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Nikaragvos byla
Reaganas norėtų ją greičiau spręsti

Liūdna buvo pereitą savai
tę klausyti ginčų dėl Nika
ragvos. Jei iš tikro sovietai 
stato savo koją toje Centro 
Amerikos valstybėje, jie ga
lės patiekti naują įrodymą, 
kad istorija yra jų pusėje. 
Prezidentas Reaganas teisin
gai nurodė kovo 16 d. savo 
kalboje, kad su Nikaragva ir 
Kuba jų rankose, sovietai 
gali sulaikyti daugiau kaip 
pusę į JAV importuojamos 
naftos, tiek pat užsienio pre
kybos ir kenkti karinių reik
menų persiuntimui Ameri
kos karinėm pajėgom ir jų 
talkininkams Europoje. Ga
lima, žinoma, ginčytis ar Ni
karagva atiteko komunis
tams pagal planą, ar netyčia. 
Vienaip ar kitaip, dėl Ame
rikos nesusigaudymo ir ne
ryžtingumo, komunistai ga
vo progą įsistiprinti Nika
ragvoje ir Maskva tuo pasi
naudojo ...

Reaganas savo kalboje ci
tavo rašytoją ir visuomeni-
ninkę Clare Booth Luce. Ji 
sako, kad dabartinė krizė jai 
priminė kitą panašų momen
tą Amerikos istorijoje. Kai 
Kuboje įsigalėjo Fidelis Cas
tro, ji viešėjo prezidentūroje 
pas John F. Kennedy, kurį 
pažinojo nuo vaikystės. Ji 
įspėjo, kas istorija valstybi
ninkus įvertina vienu saki
niu. Goerge Washington - 
jis įkūrė kraštą. Abraham 
Lincoln - išvadavo vergus ir 
išgelbėjo krašto vienybę. 
Winston Churchill - išgelbė
jo Europą.

‘O koks sprendimas bus 
apie mane?’ - pasiteiravo 
Kennedy. ‘Pone prezidente’ 
- atsakė Luce, - ‘Jūs sulaikė
te komunistus, arbe ne.’

Pats Kennedy negalėjo 
gyvas sulaukti vienokio ar 
kitokio įvertinimo - aiškino 
Reaganas, - bet dabartiniai 
JAV vadai negali ilgiau lauk 
ti. Dabartinis 99-sis Kongre. 
sas bus prisimenamas kaip 
institucija, kuri arba sustab
dė komunistus kol dar ne vė
lu, arba ne. Jam, Reaganui, 
liko dar tik trys valdymo 
metai. Jei dabar nebus nie
ko daroma ir leidžiama plės
tis raudonajam vėžiui, jo 
įpėdinis atsidurs prieš daug 
sunkesnį sprendimą.

Įdomu, kad demokratai 
savo atsakyme prezidentui, 
kurį perskaitė per TV tuo
jau po prezidento kalbos šen > 
Jim Sasser iš Tenn., nepa
neigė Reagano prognozės 
patikėtumo, tačiau aiškino,

Vytautas Meškauskas

kad jo prašomi 100 mil. dole
rių ‘contrams’ bus atitraukti 
nuo kitų reikalingų dalykų 
finansavimo ir kad iš ‘con- 
tras’ nieko gero negalima ti
kėtis. Už tat reikią paban
dyti derėtis.

Bet kaip galima derėtis su 
komunistais? Jie aiškiai pa
sakė, kad jie nenori dalintis 
valdžia su bet kuo, o be to - 
nėra jokios garantijos, kad 
pirma proga jie nesilaikys 
savo duotų pažadų. Sanda- 
nistai gali spekuliuoti, kad 
kongresas tikrai neleis Rea- 
ganui paskelbti karo, o su 
‘contrais’ jie susitvarkys su 
sovietų palyginti nežymia 
pagalba.

Šioje vietoje vėl grįžkime 
prie Kubos pavyzdžio. Kaip 
tik balandžio 17 d. sueis 25 
metai po nelaimingos Castro 
priešininkų invazijos į Kubą 
Kiaulių Įlankoje.

