvių centrą, bus galima 
svarstyti prisidėjimą prie 
jo išlaikymo.

Tarybos pirm. P. Kiliui 
pasiūlius, sudarytos įsta
tais reikalaujamos iš tary
bos narių šios komisijos: 
valdyba — pirm. dr. A. Raz
ma, įstatų — pirm. V. Ka- 
mantas, finansų — pirm. J. 
Vaznelis, pelno skirstymo 
— pirm. St. Baras, paliki
mų — pirm. D. Kojelytė ir 
informacijos — pirm. A. 
Juodvalkis.

G. Balukui pasiūlius, į 
Lietuvių dailiojo meno in
stitutą atstovais išrinkti K. 
Ambrozaitis ir J. Vaznelis.

Valdybos pirm. A. Raz
mai pasiūlius, dr. K. Rudai- 
tytės testamentinį palikimą 
su palūkanomis, iš viso 
19,253 dol. LF taryba nu
tarė išmokėti Aldonai Ais- 
tienei, poeto Jono Aisčio 
našlei. Dr. K. Rudaitytė sa-

Antanas Juodvalkis

vo testamente dalį paliki
mo — 12,000 dol. užrąšė 
jos mirimo metais geriau
siam lietuvių rašytojui. Lie
tuvių rašytojų draugijos 
sudaryta jury komisija pri
pažino Joną Aistį geriau
siu tų metų rašytoju.,

Lietuvių Fondo taryba 
veikia pasiskirsčiusi komi
sijomis, o techniškiems dar
bams atlikti turi reikalų ve
dėją ir buhalterį. Lietuvių 
Fondo vadovybės nuotaikos 
yra geros ir džiaugiamasi 
lietuvių teikiama parama.

Būtina kiekvienam lietu
viui sudaryti testamentus, 
it bent dalį turto palikti 
Lietuvių Fondui, kad jo pa
likimas amžinai remtų lie
tuvybės išlaikymą.

Visi remkime Lietuvių 
Fondą, stodami nariais ir 
didindami turimus įnašus.

KAZIUKO MUGĖ

Chicagos skautija š. m, 
kovo 2 d., sekmadienį, Jau
nimo centro visose patalpo
se, suruošė tradicinę Kaziu
ko mugę. Atidarė Vyriau
sia Skautininke Stefa Ged
gaudienė, asistuojant gen. 
konsului Vaclovui Kleizai 
ir gausiems skautų va
dovams ir stebint dide
lei žmonių miniai. Vado
vai pasisveikino su išsiri
kiavusiais skautų vienetais, 
apžiūrėjo gausius skautų 
vienetų išstatytus tautU 
niais motyvais medžio dro
žinius, audinius ir kitas gė
rybes. Apėjo per visus tris 
aukštus įsitikurusius skau
tus su valgyklomis, kavinė
mis, loterijomis ir kitokiais 
v i 1 i o j ančiais turtingais 
stendais.

žmonių spūstis buvo di
delė ir išpirko bei suvalgė 
visas gėrybes. Kaziuko mu
gė yra populiaresnė ir už 
Užgavėnių karnavalą.

J. DAUGVILO MEDŽIO 
DARBŲ PARODA

Iš Kaziuko mugės teko 
užsukti į Čiurlionio galeriją 
ir žvilgterėti į skulptoriaus 
ir dailininko Jurgio Daug- 
vilos medžio darbų parodą. 
Skulptorius J. Daugvila gy
vena Beverly Shores apy
linkėje ir garsėja savo 
smūtkeliai bei kitų šven
tųjų skulptūromis. Kiek 
yra pristatyta jo pagamin
tų kryžių gyvenamos vietos 
apylinkėje ir kitur, gal tik 
jis vienas težino. Kolega V. 
Kąsniūnas yra plačiau ra
šęs apie savo kaimyną 
skulptorių, tad pridėsiu tik 
trumpą žvilgsnį iš parodoj 
apsilankymo.

Parodoje išstatyti darbai 
suaugę su lietuvių liaudies 
kūryba. Smūtkeliai, šven-' 
tieji primena matytus Lie
tuvos kryžkelėse koplytstul
pius. Platus verpsčių sky
rius ir daug kraitinių skry
nių, išdrožtų tautiniais mo-

Vyriausia Skautininke vs Stefa Gedgaudienė, atidariusi Ka
ziuko mugę Chicagoje, drauge su naujuoju Lietuvos gen. kon
sulu Vaclovu Kleiza ir skautų vadovais aplankė visų keturių 
tuntų paviljonus. J. Tamulaičio nuotr.

tyvais, gėlėmis, paukščiais 
ir kt. Paroda paliko malonų 
įspūdį ir parodė dailininko- 
skulptoriaus meninį skonį, 
sugebėjimą.

Linkime skulptoriui J. 
Daugvilai nepavargti ir to
liau kūrybinį savo genijų 
išreikšti lietuvių liaudies 
motyvais.

KONCERTAS
Draugo ruošiamas meti

nis koncertas įvyks š. m. 
kovo 16 d. 4 vai. p. p. Ma
rijos auditorijoje. Bilietai 
Vaznelių prekyboje, o kon
certo dieną prie įėjimo. Da
lyvaukime.

PADĖKIM ĮRENGTI 
LIETUVIŲ SVETAINE
JAV LB socialinių rei

kalų taryba, vadovauja
ma Danguolės Valentinai- 
tęs, jau įsipilietino lietuvių 
tarpe ir plečia veiklą, teik
dama pagalbą vyresnio am
žiaus žmonėms. Pirm. D. 
Valentinaitės gyvenamojo
je vietoje — Chicagoje, ši 
veikla yra pati ryškiausia. 
Išsirūpinusi paramą iš 
miesto ir valstijos įstaigų, 
išnuomojo patalpas, surado 
talkininkų ir pradėjo teikti 
nemokamą patarnavimą vy
resnio amžiaus lietuviams.

Per pastarųjų porą veik
los metų pastebėjo, kad ne
pakanka tik užpildyti socia
linės pagalbos ir medicinos 
reikalais formas, padėti su
sikalbėti su įstaigomis bei 
teikti kitus nemokamus pa-, 
tarnavimus, bet sudaryti 
sąlygas tarpusaviam paben
dravimui ir produktinges- 
niam laiko praleidimui. To
kiai vyr. amžiaus lietuvių 
pagalbai reikalingos ir ati
tinkamos patalpos, kuriose 
tilptų ir soc. reikalų įstai
ga, gydytojų kabinetai, val

gykla ir pabendravimui sa- 
lė-svetainė. Po ilgesnio ty
rinėjimo, buvo užtikti par
davimui namai patogioje 
vietoje, Marųuette Parko 
apylinkės lietuvių apgyven
tame centre — 2711-15 W. 
71st St., Chicago, III. 60629.

D. Valentinaitė įsteigė 
socialinių reikalų Chicagos 
skyrių, sudarė direktorių 
tarybą, inkorporavo Illinois 
valstijoje ir gavo nuo mo
kesčių atleidimą. Pasitarusi 
su ekspertais ir gavusi di
rektorių tarybos pritarimą, 
tuos namus užpirko ir su
šaukusi susirinkimą, pain
formavo lietuvių visuome
nę. Po diskusijų susirinki
mas pirkimui pritarė ir pa
žadėjo visokeriopą paramą.

Tai įvyko praėjusių me
tų lapkričio mėn. Nuo to lai
ko praėjo 4 mėnesiai ir š. 
m. vasario 27 d. pirm. D. 
Valentinaitė sušaukė direk
torių tarybą ir spaudos 
žmones ir painformavo apie 
esamą namų padėtį bei fi
nansinį stovį. Namai yra 
mūriniai, pastatyti ant dvie
jų sklypų, dviejų aukštų ir 
prijungto garažo. Namo vi
dus pertvarkytas ir pritai
kytas savo paskirčiai. Pir
mame aukšte kairėje pusė
je telpa soc. reikalų įstaigą, 
gyd. kabinetas ir didžioji 
virtuvė, o dešinėje yra sve- 
tainė-valgykla, turinti šim
tą vietų, biblioteka-skaityk
la ir būtinieji patogumai. 
Antrame aukšte įrengti pa
vieniams asmenims šeši 
kambariai su trimis vonio
mis (dviems kambariams 1 
vonia), erdvi virtuvė, val
gomasis ir gyvenamas kam
barys (salionas). Antras 
aukštas jau apgyvendintas 
vyr. amžiaus žmon. Gyven
tojus priima, pagal užsire
gistravimo eilę ir socialinę 
padėtį. Ten gyvenantieji 

žmonės turi prisitaikyti prie 
aplinkos, laikytis nustaty
tų taisyklių ir vienas kitam 
netrukdyti.