Castrui įsigalėjus, po dve
jų mėnesių Prezidento Sau- 
gurno Taryba pradėjo svars
tyti ką daryti. 1960 m. kovo 
17 d. prez. Eisenhoweris 
patvirtino slaptos akcijos 
prieš Castro režimą planą. 
Kitais metais vasario mėn.,
jau Kennedy prezidentau
jant, ginkluotųjų pajėgų šta
bo v-kai pritarė išvystytam 
planui nuversti Castro, ta
čiau su tokia pastaba:

‘... aišku, kad pasisekimas 
priklausys nuo politinių fak
torių, t.y. jei prasidės pla
tesnio masto sukilimas.’

(Nukelta į 2 psl.)

ALT Los Angeles skyriaus pirm. Antanas Mažeika respub
likonų suvažiavime kovo 8 d. Įteikė Kalifornijos gubernatoriui 
George Deukmejian adv. Povilo Žumbakio knygą ”Soviet evi- 
dence in North American courts” su lydraščiu, prašydamas susi
pažinti ii’ padėti šioje sunkioje kovoje. Iš kairės: A. Mažeika, 
gub. G. Deukmejian ir Kalifornijos lietuvių respublikonų s-gos 
pirm. L. Mažeikienė.

Skulpt. Jurgio Daugvilos medžio skulptūra.

Kalifornijos lietuviai respublikonai

gavo čarterį Antanas Mažeika

Š.m. kovo 7-9 d.d. Santa 
Clara mieste, netoli San 
Francisco, įvyko Kaliforni
jos Respublikonų partijos 
suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo komiteto nariai, 
bendradarbiai ir svečiai - 
viso apie 2,500 asmenų. Jų 
tarpe dalyvavo šie lietuviai: 
iš Los Angeles - Liucija ir 

Antanas Mažeikos, Jack ir 
Nida (Brinkienė) Alex, Vy
tautas Vidugiris, Kęstas Rei 
vydas ir Robertas Žirgulis; 
iš San Francisco - Vytautas 
ir Vanda Šliūpai, Frances 
Staškus-Laurence, Aldona 
Vasaitytė-Seghal, Felicija 
Prekerytė-Brown, Bernice 
Kellogg ir Augustas Pranys.

Penktadienį vyko atskirų 
komisių posėdžiai, kuriuose 
lietuviai dalyvavo kaip tų 
komisijų nariai.

Šeštadienio rytą pagrin
dinę sesiją vedė Kalifornijos 
respublikonų partijos pirmi
ninkas Clair W. Burgener. 
Savo kalboje pranešė kas 
jau yra atlikta rinkiminėje 
akcijoje, užgyrė tuos, kurie 
jau savo darbe pasižymėjo ir 
ragino visus jungtis į darbą, 
kad rudenį tikrai išrinktume 
gubernatorių George Deuk
mejian sekančiai kadencijai, 
į Jungtinių Valstybių Sena
tą - o taip pat į visas kitas 
renkamas pozicijas - respub
likonų kandidatus, kad iš
rinkti jie galėtų padėti pre
zidentui Reaganui jo užsi
brėžtuose darbuose.

Po pirmininko kalbos į sa
lę atvyko senatorius Pete 
Wilson, kuris buvo labai šil
tai sutiktas. Savo kalboje 

davė apžvalgą kas padaryta, 
kokius trukdymus daro de
mokratai ir ragino dara stip
riau dirbti, kad rudenį su 
džiaugsmu galėtume švęsti 
rinkimų laimėjimus.

Priešpiečiai buvo skirti 
pagerbti Kalifornijos respub 
likonų moterų federacijos 
nares. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo gubernatorius Geor
ge Deukmejian.

Popietinėse sesijose buvo 
mums labai svarbu dalyvau
ti posėdyje, kuriame buvo 
pristatytas lietuvių prašy
mas gauti charterį. Šį posė
dį vedė vykdomojo komiteto 
narys Joe Crosby. Pristatęs 
prašymą, jis supažindino po
sėdžio dalyvius su Kaliforni
jos lietuvių respublikonų są
jungos atliktais darbais ir iš
kvietė pirm. Liuciją Mažei
kienę papildyti jo pranešimą
L. Mažeikienė trumpoje kal
boje pareiškė, kad charterio 
turėjimas įgalins sąjungą 
plačiau išvystyti savo veiklą 
ir tuo geriau bei sėkmingiau 
prisidėti prie Kalifornijos 
respublikonų partijos veik
los. Pirm. Joe Crosby, da
vęs kitiems pasisakyti, pa
statė pageidavimą balsavi
mui. Vienbalsiai buvo pasi- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Prancūzija pasuko i dešinę. - Komunistai nesurinko nei 
------  10% balsų. - Sovietų šnipų tinklas New Yorke. ------