Už namus sumokėta. 
75,000 dol. Užtraukta KA
SOJE psakola 60,000 dol., 
kuri turi būti grąžinama su 
pja 1 ū kanomis. Papildomai 
pasiskolinta 21,000 dol. ir 
naudojama remontams. Iki 
šiol aukų gauta 29,000 dol. 
Gautieji pinigai išleisti.

Jau atlikti namų pertvar
kymo daębai, bet dar sku
biai turi būti atlikta visa 
eilė didesnių ir mažesnių 
patvarkymų. Kad valgyk- 
la-svetainė pradėtų veikti, 
reikalinga ne mažiau 25,000 
dol.

Chicagiškė visuomenė 
kviečiama ateiti į pagalbą. 
Direktorių taryba skelbia 
kovo mėn. svetainės įrengi
mo mėnesiu ir laukia lietu
vių palankaus atsiliepimo. 
Norima darbus užbaigti iki 
balandžio pradžios ir sve= 
tainę atiduoti lietuvių nau
dojimui. Tada bus teikiami 
pigūs pietūs vyr. amžiaus 
lietuviams, vakarais svetai
nė bus duodama susirinki
mams, kultūrinėms vakaro
nėms ir kitiems lietuvių rei
kalams.

Direktorių taryba suda
ryta iš visuomenei gerai žL 
nomų profesionalų ir veikė
jų. Štai jie: pirm. dr. Anta
nas G. Razma, nariai — dr. 
Mindaugas Griauzdė, Bro
nius Juodelis, adv. Audronė 
Karalienė, adv. Daina Koje
lytė, Jolanta Mikūnienė, dr. 
Linas Sidrys, dr. Kęstutis 
Trimakas, dr. Arvydas Va- 
nagūnas, dr. Edmundas Vi
rinas ir vykd. direktorė 
Danguolė Valentinaitė.

Soc. reikalų įstaigoje pa
tarnavimus teikia D. Va
lentinaitė, B. Podienė, R. 
Dapkutė, V. Kupcikevičienė 
ir daugelis talkininkių. 
Įstaigoje nemokamai tikri
namas kraujo spaudimas, 
gydytojų apžiūra, teikiama 
visokeriopa socialinė pagal
ba.

Namo pertvarkymo dar
bai vykdomi pagal priimtą 
sąmatą, prisilaikant nepa
prasto taupumo. Yra žmo
nių, kurie nuoširdžiai pade
da ir aukoja savo laiką, kad 
tik svetainė būtų greičiau 
įrengta ir atidaryta naudo
tis. Visi prisidėkime savo 
auka nedelsdami, tuojau 
pat. čekius rašyti: Lithua
nian Human Service Coun- 
cil Chicago chapter (gali
ma ir sutrumpinti ir naudo
ti liet, pavadinimą).

Soc. reikalų taryba lei
džia mėnesinį vertingą biu
letenį, redaguojamą Karolio 
Milkovaičio ir teikiančio la
bai naudingų žinių apie soc. 
ir medicinos patarnavimus. 
Biuletenio metinė kaina 8 
dol., mielai laukiamos ir au
kos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Vasario Šešioliktoji Floridoje
JURGIS JANUŠAITIS

Po ilgesnės pertraukos 
buvo malonu aplankyti Mia- 
mi ir Pompano Beach lietu
vius.

čia viešėjome Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
ruošiamų minėjimų dieno
mis. Mat Miami Beach klu
bo valdyba ir Pompano 
Beach LB apylinkės valdy
ba pakvietė savo kaimynus 
— Daytona Beach lietuvių 
meno vienetą Sietyną atlikti 
minėjimuose meninę pro
gramą.

Vasario 16-tosios minėji
mas įvyko Miami Beach va
sario 16 d. lietuvių klube. 
Susirinko net 216 žmonių. 
Jau nuo ankstyvo ryto klu
be vyko judėjimas— vyrai

ir moterys ruošė, puošė sta
lus, šeimininkės kepė ir vi
rė pietums valgius. Visa 
klubo valdyba ir taryba plu
šo: pirmininkė Elena Jonu
šienė, vicepirm. Juozas 
Maurukas, sekr. Gunda Ko- 
datienė, ižd. Pijus Lapins
kas, iždo sekr. Liudas And
rius, tarybos pirmininkas 
Paulius Leonas, Petras 
Griškelis, Jonas Vaičekonis, 
Elena Leonienė, Ona Griš- 
kelienė ir kiti.

Sietynas buvo nuostabiai 
gražiai sutiktas, tuojau 
vaišintas priešpiečiais ir 
visą laiką globotas.

Minėjimas pradėtas ofi
cialiąja dalimi. Jį pradėjo 
klubo tarybos pirmininkas

Smagu sėkmingai darbą užbaigus... Iš kairės klubo tarybos 
pirm. Paulius Leonas, Sietyno išvykos vadovė Dalila Mackia- 
lienė, klubo pirm. Elena Jonušienė ir valdybos vicepirm. Juozas 
Maurukas. J. Janušaičio nuotr.

Sietyno nariai su vadovais. J. Garlos nuotr.

DOVANŲ PARDUOTUVĖ

PATRIA
2646 West 71st Street,
• Chicago, III. 60629 

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

ITS NEW> • IT'S HE R E !

$5 million jackpots guaranteed! 
Play up to ten weeks in advance! 
One play - one dollar!
Match just 3 of 6 winning numbers 
and win $3!

Paulius Leonas. Įnešamos 
JAV, Lietuvos ir organiza
cijų vėliavos, nuaidi JAV ir 
Lietuvos himnai, prisime
nami žuvę dėl Lietuvos lais
vės tėvynės sūnūs ir duk
ros, jautrią patriotinę mal
dą sukalbėjo kun. dr. Vin
cas Andriuška.

Pirmas kalbėjo Miami 
miesto meras Xavier Sua- 
rez, jaunas kubietis, svei
kindamas ryžtingą, kovo
jančią prieš komunizmą lie
tuvių tautą, drauge prisi
mindamas ir savosios tėvy
nės likimą. Į sveikintojų ei
lę įsijungė pavergtų, mums 
pritariančių, tautų atsto
vai: vengrų — vyskupas 
Nagy, estų Kopoel, ukrai
niečių — dr. Nicholas Chi- 
rovsky, latvių — Liūdi Ber- 
žins ir Alfonsas Balodis ir 
Kubos — dr. Vernon. Kal- 
mėtojai smerkė komunizmą, 
iškėlė pavergtų tautų rytą 
kovoje už savo tautų laisvę, 
linkėjo Lietuvai ištverti ir 
atgauti n e p riklausomybę. 
Kalbėjo visi labai taikliai ir 
trumpai.

Buvo perskaityta Flori
dos gubernatoriaus prokla
macija, skelbianti Vasario 
16-tą ją nepriklausomybės 
dieną.

Meninę programą atliko 
Daytona Beach Sietynas.

Tai literatūrinis monta
žas, perpintas gražiomis, 
tekstams pritaikytomis dai
nomis. Montažą paruošė Da
lila Mackialienė, panaudo
dama, ir savosios kūrybos 
pridėdama, mūsų poetų, ra
šytojų ir kompozitorių kū
rybą. šioje dailaus žodžio 
ir dainos pynėje sukaupta 
mūsų tautos visa istorija 
nuo seniausiųjų iki dabarti
nių laikų. Tai patys gražiau
si perliukai, trumpai išsa
ką mūsų tautos gimimą, ka
ralių ir kunigaikščių žygius, 
kovas, sėkmes, nesėkmes, 
tautos atbudimą ir sudėtas

aukas siekiant visiškos lais
vės ir nepriklausomybės. 
Montažui dainų akomponi- 
mentą į juostą įgrojo Sie
tyno vadovas muz. Antanas 
Skridulis. Montaže skaity
mus atliko Dalila Mackia
lienė, Vanda ir Vytautas 
Majauskai, Ona Mironienė, 
Juozas Paliulis ir- Juozas 
Sodaitis.