Kaip buvo jau senokai 
spėjama, dešiniųjų koali
cija — Respublikos Sam
būris ir Prancūzų De
mokratijos Unija laimėjo 
Prancūzijos kovo 16 d. rin
kimus, nors pakeista rinki
minė sistema neleido jiems 
gauti tiek vietų sęįme, kiek 
turėjo sopiajistai pereitam 
seime. Mat, anas buvo, ren
kamas de Gaulle įvesta 
dviejų eilių rinkimų tvarka. 
Per pirmą balsavimą gali
ma buvo balsuoti už ką no
ri, per antrą — varžėsi tik 
du daugiausiai balsų per 
pirmus rinkimus gavę kan
didatai. Gera tokios tvar
kos nauda yra ta, kad ji ne
leidžia būti išrinktiems ma-

NIKARAGVOS 
BYLA...

(Atkelta iš 1 psl.)
Kaip žinome, tas sukili- 

ms neprasidėjo ir invazija 
pasibaigė fiasko. Ar galim 
ko nors kito tikėtis Nikarag
voje?

Pažiūrėkim į save. Padėtį 
Nikaragvoje galima lyginti 
su padėtimi Lietuvoje, ją 
įjungus į Sovietiją, tačiau 
dar pilnai neįvedus ‘tarybi
nės tvarkos’. Mes nesukilo
me, nes padėtis nebuvo visai 
beviltiška, bent taip dauge
liui atrodė, o jėgos nebuvo 
lygios. Tos nuotaikos pasi
keitė vokiečiams užpuolus. 
Tada sukilimas jau atrodė 
vertas aukų. Panašiai buvo 
Kuboje ir yra Nikaragvoje. 
Sukilimas, ar padėjimas iš 
užsienio įsiveržėliams ten 
galimas tik tuo atveju, jei 
bus įsitikinta, kad sukilėlius 
visomis savo jėgomis palai
kys JAV. O kaip tik tai pa
daryti Kuboje atsisakė prez.
J.F. Kennedy. Ir jei jis to 
nepadarė, ar galima to tikė
tis iš kito JAV prezidento, 
kurio rankos yra daug dau
giau Kongreso suvaržytos, 
negu Kennedy buvo? Ar 
JAV nepasitraukė iš Vietna
mo, ten paaukavusios 58,000 
karių gyvybes? Demokra
tiniame krašte, ar į jį bent 
kiek panašiame, valdovą at
sistatydinti gali priversti vi
suotinas pasipiktinimas, 
kaip Filipinuose. Totalinio 
režimo tvarkome -- tam pro
gos jau neliko. Nedrįsęs pa
siųsti savo marinus į Kubą, 
J.F. Kennedy vėliau rizika
vo atominiu karu, kad pri
versti Chruščiovą iš Kubos 
atsiimti savo raketas. Ir ta
da jis nedrįso pareikalauti 
atsiimti ne tik raketas, bet ir 
patį Castro.

Tokioje istorijos šviesoje - 
kas gali norėti sukilti, ypač 
kai pats prezidentas sakosi 
savo karių į kovą nesiųsiąs. 

žų partijų kandidatams. De 
Gaule turėjo ir politinius 
sumetimus. Jis visai teisin
gai galvojo, kad jei prancū
zai per antrą balsavimą bus 
pastatyti prieš pasirinkimą 
išrinkti jo partijos atstovą 
ar kurį nors kitą didžiausios 
partijos reprezentatą, jie 
pasirinks jo partijos kandi
datą nes antra pagal didu
mą partija tą syk buvo ko
munistai, kurie paprastai 
surinkdavo tuo laiku tarp 
25 ir 30% visų balsų.

Laimėję 1981 m. rinki
mus socialistai rinkiminę 
tvarką pakeitė, palikdami 
tik vieną balsavimą, tačiau 
Vokietijos pavyzdžiu parti
ja, nesurinkusi 5% visų 
balsų visame krašte, nėra 
reprezentuojama seime. At
seit, tokiu būdu dar liko vie
na kliūtis smulkiom parti
jom pakliūti į seimą. Senam 
seime socialistai, kurie bu
vo surinkę 38% visų balsų 
gavo 53% seimo vietų. Per 
šiuos rinkimus dešinieji, 
kurie surinko 45% seime 
gavo vos vos poros atstovų 
daugumą. Pakeitimas padė
jo dviem mažesnėm parti
jom, kurios pagal seną tvar
ką būtų gavę mažesnį atsto
vų skaičių, tai kraštutinių 
dešiniųjų, antisemitiniam 
Tautiniam Frontui ir komu
nistams. Kalbant skaičiais:

Dešiniųjų Balsai Atstovai

koalicija 40,86% 277
Socialistai 32,56% 215
Komunistai 9,82% 35
Tautinis

Frontas 9,70% 33
Kitos deš.

part. 4.01% 15
Įdomu, kad Tautinis 

Frontas buvo laikomas ma
ža kraštutinių grupe, (kai 
kas juos net huliganais pra
vardžiavo) , ir jos balsai nė
ra reikalingi dešiniųjų koa
licijai, kuri gali sudaryti su 
mažesnių partijų parama 
savo vyriausybę, tačiau, jų 
gautas palyginti didelis bal
sų skaičius labai paryškina 
viso krašto posūkį į dešinę. 
Viso seime yra 577 atsto
vai.

Paaiškėjusiom nuotaikom 
pasireikšti praktiškai kliu
do socialisto Mitterrand pa
silikimas valstybės prezi
dentu. Prezidentas Prancū
zijoje turi palyginti labai 
dideles teises, kas, žinoma, 
greitai gali privesti prie ne
sutikimo su parlamentu ir 
konstitucinės krizės. Prezi
dentas negali vetuoti parla
mento jau priimtą įstaty
mą, tačiau jį svarstant jis 
gali priversti parlamentą 
dar kartą balsuoti ir event. 
gali kreiptis į teismą, pra
šydamas išaiškinimo, ar 
priimtas įstatymas atitinka 

konstitucijai. Tai gali labai 
nudelsti į s t a tymdavystę. 
Galų gale prezidentas dar 
galėtų paleisti parlamentą 
ir paskirti naujus rinkimus.

Visa tai gali Prancūziją 
sulaikyti nuo didesnių pasi
keitimų iki bus išrinktas 
naujas prezidentas už dvie
jų metų — parlamentas iš? 
rinktas 5 metams.

Paskutinėmis žiniomis 
Mitterrandas naują vyriau
sybę sudaryti pavedė Pary
žiaus burmistrui Jacųues 
Chirac.

★
Kaip žinia, JAV paprašė 

sovietus sumažinti savo mi
sijos prie JT New Yorke 
pareigūnų skaičių iki 140. 
Dabar jie turi 275 t. y. dau
giau negu kitos didžiausios 
misijos prie JT: JAV ir Ki
nija kartu. Iš viso, įskai
tant ir kitus sovietų parei
gūnus bei žurnalistus, jų 
patarnautojus ir šeimas, jie 
New Yorke turi apie 1,900 
žmonių. Tuo tarpu FBI, ku
ri turi juos sekti, kaip 
eventualius šnipus ir kartu 
užtikrinti jų saugumą nuo 
galimų pasikėsinto jų ar pa
prastų kriminalistų, turi 
New Yorke ir apylinkėse 
1,135 agentus, kurie be to 
turi atlikti įvairias kitas 
pareigas, uždėtas FBI insti
tucijai, kaip pvz. gaudyti 
savuosius šnipus, rūpintis 
kitų 159 misijų narių sau
gumo ir 1.1. Sovietų agentų 
sekimą kiek palengvina fak
tas, kad jos misijos nariai, 
kaip ir kai kurių kitų komu
nistinių kraštų, negali be 
leidimo išvykti toliau kaip 
25 mylias nuo N. Y. Centro. 
Kaip žinia, panašiai apribo
ja judėjimo laisvę ir Mask
va, pas ją akredituotų pa
reigūnų.

Sovietai tą prašymą su 
pasipiktinimu atmetė. Gir
di, jie yra akredituoti ne 
JAV-bėms, bet Jungtinėm 
Tautom, kurios vienos turi 
teisę apie tai kalbėtis. Tas 
teisinis neaiškumas — pa
likta spraga, kiek kas gali 
turėti savo reprezentatų — 
lyg šiol vertė administraci
ją laikytis gana santūriai. 
Apie tai jau buvo kalbama 
keli metai, bet praktiškai 
nieko nedaroma, kol sena
tui buvo pasiūlytas įstaty

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideli*

■ Iš kitos pusės
Vasario 25 d. TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE buvo atpasa

kota Lietuvoje veikusių žydų studentų organizacijų 60 
metų sukakties paminėjimas Jeruzalėje, kuriame buvo 
iškelti Lietuvos žydų akademikų nuopelnai žydų kultūrai.