Klubo valdybos vicepir
mininkas Juozas Maurukas 
nuoširdžiai padėkojo Siety
nui ir jo išvykos vadovei 
už reto grožio programą ir 
drauge su klubo pirmininke 
Elena Jonuišene įteikė ro
žių puokštę, o auditorija 
dėkingumą išreiškė audrin
gu plojimu.

Klubas savo garbės na
riu išrinko Miami miesto 
merą Xavier Suariez ir jo 
žmonai įteikė gintaro karo
lius, kuriuos padovanojo 
Elizabata Zigmantienė.

Po minėjimo vyko gražus

pabendravimas ir bendri 
pietūs.

POMPANO BEACH

Vasario , 16 minėjimas, 
ruoštas Auksinio kranto LB 
apylinkės, įvyko vasario 
17 d. puošniame Imperial 
House restorane. Dalyvių 
virš 120. Minėjimą pradė
jo LB apyl. pirmininkas dr. 
L. Bajorūnas. Programai 
vadovavo jauną lietuvaitė 
Marytė Prunskytė-Coleman. 
Maldą sukalbėjo kun. Vy
tautas Pikturna. Programos 
eigoje buvo perskaityta gu
bernatoriaus proklamacija, 
rezoliucijos JAV valstybi
ninkams, Lietuvos diploma
tams. Pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuovs laisvės, o taip pa
gerbtas kūrėjas-savanoris 
dr. Pautienis, kuris dėl svei
katos minėjime dalyvauti 
negalėjęs.

Kitų kalbėtojų nebuvo. 
Visas kalbas atstojo ir čia 
Sietyno meninė programa.

Ir čia Sietynas pasirodė, 
kaip stipri, gerai pasiruo
šusi meninė pajėga, susi
laukusi dalyvių nuoširdžios 
padėkos. Minėjimas baigtas 
visiems sugiedojus Lietu
vos himną ir pirmininko dr. 
L. Bajorūno nuoširdžiu pa
dėkos visiems žodžiu.

Miami Beach ir Pompa
no Beach lietuviai pasirodė 
sugebą ruošti gerus rengi
nius ir tai gyvos lietuviško
sios salelės, duodančios 
daug naudos lietuviškam 
gyvenimui, Floridos padan
gėje.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

jS^INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

7 1986 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ:

RŪTA PAUPERAS, Mgr.

Ali proceeds beneflt Ohio schools

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONE NR. 2
Iš Niujorko

KELIONE NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONE NR. 5
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 6
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7
Iš Niujorko

gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 
$1,590.00

birželio 14 d. iki birželio 28 d. 
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d. 
$1,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), iškaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistų, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
5,500 rb., VAZ 2107 — 4,470 rb„ VAZ 2106 - 4,130 rb., VAZ 21003 — 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. /T/A/A//7/77

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. '” 'inApli t ie >»>*** t»» r >nimh

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimai dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Lietuvos Gen. Konsule 

Juzė Daužvardienė
Lietuvos gen. konsu

lo New Yorke Aniceto 
Simučio kalbos, pasa
kytos gen. konsulės Ju
zės Daužvardienės pa
gerbime Chicagoje š. 
m. kovo 1 d. santrauka.

Užsienio tarnyba, reika
laujanti iš narių didelio 
techninio ir intelektualinio 
pasiruošimo, nėra iš leng
vųjų ir nėra tokia roman
tiška kaip tas iš tolo gali 
atrodyti. Jei didelės vals
tybės žemesnius postus gali 
užpildyti gerai paruoštais 
technokratais, tai mažo
sios valstybės to liuksuso 
neturi — tas pats techno
kratas turi turėti ir platų 
intelektualinį akiratį. Rei
kalavimai ypatingai padidė
ja atstovaujamai valstybei 
atsidūrus okupacijoje. Bal
tijos valstybių diplomatinės 
tarnybos išlikimas ir po 
45-rių metų okupacijos yra 
istorinės reikšmės prece
dentas. Mūsų visų pareiga 
tą precedentą pratęsti ga
limai ilgesniam laikui, gal 
iki nepriklausomybės atga
vimo.

Lietuvos Dipl. Tarnyba 
šiuo metu yra vienintelė 
konkreti suvereninės Lietu
vos valstybės dalelė tarp
tautinėje arenoje, kurios 
egzistavimą privalome iš
naudoti iki maksimumo. Jos 
išlikimas priklauso ne vien 
nuo Dipl. Tarnybos, bet ir 
nuo jūsų. Tur būt visi čia 
susirinkę esate Amerikos 
piliečiai, bet kartu jūs esa
te lietuviai. Kadaise esu 
girdėjęs šūkį — kiekvienas 
lietuvis? yra Lietuva. Ir tik
rai, jei jis yra mūsų tautos 
sūnus ar dukra, jei jo ar 
jos širdyje dega Lietuvos 
meilė, jis yra dalelė, iš ku
rių susideda Lietuva. Pa
vyzdžių toli ieškoti nerei
kia. Mūsų šio vakaro gar
bės viešnia generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė 
gimė, užaugo ir mokslus iš
ėjo Amerikoje, bet tas jai 
nekliudė veik visą amžių 
pašvęsti tarnybai Lietuvai.

Kaip jau minėjau, mažos 
valstybės užsienio tarnybos 
nariui nepakanka būt vien 
tik technokratu apsiribo
jančiu pasų ir liudijimų iš- 
r a š inėjimu. Suprantama, 
kad tie dalykai turi būt at
likti, bet prie jų yra ir svar
besni — nepraleist progų 
kiek galima dažniau paplaz- 
dent mūsų trispalvę tarp
tautinėje arenoje tuo pri
menant pasauliui, kad Lie
tuva štai dar gyva. Tokios 
progos atsiranda diploma
tams ir konsulams skirtus 
pobūvius lankant. Pavyz
džiui, New Yorke, ir tur 
būt Chicagoje, konsularinis 
korpusas renkasi kiekvieną 
mėnesį Iunšams ir paben
dravimui, kurie ne tik bran
gokai kainuoja, bet dargi 
vyksta neaptogiu laiku — 

vidurdienį. Veik visa darbo 
diena sugaištama, žinoma, 
jų galima ir nelankyti, bet 
tada praleidžiama proga 
pasirodyt ir primint apie 
Lietuvą toje arenoje, į ku
rią niekas kitas už tave ne
nueis. Prie to ir vakarais 
tenka visokius konsulų ir 
net ambasadorių pobūvius 
lankyti. Tas nėra lengva po 
dienos darbo raštinėje. 
Jums čia visiems gerai ži
noma kaip šio vakaro gar
bės viešnia tokias progas 
puikiai išnaudodavo.

Manau, kad daugelis čia 
susirinkusių esate girdėję 
apie industrinį Worcesterio 
miestą Massachusetts vals
tijoje. Tai beveik porą 
šimtų mylių į šiaurės vaka
rus nuo New Yorko nutolęs 
miestas, kuriame lietuviai 
pradėjo kurtis prieš šimtą 
metų. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo išvaka
rėse Pirmojo Pas. karo pa
baigoje ten gyveno per 
10,000 lietuvių, veikė dar 
XIX-jo šimtmečio pabaigo
je įsteigta stambi šv. Ka
zimiero Lietuvių Parapija, 
kelios lietuvių savaitgalio 
mokyklos, daugybė organi
zacijų ir klestėjo ypatingai 
gyva visuomeninė veikla.