Gaila, kad atpasakojimo autorius M. smulkiau nepa
minėjo tų organizacijų. Jų buvo apie 10. Galimas daiktas, 
kad ir patys sukaktuvininkai jau jų tiksliai neatsiminė, 
nes faktinai pirmoji tokia organizacija — žydų Akade
minis susivienijimas — buvo įregistruotas ne prieš šešias
dešimt metų, bet ankstėliau — 1923. II. 23. M. tačiau 
rado reikalo primesti žydams, kad

”... niekur neužsimenama ką žydai gavo iš nepri
klausomos Lietuvos . .. Įsteigė universitetą ir lei
do juo laisvai naudotis žydams — ar ne Lietu
va? .. žydai iš Lietuvos gavo daug, ypač palyginus 
su kitais kraštais. Dėl to ignoravimas Lietuvos 
teiktos globos... ir nuolatinis priekaištavimas lie
tuviams prasilenkia su tikrove.”

Toks užsigavimas yra be pagrindo. Juk jei tik rusai 
būtų leidę, Lietuvos žydų dauguma caro laikais būtų per
sikėlusi į Petrapilį ir Maskvą! Nepriklausomybę paskel
bus jie buvo Lietuvos valstybės teritorijoje, kur pagal 
konstituciją turėjo lygias teises. Pagal 1923 m. visuo
tiną gyventojų surašymą Lietuvoje buvo 155,000 žydų 
(ne 100 ar 120 tūkstančių kaip buvo kalbėta Jeruzalėje), 
kas sudarė 7.15% visų gyventojų. Bet kaip jie veržėsi į 
mokslą! Vos pradėjus organizuoti universitetą 1922 m., 
jie sudarė 41,9% visų klausytojų t. y. beveik pusę. Tas 
nuošimtis kitais metais jau sumažėjo iki 28,6, o 1935 m. 
jau buvo tik 16,4 G, lietuviams patiems pradėjus daugiau 
siekti aukštojo mokslo. Tie skaičiai paimti tik iš Vytauto 
Didžiojo universiteto. Priskaičiavus kitas, vėliau įsikū- 
riusias, aukštojo mokslo įstaigas: Prekybos institutą, že
mės Ūkio akademiją konservatoriją ir pan. žydų studentų 
proporcija žymiai sumažėtų. Tų tačiau aukščiau nurodytų 
skaičių pakanka vienai prielaidai padaryti. Būtent, kad 
žydų kultūros laipsnis nepriklausomybės pradžioje buvo 
aukštesnis už pačių šeimininkų. Tai paaiškina ir žydų 
nesidomėjimą lietuvių kultūrinėm aspiracijom, nors žy
dai yra daug prisidėję prie kitų kultūrų puoselėjimo, pvz. 
rusų, vokiečių, dabar — anglų saksų. Kiek žydų savo 
tarpe kalbėjo lietuviškai? šviesesni vartojo rusų kalbą, 
kiti — vokiečių žargoną. Tai vertė juos ieškoti ką nors 
savo. Tai paaiškina ”litvakų” įnašą į žydų specifinę kul
tūrą.

Be to, neturime pamiršti, kad po pirmojo pasaulinio 
karo visur labai sustiprėjo tautinio atgimimo procesas, 
kuris dažnai lygiavosi su šovinizmu, žyduose jis turėjo 
auginti savos valstybės ilgesį, kas tik didino prarają tarp 
abiejų tautų. Tokioje atmosferoje žydams Lietuva buvo 
tik pereinamoji stovykla.

Tas aplinkybes reikia turėti galvoje, kalbant apie 
lietuvių-žydų santykių paskutinį etapą. Gali turbūt sa
kyti, kad tos aplinkybės buvo ne tų pačių tautų sukur
tos. Jos buvo jiems pasaulinės istorijos eigos primestos. 
Kaip kartais jos gali būti stiprios, parodo tų pačių žydų, 
kovotojų už individualines teises, pavyzdys Izraelyje. Iki 
šiol ir jie nesurado taikingo būdo sugyventi su savo 
valstybės arabais. (vm)

mo projektas, suvaržąs So
vietų reprezentantų ir jų 
štabo narių skaičių. Sako
ma, kad Reaganas jau buvo 
nutaręs šį klausimą iškelti 
anksčiau, bet nenorėjo nie
ko daryti prieš pasimatymą 
su Gorbačiovu. Kadangi iš 
sekančio susitikimo nieko 
gero nelaukiama, adminis
tracija tuo klausimu jau ne
sirūpina. Juo labian, kad no
rint gauti iš Kongreso 100