Mums tas miestas įdomus 
tuo, kad jis lietuvių visuo
menei ir Lietuvai davė visą 
eilę iškilių moterų akade- 
mikių, kurių tarpe ir šio 
vakaro garbės viešnią. Su
minėsiu tik kelias: Magde- 
lena Avietėnaitė, nors ir gi
musi Lietuvoje, maža at
vežta į JAV-bes užaugo ir 
mokėsi Worcesteryje, vė
liau studijavo Šveicarijoje, 
atgavus Lietuvai nepriklau
somybę 1920 m. grįžo į Lie
tuvą ir ėjo atsakingas pa
reigas Lietuvos Užs. Reika
lų Ministerijoje iki pat oku
pacijos. Ona Vasiliūtė-Pakš- 
tienė, gimusi ir užaugusi 
Warcesteryje, baigusi stu
dijas Europos universite
tuose, daug keliavo po pa
saulį, dėstė anglų kalbą V. 
D. Universitete Kaune, pui
kiai užsirekomendavo Lie
tuvos Vyčių ir Lietuvių Ka
talikių Moterų veikloje. Dr. 
Zuzana Puišytė-šalnienė už
augo ir išsimokslino Wor- 
cesteryje. Baigusi teisės 
mokslus tarp amerikiečių 
buvo žinoma kaip iškili ad
vokatė, o lietuviams kaip 
pirmoji lietuvė moteris ad
vokatė Amerikoje. Ji buvo 
veikli lietuvių organizacijo
se ir iškalbinga tiek lietu
viams, tiek amerikiečiams. 
Bet iš visų Worcesterio lie
tuvaičių akademikių ilgiau
siai Lietuvai dirbo ir to
liausiai nužengė ilgametė 
Lietuvos generalinė konsu
le Chicagoje Juzė Raukty- 
tė-Daužvardienė.

Atrodo, kad anais laikais 
Worcesterio lietuvių visuo
menės patrijotiniai tautinis

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis supažindina audi
toriją su Juzės Daužvardienės asmenybe, jos veikla Lietuvai ir 
lietuviams. J. Šidlausko nuotr.

Pagerbta Gen. Konsule I. Daužvardienė
(Atkelta iš 1 psl.) 

keliami konsulės darnūs 
santykiai su Altą ir jos na
šūs darbai, kurie esą ”mums 
įkvėpimas dirbant Lietu
vai”.

ALT S-gos pirm. dr. L. Kriau- 
čeliūnas sveikina gen. konsulę 

J. Daužvardienę.
J. Šidlausko nuotr.

Eugenijus Bartkus, Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio pir- 
mininkas, sveikino gęn. 
konsulę šio sąjūdžio, apjun
giančio viso pasaulio tauti- 
ninkiją, vardu. Drauge per
davė dr. K. Bobelio, VLIKo 

susipratimas ir entuziazmas 
buvo toliau nužengęs negu 
panašaus dydžio kolonijose 
Amerikoje. Tad ši tautinio 
susipratimo dvasia apėmė 
ir būrį ten augusių ir bren- 
dustių lietuvaičių.

Lyg nematomos rankos 
vedama Juzė Rauktytė kon
sulės pareigoms pradėjo 
ruoštis dar ankstyvoje jau
nystėje. ši susipratusių že
maičių Raukčių dukra ne 
tik gerai namuose išmoko 
žemaičių kalbą, bet vėliau 
mūsų bendrinę lietuvių kal
bą ir mokyklose įsisavino 
anglų kalbą. Vėliau atsidū
rusi lietuvių, amerikiečių ar 
ir tarptautinėj konsulų 
draugčijoj galėjo jaustis 
sava. Nuo ankstyvos jau
nystės rašinėdama kores
pondencijas į laikraščius 
Amerikoje ir Lietuvoje iš
vystė įgimtą žurnalistinį 
talentą.

(Bus daugiau) 

pirmininko, sveikinimus ir 
padėką už glaudų bendra
darbiavimą su VLIKu.

Karolis Milkovaitis, Lie
tuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje pirmininkas, svei
kino šios sąjungos vardu, 
akcenduodamas šaulių mei
lę konsulei. Jolanta Kere
lienė kalbėjo Liet. Moterų 
Klubų Federacijos Chicagos 
klubo valdybos vardu. Ste
fa Gedgaudienė, Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyr. 
skautininke, džiaugėsi skau
tininke Juze Daužvardienė 
ir jos geru kasdieniniu dar-, 
beliu Lietuvai. A. Namikie- 
nė, Aušros Vartų Skaučių 
tunto tuntininkė pareiškė, 
kad šio tunto skautės turi 
Skautininkę Juzę Daužvar
dienę gyvu pavyzdžiu ir jį 
sesės seka. Julius širka, K. 
Donelaičio lit. mokyklų di
rektorius, dėkojo Konsulei 
J. D. už vizitus šiose mo
kyklose, nes kiekvienas su
sitikimas su mokiniais pa
likęs jų širdyse didelį 
džiaugsmą bei ryžtą. Morta 
Babickienė, Karių šeimų 
Kun. Birutės draugijos var
du gėrėjosi J. D. visad ge
bėjusia išspręsti kilusias 
problemas. Algirdas Brazis, 
Lietuvos Vyčių vid. Ameri
kos apygardos pirmininkas, 
sveikindamas šios org. ilga
metę narę, konsulę J. D. lin
kėjo geros sveikatos ir įtei
kė dovaną. A. Repšienė, 
Reg. Lietuvių Bendruome
nės vardu, linkėjo konsulei 
geros sveikatos, laimingų 
metų. Kazė Brazdžionytė, 
LST Korp! Neo-Lithuania 
vyr. vald. pirmininkė, įteik
dama dovanėlę, dėkojo kon
sulei už pavyzdį jaunimui, 
kaip tenka aukotis, kentėti 
ir vargti dėl Lietuvos. Sta
sys Virpša, Liet, tautinių 
namų vald. pirmininkas, gė
rėjosi konsulės iškiliu dar
bu nuo pat vaikystės iki 
šiandien. Programos vado
vė pagarsino kelis sveikini
mus konsulei, gautus tele
gramomis ar laiškais. Tarp 
jų — Onos Mikulskienės, 
Čiurlionio ansamblio vardu.

Minėjimo meninės valan
dėlės programą nuotaikin
gai atliko solistai Margari
ta Momkienė ir Al. Brazis,

pavieniui ir duetu. Klausy
tojams pradėjus plojimu 
pritarti, Algis pakvietė įsi
jungti ir žodžiu .. . Taip ir 
padarė, visa salė įsijungė į 
Lietuvos atsikūrimo metais 
dainuotąsias dainas, atseit, 
dainas, kurias anuometė Ju
zė Rauktytė dainavo Wor- 
cestery, Bostone ir kitur...

Iššaukti gen. konsulės sū
nus ir jo žmona, Petras ir 
Dolores Daužvardžiai, pa
lydėti ilgais plojimais. Ant
rojo, sūnaus, žuvusio prieš 
kelioliką metų lėktuvo ava
rijoje, žmona ir vaikai, pa
sirodo, negalėję minėjime 
dalyvauti, dėl vieno šeimos 
nario sunkios ligos. Tai su
žinojau tik kitą dieną po 
minėjimo...

ALT S-gos Chicagos skyr. 
pirm. St. Briedis sveikiną gen. 
konsulę J. Daužvardienę.

J. Šidlausko nuotr.

Visados gen. konsule Ju
zė Daužvardienė kalbėdavo 
neilgai, bet turiningai ir gL 
liai reikšdama savo mintis, 
šio vakaro josios kalba bu
vo, Vaižganto žodžiu ta
riant, deimančiukas! Ji pa
sakojo apie savo tėvus, mo
kyklas ir išeituosius moks
lus, lietuviškąjį veikimą 
pradedant vaikystės metais 
Worcester, Mass., vėliau 
New Yorke ir, pagaliau, nuo 
1937 m. Chicagoje. Tary
tum, susumuodama apie sa
ve, konsule tarė: Mylėjau 
Lietuvą iš tolo, bet širdimi 
iš labai arti... Stengiausi 
būti gera ambasadore ... 
Chicagoje esu įsipilietinusi 
ir iš Jūsų tarpo nebėgsiu, į 
Floridą ar Kaliforniją nesi- 
kelsiu ... (gal’ į Lockpor-.. 
tą!). . Nepasitrauksiu iš 
lietuviško darbo, kol mano 
pajėgos leis ... Baigmėje 
pareiškė padėką 'engėjams, 
sveikintojams, solistams ir 
visiems visiems, tardama 
žemaitiškai, atseit, tėvų tar
me: pakarniai dėkavoju!

Sustojusi visa salė, solis
tams Margaritai ir Algiui 
vadovaujant ir akompania- 
toriui R. Mockui pianinu 
pritariant, sugiedojo Ilgiau
sių metų!

Mečys Valiukėnas
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Rochesterio lietuviai minėjo Vasario Šešioliktąją
Vasario 16-tos minėjimas 

Rochesteryje praėjo paki
lioje dvasioje. Kaip kasmet, 
miesto meras priėmė lietu
vių delegaciją ir paskelbė 
pro klamaciją. Delegacijai 
vadovavo ALT skyriaus pir-. 
mininkas J. Jurkus.

Vasario 16-tą radijo pro
gramą gražiai pravedė R. 
Kiršteinas.

11 vai. buvo atnašauja
mos šv. Mišios už kenčian
čią Lietuvą šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje. 
Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Jautrų pamoks
lą pasakė Tėvas- J. Vaškys. 
Pamaldų metu giedojo vie
tos L. B-nės choras, vad. 
muz. R. Obalio.

3 vai. p. p. įvyko iškil
mingas minėjimas parapi
jos salėje. Amerikos karo 
veteranams įnešus Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas, bu
vo sugiedoti himnai, ku
riems akompanavo K. Sala- 
džius. Prasmingą maldą su
kalbėjo Tėvas J. Vaškys. 
Programos vadovas, Alto 
skyriaus garbės pirm. dr. 
Vladas Lelis pasveikino 
gausiai susirinkusius ir sa
vo kalboje priminė Lietu
vos kančias ir mūsų parei
gą padėti jai mums gali
mais būdais. Lina Alvarado 
perskaitė mero proklamaci
ją ir kongr. Frank Hortono 
laišką.

Pakviestas prelegentas, 
svečias iš Clevelando, inž. 
Pranas Razgaitis, pasveiki
nęs Rochesterio lietuvius 
Clevelando lietuvių vardu, 
palinkėjo, kad vienybėje su 
kovojančiais broliais ir se
sėmis pavergtoje Lietuvoje 
ir Sibire išgirstume mums 
skirtą misiją — skelbti lais
vajam pasauliui apie Lietu
vos tragediją, nutraukti 
melo skraistę nuo Lietuvos 
bylos ir neprarasti Vilties 
ir sunkiausiose valandose.

Jo paskaita buvo išklau
syta su dideliu dėmesiu ir 
nepagailėta aplodismentų.

Po to Lina Alvarado per
skaitė rezoliuciją, kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

Toliau sekė meninė pro
grama. Solistė Jūra Veblai- 
tytė - Lichtfield padainavo 
gražių, retai girdėtų dainų 
iš K. Banaičio ciklo. Jai 
akompanavo C. Braun.

Pagrindinis kalbėtojas Pranas 
Razgaitis iš Clevelando.

V. Staškevičiaus nuotr.

Sol. Jūra Veblaitytė-Lichtfield.
V. Staškevičiaus nuotr.

2-rą vietą New Yorko vals
tijoje tautybių pasirodyme 
ir gavo piniginę premiją — 
1600 dol.

Minėjimo metu D. Kli- 
mienė įteikė Rochesterio 
šeštadieninei mokyklai Lie
tuvių Fondo atsiųstą dova
ną — 500 dol., kurią priėmė 
ir padėkojo V. žmuidinas, 
mokyklos vedėjas.

Į minėjimą buvo atvykęs 
Dem. & Chronicle reporte
ris, kurie gražiai aprašė se
kantį rytą.

Minėjimo metu buvo su
rinkta aukų Lietuvos lais
vinimui — 3,483 dol. Dau
giausia paaukojo, kaip kas
met, Alina Zurienė — 1000 
dol. Pagal aukotojų valią 
aukos paskirtos: Altui 1553 
dol., Vlikui — 1300 dol. ir 
L. B-nei — 830 dol. Aukos 
renkamos toliau.

LOS ANGELES
NAUJA LIETUVIŠKA 

ŠEIMA

TĖVAS IR SŪNUS

Lina Alvarado skaito rezo
liuciją.

V. Staškevičiaus nuotr.

Paskutinę programos da- 
atliko J. Reginienės tau

tinių šokių grupė "Lazdy
nas, kuris neseniai laimėjo

Pernai gruodžio 21 d. šv. 
Kazimiero parapijos baž
nyčioje klebonas kun. dr. 
Algirdas Olšauskas mote
rystės sakramentą sutelkė 
Audrai Nelsaitei ir Rimui 
Narbutui. Mišių ir sutuok
tuvių apeigas lydėjo muzi
kos garsai. Solo giedojo Vi
ta Vilkienė ir Antanas Par 
vasaris, vargonais palydint 
Rimui Polikaičiu. Mišių 
skaitymus skaitė jaunosios 
sesuo Renata ir pusseserė 
Rūta Stroputė.

Vestuvių puota vyko 
puošniame restorane. Tėve
liai Romas ir Angelė Nel- 
sai ir Dana Narbutienė su
tiko jaunuosius su duona ir 
druska, o Angelė Nelsienė 
dukros ir žento rankas su
rišo lietuviška juosta, kuri 
buvo gauta iš Lietuvos 
Audros seneliams Barkaus
kams švenčiant 50 metų ve
dybų jubiliejų. Linkėjo jau
niesiems sulaukti ne mažiau 
jubiliejų savo gyvenime.

Pokylį pravedė dr. Ema
nuelis Jarašūnas, linksmai 
nupasakodamas Rimo ir 
Audros susipažinimą.

ii

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476*2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vasario 16-tos Los Angeles rengėjai įteikia dovaną Linui 
Kojeliui. Iš kairės: ALT pirm. A. Mažeika ir L. Mažeikienė, TF 
pirm. M. Naujokaitis, LB apyg. pirm. A. Nelsienė ir Linas 
Kojelis, Baltųjų Rūmų spec. asistentas. R. Nelso nuotr.

Audra 1983 metais baigė 
prekybinę administrac i j ą 

(jj) Loyolos universitete; toliau 
' tęsia mokslus studijuodama 
teisę. Lietuviškas gyveni
mas jai labai artimas, au
gant patrijotinėje ir veik
lioje Nelsų šeimoje. Kartu 
su sesute Renata baigė šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą (jauniausioji sesuo 
Inga lanko paskutinąją kla
sę) ; toliau jaunoji Audra 
lankė ir baigė pedagoginę 
klasę ir buvo dažna moky
tojų pavaduotoja šeštadie
ninėje mokykloje. Dalyvau
ja ateitininkų, skautų ir 
jaunimo sąjungos organi
zacijose.

Jaunojo Rimo tėvai, Adol
fas ir Dana Narbutai, auk
lėjo tris sūnūs ir dukrą lie
tuviškoje dvasioje ir įdiegė 
meilę menui — muzikai ir 
dailei. Rimas yra baigęs 
UCLA skulptūros, tapybos 
ir grafikos mokslus, Domin- 
guez Hills universitete ga
vo kompiuterių mokslo dip
lomą ir dirba kaip inžinie
rius savo srityje.

Puotos metu sveikinimų 
žodžiu ir raštu buvo gausu.

Jautrus ir perpintas mei
le savo šeimai buvo mamy
tės Angelės Nelsienės svei
kinimas jauniesiems.

Svečių tarpe kartu daly
vavo Audros teta Aldona ir 
Vladas Stropai, jų dukros 
Rūta ir Rima iš Chicagos.

Dalyvavo taip pat Rimo se
nelė E. Sabaliauskienė, te
tos — Kordą ir Danga su 
šeimomis, brolis Virgis; 
Audros senelė Elena Nelsie
nė, dėdė Edmundas Nelsas 
su šeima, dėdienė Regina 
Tack su šeima.

Vestuvių puotai persikė
lus j šokių salę, Audros ir 
Rimo draugai juos pagerbė 
sušokdami kartu su jais 
Sadutę ir Rezginėlę. Vaka
rop svečiai kartu su jaunai
siais dar ilgai svečiavosi ir 
vaišinosi erdviuose Romo 
ir Angelės namuose.

Išleidus į vedybinį gyve
nimą Rimą ir Audrą, linki
me jiems ko laimingiausios 
ateities!

D. Polikaitienė

PHILADELPHIA
GRANDINĖLĖ 
KONCERTUOS

Jaunieji Audra ir dr. Rimas Narbutai.