Savininkas J. Mažeika

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. 

milijonų ’contrų’ pašalpai, 
reikia paminėti sovietų kės
lus Centro Amerikoje, kas 
dar daugiau gadina ’atmos- 
ferą’ naujam susitikimui.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Nida Brinkienė-Alex — teisinė patarėja, Joe Crosby — vyk
domojo komiteto pirm, ir Liucija Mažeikienė Sąjungos pirmi
ninkė.Velykinio džiaugsmo 

versmė Kalifornijos respublikonai...
Dievas ir žmogus — 

Kristus septynis kartus kal
bėjo nuo kryžiaus. Priešpa- 
skutiniuoju žodžiu TROKŠ
TU išsipildė ši pranašystė: 
"Į maistą pila man tulžį, ac
tą duoda gerti (plg. Ps. 68 
/69,/). O ta pranašystė išr 
sipildė tokiu būdu: netoli 
nukryžiuotojų buvo indas, 
pripildytas rūgštaus vyno 
skausmams apraminti; ka
reiviai pakėlė ant izopo (lū- 
pažiedžių šeimos augalo) 
vytelės kempinę, pamirkytą 
tame vyne, tartum acte, ir 
tokią kempinę kareiviai pri
nešė prie Trokštančiojo lū
pų ... Paragavęs (vien tik 
lūpomis) tokio gėrimo, Nu
kryžiuotasis ištarė paskuti
nį žodį —ATLIKTA!.. Jis 
mirė. Išgėręs kančios taurę 
iki dugno, Jis mirė trokš
damas ...

Trečiąją dieną Kristus 
prisikėlė iš numirusių, tar
tum visu savo dievažmogiš- 
kumu norėdamas parodyti 
svarbiausios pranašystės iš
sipildymo prasmę, apie ku
rią Jis kalbėjo šitaip: "Su
griaukite šią šventyklą, o 
aš per tris dienas ją atsta- 
tysiu!" (Jon. 2, 19). Tada 
Jam buvo atsakyta: "Ketu
riasdešimt šešerius metus 
šventyklą statė, o tu atsta
tys! ją per tris dienas!" 
(Jon. 2, 20). .. Tik po Pri
sikėlimo paaiškėjo, kad 
Kristus kalbėjo apie savo 
Kūno šventyklą, sugriautą 
aną Didįjį Penktadienį ir 
atstatytą anų Velykų "pir
mąją savaitės dieną” — 
sekmadienį, anksti rytą, 
dar nepradėjus aušti.

Tautų apaštalas Paulius, 
velykiniu džiaugsmu gyven
damas, sako: Kristaus "per
galė sunaikino mirtį! Kur
gi, mirtie, tavoji geluonis?" 
(I Kor. 15, 54-55). Kristus 
prisikėlė, kad Jo visagaly-

Telesforo Valiaus iliustracija, 

bės ir nuopelnų dėka visi 
prisikeltų laikų pabaigoje, 
t. y. "paskutinę dieną, įni
rusiems keliantis" (Jon. 11, 
24). Dieviškasis Apreiški
mas teigia, kad kiekvieno 
mūsų gyvenimas, kūnu ir 
siela prisikėlęs, bus visais 
atžvilgiais nebemirtingas, o 
mūsų kūnas bus panašus į 
Prisikėlusiojo Kūną (pgl. 
Filip. 3, 21).

štai kodėl tautų apaštalas 
Paulius laiške filipiečiams 
savo velykinį džiaugsmą 
taip kartoja: "Džiaukitės 
Viešpatyje! (3, 1)... Vi
suomet džiaukitės Viešpa
tyje! Ir vėl kartoju: džiau
kitės!" (4, 4). Tai Prisikė
lusiojo dvasia ir malone gy
venančio žmogaus džiaugs
mas. Toks džiaugsmas gai
viausiai spinduliuoja vie- 
nybėn jungiančiu tikėjimu, 
nepalaužiama viltimi ir ne
žinančia ribų Dievo, Tėvy
nės ir artimo meile, stipres
ne už mirtį. Tokia meilė — 
velykinio džiaugsmo vers
mė!