Balandžio 5 d. iš Cleve
lando atvyksta tautinių šo
kių ansamblis GRANDINĖ
LĖ su visai nauja progra
ma. Koncerto pradžia punk
tualiai 7 vai. vak., o vieta 
Lithuanian Music Hali, 
2715 E. Allegheny Avė., 
prie pat 1-95 greitkelio, Al
legheny išvažiavimo. Kon
certą rengia LB apylinkės 
valdyba. Bilietų kainos 10, 
8 ir 6 dol. V. Krėvės Litua- 
nstinės mokyklos moki
niams, kaip ir j visus LB 
apylinkės renginius, bilie
tai duodami nemokamai. 
Kadangi vietos bus nume
ruotos, patariama bilietus 
įsigyti iš anksto kreipiantis 
į Teresę Gečienę tel. (215) 
677-1684 arba Mariją Su- 
šinskienę (215) 927-2467. 
Po koncerto šokiai, bufe
tas, baras ir bus gera progą 
pabendrauti su GRANDI
NĖLĖS šauniu jaunimu.

AP D R A ŪDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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Robert Page choro 

koncertas
Devyniose kalbose atliko 

tas ilgoko repertuaro folk
lorinės muzikos choro kon
certas, įvykęs š. m. vasario 
25 dienos vakare Clevelan- 
do Beck Centre, diriguoja
mas Robert Page, praėjo di
deliu pasisekimu. Pirmą 
kartą Clevelando muzikinio 
gyvenimo istorijoje ameri
kiečių profesionalų choras 
pasiryžo surengti koncertą, 
kuris plačiajai publikai pri
statytų etninių grupių kū
rybinius lobius ir populia
rintų mažai pažįstamą mu
ziką. Mišrus choras, su in
strumentalistais ir solistais, 
programą pradėjo religinės 
muzikos kūriniais, sukur
tais pagal portugalų ir is
panų liaudies motyvus. Pir
moji brazilietiška psalme 
nuskambėjo gana blankiai. 
Didesnį susidomėjimą sukė
lė ispaniškai sugiedotos 
penkios mišių dalys; su 
būgnų, gitaros ir kitų in
strumentų palyda bei pen
kių solistų solo partijos, 
banguojančios tarp religi
nės nuotaikos ir beveik gry
nai pasaulietiškai nutei
kiančių melodijų, vietomis 
savo tempu primenančių ti
pišką Pietų Amerikos šo
kių ritmą, nuotaikingai iš
baigė pirmą koncerto dalį.

Po pertraukos choras su
dainavo linksmas liaudies 
dainas įvairiomis kalbomis. 
Tarp dainų dirigentas davė 
savo komentarus. "Esame 
pratę girdėti dainuojant 
italų, vokiečių ar prancūzų 

^Caupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

Tel.: (216) 481-6677
TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai Metinis
($3,000+) Prieaugis

6 mėn. 8.14%
12 mėn. 8.4%
18 mėn. 8.72%
30 mėn. 9.0%
Spec. sąskaita 7.0%
Reg. taup. s-ta 6.1%

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (M0NEY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p.

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
visos santaupos pilnai apdraustos su 

NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

kalbomis’’, kalbėjo jis. 
"Bet, pažinęs latvių ir lie
tuvių kalbų melodingumą 
ir grožį bei jų romantišką 
muziką, į repertuarą įtrau
kiau jų dainas". Interpre
tuodamas latvių dainą "Ei, 
saulyte, skubėk prie Die
vo", jis laisvai atpasakojo 
jos turinį ir tuo pačiu ana
lizavo toje dainoje atsi
spindinčios latvių tautos 
išgyvenamos tragedijos ir 
priespaudos elementus. Gė
rėjomės didingai nuskam
bėjusia daina. Antroji lat
vių liaudies daina, "Kitoje 
pusėje Rygos yra rūmai", 
dirigento buvo pristatyta 
kaip latvių tautosakos pa
vyzdys. Senovėje latviuose 
buvęs paprotys, kad busi
moji nuotaka turėjusi būti 
"pagrobta" ir jos brolių pa
reiga buvusi ją iš pagrobė
jų rankų "išlaisvinti". Su 
humoru analizuodamas dai
nos turinį, dirigentas prisi
pažino "kažką supainiojęs". 
Temperamentinga, nuotai
kinga daina susilaukė stip
rių plojimų.

Po platesnio komentaro 
negavusios rusiškos dainos, 
sekė "žilvitis". Publikoje 
esantys lietuviai sėdėjo su
laikę kvapą, spėliodami, 
kaip amerikiečiai ištars 
"žilvitis žaliuoja". . . Diri
gentas sustojo ilgesniam 
komentarui, pabrėždamas 
lietuvių kalbos nepaprastą 
melodingumą ir romantiš
kos muzikos grožį, savaip 
interpretuodamas ir pačios

Nr. 11 — 13DIRVA

Rober Page choro dainininkai koncerto metu. V. Bacevičiaus nuotr.

dainos mintį, joje įžiūrėda
mas simbolišką tėvo meilę 
savo augančiam sūnui.. Ne
galima buvo nesigėrėti Bro
niaus Kazėno muzikos aran- 
žavimu. "žilvičio" motyvų 
variacijomis sukurta piani
no palyda, vietomis tapusi 
trumpu, bet labai efektingu 
solo, teikė dainai originalų, 
romantišką foną, žodžių ta
rimas buvo be priekaištų, 
"žilvičio" vis greitėjantis, 
kylantis tempas, pasiekus 
įtampos kulminaciją ir ba
tutos mostelėjimu ją stai
giai nutraukus, iššaukė tokį 
stiprų efektą, kad publika, 
sukėlusi ovacijas, privertė 
chorą pakartoti dalį dainos. 
Prieš Budriūno "O Nemu
ne’’ dirigentas kalbėjo apie 
Nemuną kaip simbolišką 
Lietuvos upę, ją lygindamas 
su Jordanu, prie kurio kran
tų prieš tūkstančius metų, 
savo pažadėtąją žemę pra
radusi, raudojo žydų tauta. 
Dabar, jo žodžiais tariant, 
Nemunas guodžia raudan
čią lietuvių tautą, praradu
sią laisvę ir maldaujančią 
Dievą išklausyti jos prašy
mo, tokio menko, kaip aguo-. 
nos grūdas. Nors pasigedo
me Budriūno muzikos in
terpretavime tos didybės ir 
gelmės, kurią jaučiame 
kiekvieną kartą girdėdami 
tą nuostabaus grožio kanta
tą, kurioje Nemunas, neši
nas visos tautos skausmu, 
veržiasi iš savo pavergtų 
krantų, bet lyriškai roman
tiškas dainos atlikimas su
silaukė taip pat gražaus 
publikos įvertinimo. Deja, 
šioje dainoje žodžių tari
mas nebuvo aiškus. Progra
moje buvo įrašyta, kad ji 
bus dainuojama lietuviškai 
ir angliškai... Galimas da- 

.lykas, kad mūsų ausys ne
buvo pasiruošusios atskirti 
abi kalbas.

Programa buvo užbaigta 
paties Robert Page aran
žuota linksma ir nuotaikin
ga daina "Nuo Zijono", kuri 
buvo atlikta hebrajų kalba.

Cleveland Plain Dealer 
dienraščio vasario 25 die
nos laidoje muzikos kritikė 
koncertą įvertino teigiamai, 
savo straipsnyje pabrėžda
ma lietuviškų dainų pasi
sekimą, "O Nemune" apibū
dindama kaip jaudinančią 
dainą, išreiškiančią patrio

tiškus jausmus tėvų žemei. 
Ji taip pat kritiškai pasisa
kė apie dirigento komenta
rus tarp atskirų dainų. Jos 
nuomone, Robert Page sa
vo kalbomis sugadinęs kon
certo tęstinumą. Dalinai su 
tuo reikia sutikti, prisimi
nus ir mūsų koncertų pra
nešėjų nereikalingus ko
mentarus, ilginančius pro
gramą ir gadinančius kon
certo visumą. Tačiau šiuo 
atveju, repertuarą sudarius 
iš labai skirtingų muzikinių 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421

Let the little children come to me.
—Mark 10:14

ST. JOHN OF GOD BROTHERS 
“Serving GocTs Special Children”

The Healing Power of Christ takes many forms in today’s 
world. One such form is a ministry to mentally handicapped 
children and their families. For over 400 years the Brothers of 
St. John of God have brought God’s love to handicapped 
people and their loved ones.

į — M — M—IBM — MT and Mali ■■■■■■■
Father Fintan Whitmore, O. H.
St John of God Brothers
532 Delsea Drive 
Westvi!le Grove, New Jersey 08093 
(609) 848-4141
P'.ease tell me more about becoming a 
Hospitaller Brother.
Name_______________________________

Street_______________________________

City_____________________Statė------------- -------------...

Zlp Phone,

kūrinių, negirdėtų ir nepa
žįstamų, tam tikras kad ir 
lietuviškos propagandos ele
mentas man buvo priimti
nas. Ar dažnai viešumoje 
girdime apie pavergto Pa
baltijo skausmą, priespau
dą ir laisvės troškimą?

Dirvos, Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės padaryta 
reklama ir sėkmingos Lie
tuvių Namų pastangos kon
certą išpopuliarinti lietuvių 
tarpe davė puikius rezulta
tus.

Write today 
for more 

information

A4
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MATAS TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A
(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 

William J. Jakulis Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

h

JAUNIMO SĄJUNGA
CLEVEANLDO AMERIKOS LIETUVIU

KVIEČIA VISUS PASIKLAUSYTI

LIETUVIŠKAI DAINUOJANČIUS
OLANDŲ DAINININKŲ GRUPĘ

I

KONCERTAS ĮVYKS DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOS AUDITORIJOJE

1986 M. BALANDŽIO MĖN. 5 D.,
ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.

NORINTIEJI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ SKAMBINKIT

RĖDAI ARDYTEI 486-8593 arba
DAINAI URBAITYTEI 321-1651.
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• Ieškoma moteris ret-l 
karčiais prižiūrėti 2 mažus 
vaikus dienos metu. Skam
binti 731-0906. (10-13)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

IBMmiimMIBMIIBHIIIIIIIIIIIIHimilllllllllllllllllllHIHinillHimilMllllHIIIIIIIIINIHIMIIIiailHg

OBE /uperior /avino/ •
ASSOCIATION 3|

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,t r

■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /tarinę/
Pogrindinis skyrius

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

3

Į DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
I penktadieniais 9:00 iki 6:00;

šeštadieniais 9:00 iki 2:30.a
3
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• KOVO 16 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje.

• KOVO 22 D. Sv. Kazimie-. 
ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 5 D. 7:30. 
vai. vak. koncertas "Daina” 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
(Dainuos olandai dainininkai: 
lietuviškas dainas).

• BALANDŽIO 12-13 D. 
Židinio parengimas.

• BALANDŽIO 26 D. Ha
miltono Mergaičių "Aidas” ir

Clevelando dainos muzikos 
vieneto ”Uždainuokim” jungti
nis koncertas.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 17-18 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

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

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE
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Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINA

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tol. kravtevės (312) 263-5826; imi (312) 677-8489.
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LIŪTO GRINIAUS 
VIEŠNAGĖ 

CLEVELANDE
Amerikos Lietuvių Tary

bos Clevelando skyriaus 
kvietimu, sekmadienį, kovo 
2 dieną, VLIKo vicepirm. 
Liūtas Grinius Lietuvių Na
muose davė išsamų pranešk 
mą apie pereitos vasaros 
Pąbaltiečių Laisvės žygį 
Skandinavijoje ir Kopenha
gos Tribunolą. Dalyvių ne- 
pilnai 150.

Apie žygio eigą ir pasise
kimą clevelandiečiai jau 
anksčiau buvo nemažai gir
dėję, bet rodomos skaidrės 
ir prelegento paaiškinimai 
tą kelionę pavertė į gilų per
gyvenimą. Salės sienos ap
klotos iškarpomis iš Euro
pos ir kitų kraštų laikraš
čių, rodančių tam įvykiui 
nepaprastą dėmesį ir prie
lankumą.

Bet 
ėjo ir

pasisekimas neapsi- 
be susirūpinimo va

landėlių, pareiškė L. Gri
nius. Vienas pirmųjų tokių 
momentų įvyko pereitą pa
vasarį, atėjus terminui 
VLIKui sumokėti už laive 
rezervuotas šimtą vietų, kai 
tuo tarpu tik vienas lietu
vis buvo užsiregistravęs 
vykti! Kitas nemalonus per
gyvenimas įvyko jau Skan
dinavijoje, policijai įlipimą 
į laivą sulaikius trim valan
doms, kol šunų pagalba už
sitikrina, kad pranešimas 
apie laive paslėptą bombą 
melagingas. Bombos grės
mė patirta ir viename vieš
butyje, priverčiant jį laiki
nai apleisti.

L. Griniaus nuomone, 
Skandinavijos žygio propo- 
gandinis pasisekimas skai
tytinas antru reikšmingiau
siu mūsų politinės akcijos 
išdavų. Patį svarbiausią po

* ** ** ** *
♦ 
*** ** *
* 
★
♦* * ** *
♦*** **
*
****

NERINGOS IR PILĖNU TUNTU

KAZIUKO MUGĖ
ĮVYKS SEKMADIENĮ, KOVO 16 D. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.

ATIDARYMAS 11:15 V. R.

— SKANŪS PIETŪS
— ĮDOMŪS IR GRAŽŪS RANKDARBIAI
— SKAUTŲ PROGRAMA

ATEIKITE SMAGIAI PRALEISTI POPIETĘ
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JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime įsijungti į minią, Lietuvoje 
giedančią “Graudžius Verksmus”. Jungiamės su jais 
širdimis, malda ir jiems mūsų pagalba.

Jaučiame pareigą nors kartą metuose pasisakyti 
lietuvių visuomenei, kad jūsų pagalba per Lietuvių Re
liginę Šalpą veiksmingai pasiekia ir Lietuvą ir plačiai 
už Lietuvos. Per Lietuvių Religinę Šalpą padaroma 
tai, ko iki šiol nepadaro jokios kitos lietuvių pastangos. 
Ir ateityje bus padaryta tiek per Lietuvių Religinę 
Šalpą; kiek lietuviai šiuo keliu bendradarbiaus. Tiesa, 
kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio ir Iš 
nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai mūsų maldomis, veikla ir 
pagalba būkime kartu su mūsų didvyriška tauta Kryžių 
Šalyje — Lietuvoje, su kaliniais ir tremtiniais pavergė
jo nelaisvėje. Šiam tikslui Lietuvių Religinė Šalpa prašo 
Ir laukia jūsų talkos.

ADRESAS: LITHUANIAN CATHOLIC RELIG1OUS AID 
351 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 11207 

Tel.: 718 647-2434

litinį laimėjimą jis skaito 
1954 metais JAV kongres
meno Kerston Komiteto pa
ruoštą ir Amerikos vyriau
sybės oficialiai pripažintą 
raportą, ateičiai uždoku- 
mentuojantį Sovietų Sąjun
gos neteisėto Lietuvos už- 
grobimo ir ten trėmimais 
vykdomo genocido faktus.

Subuvimą uždarydamas, 
ALTo Clevelando skyriaus 
pirm. A. Pautienis ragino 
tuos, kurie anksčiau nebu
vo suspėję, pasirašyti salė
je esančias peticijas ketu
riems JAV Kongreso na
riams, prašant jų pagalbos 
panaikinti O.S.I. įstaigos 
sauvaliavimus. Taipogi ra
ginta visus rašyti National 
Broadcasting Company (30 
Rockefeller Plaza, New 
York, N. Y. 10020) protes
tuojant prieš numatytą ro
dyti kovo 12 d. serijos 
Highway to Heaven epizo
dą nepalankioje šviesoje 
vaizduojantį vieną pabaltie- 
tį. (am)

Vysk. Vincentas Brizgys

• Religinė šalpa 
landė praneša, kad 
Lietuvoj kenčiančiai 
vojančiai bažnyčiai bus ren
kamos šv. Jurgio parapijo
je kovo 16 d. ir Dievo Mo
tinos parapijoje kovo 23 d. 
arba kitu laiku galima auką 
įteikti Religinės šalpos Cle
velando komiteto nariams

Cleve- 
aukos 
ir ko-

t—

»

ATVYKSTA IŠ VOKIETIJOS

pianistė RAMINTA LAMPSATYTĖ-KOLLARS 
ir smuikininkas MICHAEL KOLLARS

KONCERTAS
KOVO 22 D.. 7 VAL. VAK.
Dievo Motinos parapijos salėje.
Vaišes po koncerto.