Dr. Tomas žiūraitis, O.P.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V A

(Atkelta iš 1 psl.)

sakyta, kad prašymas būtų 
pristatytas visuotinam susi
rinkimui patvirtinti.

Vakare įvyko ‘Road to Vic 
tory Dinner’. Kalbėjo sve
čias, Illinois gubernatorius 
James R. Thompson.

Penktadienio ir šeštadie
nio vakare lietuviai, kaip ir 
kandidatai į įvairias politi
nes pozicijas, turėjo ‘Hospi- 
tality Suite’. Lietuvaitės, 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, vaišino atsilankiusius 
sūriu, sausainiais ir vynu, o 
taip pat įteikdavo anglų kal
ba paruoštą brošiūras.

Sekmadienio rytą, prieš 
priimant rezoliucijas, visuo
tinam susirinkimui buvo pri
statytas pasiūlymas duoti 
charterį Kalifornijos lietu
vių respublikonų sąjungai. 
Centro komiteto nariai vien
balsiai pasisakė už. Partijos 
pirmininkas Clair W. Burge- 
ner pakvietė sąjungos pir
mininkę Liuciją Mažeikienę 
ir ją pasveikino. Pirmininkė 
trumpu žodžiu padėkojo.

Suvažiavimui pasibaigus, 
dalyvavę lietuviai susirinko 
Aldonos Vasaitytės-Seghal 
rezidencijoje, Kalifornijos 
lietuvių respublikonų sąjun
gos metiniam narių susirin
kimui. Susirinkimą atidarė 
pirm. L. Mažeikienė, pasvei
kino susirinkusius, pranešė 
linksmą žinią, kad jau 
gautas Kalifornijos respubli
konų partijos charteris. Su
sirinkimui vesti pakvietė V y 
tautą Šliūpą, o sekretoriauti 
Feliciją Prekerytę-Brown.

Priėmus darbotvarkę, iš
klausėme pirmininkės ir iž
dininko pranešimus. Prane
šimai susirinkusiųjų buvo pa 
tvirtinti. Išrinkta Sąjungos 
valdyba ir revizijos komisija 
Aptarti sąjungos ateities 
darbai ir būdai jiems įvyk
dyti.

Susirinkime dalyvavo sve 
čiai - estas dr. Rein Luik ir 

amerikietis Claude Parrish 
su dviem palydovais.

Po susirinkimo buvome 
visi pavaišinti šaltais ir karš - 
tais užkandžiais, bei Kalifor- 
jos vynus.

Liucija Mažeikienė, kandidatas j senatą Mike Antonovich, 
atstovai: Antanas Mažeika ir Vytautas Šliūpas.

Energinkai dirbančios respublikonės: Aldona Vasaitytė- 
Seghal, Felicija Prekerytė-Brown ir Liucija Mažeikienė..

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

DIRVOS 
sukakties 
vajus

• Dirvos 70 metų sukak
čiai paminėti, Danuta Venc- 
virš 1000 lie tuviškojo jau- 
siųsdama 335 dol. rašo: 
"nors ir pavėluotai, bet įsi- 
jungiam į vajų". Aukojo 
šie asmenys:

Danutė ir Marius Venc- 
lauskai, Wyoming Dagias, 
anksčiau negu buvo skeilb-

Mykolas Nagurskis, Wol- 
JaJckson, Mt. Pleasant, Sa-

Darius V e n c 1 a u skas, 
Bloomfield, Mich. 100 dol.

Danuta Venclauskaitė,
Wolcott, Ct. 35 dol.

• Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa Worcester, Mass., 
per Dirvos 70 m. sukakčiai 
paminėti komiteto ižd. O. 
Daškevičienę atsiuntė auką 
25 dol.

Už paramą visiems nuo
širdžiai dėkojame.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ linkime visiems Dirvos 
bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams!
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Los Angeles lietuvius aplankius
Emilija Cekienė

Po daugelio gyvenimo 
metų lietuviams įsikūrus 
svetimuose kraštuose, di
desniuose miestuose jų skai
čius žymiai pradėjo mažė
ti. Tuo ypač pasižymi pats 
didžiausias JAV miestas 
New Yorkas, iš kurio jau
nieji lietuviai, baigę moks
lus, kurdami sau naują gy
venimą vyko į ramesnius, 
miestus, arčiau gražios 
gamtos ir įvairesnių karje
rų siekdami. Tokių jaunų 
gyventojų ypač daug susi
laukė Los Angeles miestas 
prie Pacifiko krantų, o pa
skutiniu metu ir vyresniuo
sius ten traukia malonus 
šiltas klimatas, o taip pat 
ir organizacinis gyvenimas.