Rengia
ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

• Bilietai po $8.00, $6.00 arba $4.00 gaunami pas K. Civinską (telef. 
481-0162), N. Rukšėnienę (telef. 486-8204) ir kitus Tėvų Komiteto narius, M. 
Bartkuvienę, dr. A. Idzelį, J. Stankų, ir J. Leparskienę.

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando lietuvių pensininkų klubo naujasis pirm. B. Ste- 
ponis kalba susirinkime. Šalia sėdi J. Steponavičienė ir kun. J. 
Sukackas, S. J.

Leonui Keženiui, Zenonui 
Obeleniui, Henrikui Stasui, 
Antanui Styrai, Irenai Su- 
šinskienei ar Onai Žilinskie
nei.

♦ Taupos kooperatyvo 
pirm. Vytautas Staškus 
praneša, kad Taupos narių 
sutaupų draudimas pakeis
tas į Federalinės valdžios 
apdraudą. Kiekvieno nario 
sąskaita yra valdžios ap
drausta iki 100,000 dol.

PAGERBTOS 
BIRUTIETĖS

Praeitą šeštadienį Cleve
lando Lietuvių Namuose, 
susirinkus arti šimto sve
čių, buvo pagerbtos birutie- 
tės ir skaučių veikėjos Iza
belė Jonaitienė ir Apolonija 
Šenbergienė, sulaukusios 80 
metų amžiaus.

Plačiau apie šį pagerbi 
mą bus kitame numeryje.

• Julija Salasevičienė, ak
tyvi senosios kartos veikė
ja, praeitą sekmadienį Lie
tuvių Namuose buvo pa
gerbta sulaukusi 90 metų 
amžiaus.

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

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų Teletype 
susisiekimas su Maskvą suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLĖVELAND, OHIO 11111



DIRVA
• Lietuvių Tautinių Na

mų devynioliktasis metinis 
narių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo 23 d. (sekmadie
nį), 2 vai. p. p. savuose na
muose, 6422 S. Kedzie Avė. 
Visi nariai kviečiami jame 
dalyvauti.

Balsavimo teisę turi tik 
LTN nariai. Svečiai gali da, 
lyvauti diskusijose ir namų 
reikalais daryti pasiūlymus.

Direktorių taryba nomi
nacijų komisijon pakvietė 
Vitą Girdvainienę (telef.

vo mėn- 19 dienos, telefo
nu 778-7707.

776-6789), Algį Visockį 
(tel. 430-4827) ir Mečį Va
liukėną (tel. 434-7270). 
Nariai, norintieji pasiūlyti 
kandidatus į L.T.N. direk
torius, prašomi susisiekti 
su bet kuriuo Nominacijos 
komisijos nariu.

Susirinkimui pasibaigus, 
visi nariai ir jų šeimos kve- 
čiami vakarienei. Už vaka- 
rienę nereikės mokėti. Norį 
joje dalyvauti, prašomi pra
nešti namų šeimininkui 
Broniui Kasakaičiui ligi ko-

• LB Worcesterio apylin
kės valdyba, įvertindama 
"Dirvos” vedamą nuolatinę 
kovą už tautiečių tautinės 
gyvybės išlaikymą, bei 
kruopščiai teikiamas žinias 
iš lietuviškų kolonijų gyve
nimo, skiria 25 dol. auką, ir 
linki, nežiūrint visų sunku
mų ir toliau tęsti šį didžiulį 
spausdinto žodžio skleidimo 
darbą.

Auką valdybos vardu at- 
siunė Jonas Baškys.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir linkėjimus.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
kapitonui, uoliam Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Chicagos skyriaus ir Lietuvių Tautinių 

Namų Chicagos nariui
A. A.

KAZIMIERUI MATUČIUI 
mirus, žmonai ELENAI ir dukrai AUDRO
NEI bei jos vyrui RIMUI GULBINUI, gi
minėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

ALT S-gos Chicagos skyrius 
ir

Lietuvių Tautiniai Namai
Chicagoje

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės

Kpt. KAZIUI MATUČIUI
Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai ELENAI, 

dukrai AUDRONEI ir žentui RIMUI GUL

BINAMS, posūniui EUGENIJUI KNIUKŠ

TAI, seserims SOFIJAI ir ANTANINAI, 

broliui STASIUI ir jų šeimoms reiškiame 

užuojautą.

Leonas ir Petronėlė Kajauskai 
Juozas ir Stefanija čėsnai 
Kazimieras ir Elena Pociai

A. A.

DR. MARIJAI ŽILINSKIENEI

užbaigus šio gyvenimo kelionę, nuoširdžiai 

užjaučiame giliame skausme pasilikusią se

serį STEFANIJĄ RADZEVIČIŪTĘ ir visus 

artimuosius.

Aldona Ambrazienė
Leokadija Civinskienė 
Birutė V. Gedvilienė
Danutė Mikoliūnienė

Mano svainio
A. A.

DIPL. MIŠKININKO

MYKOLO GURECKO 
netikėtos mirties proga, vietoj gėlių, siunčiu 

Dirvai paremti 50 dol.

Valė Krupėnienė, 
sūnus Paulius ir 

duktė Iris 
Escondido, Calif.

• Viktoras Sutkus, Vil
ties tūkstantininkas, nuo
širdus mūsų rėmėjas Vokie
tijoje, atnaujindamas pre
numeratą, Dirva i paremti 
atsiuntė 100 dol. Ačiū.

• Bronė ir Vytas Mikliai, 
St. Petersburg, Fla., a. a. 
Kazio Matučio atminimui 
pagerbti, Dirvai paremti at
siuntė 25 dol. Ačiū.

• Dr. Pranas ir Rose Mic^ 
kevičiai, Solon, Ohio, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• Dr. Šarūnas Lazdinis, 
Dayton, Ohio, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Vytautas Trečiokas, 
Wethersfield, Conn., Dirvai 
paremti atsiuntė auką 25 
do.l Ačiū.

• Dirvą parėmė stambes
nėmis aukomis šie skaity
tojai:

Po 23 dol. Dr. Pranas ir 
Valentina Mažeikai, Lake 
Zurich, III., dr. D. Giedrai
tis, S. Elgin, III.; dr. Vy
tautas ir Nancy Apyniai, 
Clinton, Ohio.

18 dol. J. Zugra, Cleve
land, Ohio.

15 dol. P. Petrušaitis, Ra- 
cine, Wisc.

13 dol. J. Janušaitis, Port 
Orange, Fla.

Visiems aukotojams už 
paramą nuoširdžiai dėkoja
me.

Mielam draugui, Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės kapitonui

KAZIUI MATUČIUI
po varginančios šios žemiškos kelionės Ana- 
pilin iškeliavus, jo žmonai ELENAI, duk
rai AUDRONEI su žentu RIMU GULBINU, 
posūniui EUGENIJUI KNIUKŠTAI ir jų 
šeimoms ir visiems velionies artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

Edvinas ir Halipa 
B a 1 c e r i a i

A. A.

KAZIUI MATUČIUI

mirus, liūdesyje likusią šeimą bei gimines

nuoširdžiai užjaučia.

Bronė ir Vytas 
Mikliai

• New Yorko vyrų cho
ras "Perkūnas” kviečia dai
ną mėgstančius įsijungti į 
chorą. Repeticijos vyksta 
antradieniais 7:30 vai. vak. 
Kultūros židinyje. Birželio 
7 d. įvyks metinis choro 
koncertas.

• Aušros gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas įvyks 
gegužės 31 — birželio 1 d. 
d. Toronte. Norintieji daly
vauti prašomi registruotis 
iki balandžio 15 d. pas V. 
Balsienę, 539 Windermere 
Avė., Toronto, Ont. M6S 
3L5. Tel. (416) 767-6619.

' NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.
Vyr. sktn.

DR. MARIJAI ŽILINSKIENEI
pabaigus šią žemiškąją kelionę, jos dukrai 
IRENAI KUPREVIČIENEI ir šeimai, sesu
tei STEFANIJAI RADZEVIČIŪTEI ir gi

minėms mūsų nuoširdi užuojauta.

Gražina ir Benius Mačiuikos 
Birutė Kožicienė

A. A.

JUOZUI TRUŠKAUSKUI

mirus, žmonai, dukterims, jų šeimoms bei 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia.

Los Angeles Lietuvių
Tautiniai Namai
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