Nesenai man teko tą ža
vingąjį miestą iš apleisto 
New Yorko vėl aplankyti 
10-jį kartą ir jis vis toks 
pat švarus, žavingais dam. 
goraižiais, gamtos grožiu 
pasipuošęs ir lietuvių orga
nizacinis judėjimas vis da
rosi gyvesnis.

šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčia sekma
dieniais visuomet pilna- 
žmonių, o pamaldoms pasi
baigus pilna salė parapijie
čių džiaugiasi lietuviškais 
užkandžiais, dalinasi įspū
džiais, kuria planus lietu
viškai veiklai ir pasistipri
nę skuba į čia pat kitose 
salėse vykstančius susirin
kimus, o kartais net patal
pų neužtenka skirtingoms 
organizacijoms, jų posė
džiams.

Ir čia visur sutinki nors 
toli nuo tėvynės, nors ir ne
pažįstamą lietuvį, pajunti

tartum artimą tautinį jaus
mą. Juk tarp mus tiek daug 
bendro: tas pats gimtasis 
kraštas, jo kalba, religija, 
mokykla, tie patys dabar
tiniai ir praeities mūsų sie
kimai, ta pati bendra idėja 
nors keliai į ją dažnai šiek 
tiek skirtingi. O jei dar su
tinki kada nors matytą, ži
nomą poetą, rašytoją, dai
lininką, aktyvų visuomenės 
veikėją, tai pajunti, kad lie
tuvių kultūra, lietuviškas 
žodis, mūsų tautos ateities 
klausimai ir svetimuose 
kraštuose tebėra gyvi ir vi
somis jėgomis lietuviai sie
kia savo tėvynei Lietuvai 
n e p r įklausomos ateities. 
Los Angeles tokių asmenų 
jau net pirmą dieną teko 
daug matyti. Teko dalyvau
ti ir stebėti šiek tiek ir vi
suomeninės veiklos darbų, 
jų rūpesčių bei planų ir su
sidaryti nuomonę, kad gerų 
ir naudingų tautinių idėjų 
niekur nestokojama, o jei
gu jos ne visuomet ir ne vi
sur lietuvių įgyvendinamos, 
tai tik dėl nepalankių gyve
nimo sąlygų, dėl nuotolių ir 
laiko stokos, bet tiems dar
bams atsidavusių žmonių 
netrūksta.

šį klausimą bediskutuo- 
jant buvo prieita išvados, 
jog išeivijos lietuvių veikla 
gyvai reiškiasi ne vien Los 
Angeles, bet ir visuose lie
tuvių apgyventuose mies
tuose, tačiau, kas iš to, gir
dėjosi nuomonės, kad ji gy
vai reiškiasi tiktai savo 
tarpe, suteikiant mums ga
limybę palaikyti lietuvybę 
svetimame krašte, o to

‘Arnber Hdidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00 
Liepos 16 — 1731.00
Liepos 21 — 1348.00

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

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.

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.

.Mcuecn

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. RF.GISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

mums per maža. Yra būti
nas reikalas jungtis ir į 
bendrą JAV politinę veiklą, 
kad mūsų žiauraus priešo 
sovietinio okupanto paverg
tos tautos klausimas būtų 
keliamas tarptautine pras
me, ko iki šiol mes vis dar 
nepasiekiame, nes lietuviai 
tuo nesirūpina. Taip pat 
mes labai maža dėmesio 
kreipiame net į didžiųjų 
JAV atstovų rinkimus visai 
nebalsuodami. Tenka gir
dėti, jog vistiek mano vie
nas balsas ar keli lietuvių 
balsai nenugalės.

Tačiau ir lietuviai ne visi 
vienodai galvoja ypač Los 
Angeles krašte, štai prieš 
keletą metų susitarę nors 
ir ne dauguma, įsteigė Los 
Angeles mieste — Los An
geles Lietuvių Respubliko
nų Klubą — ir užsiregistra
vo kaip „Lithuanian Amer- 
ican Republican Association 
of California”. Prie tokių 
pirmųjų iniciatorių priklau
sė ir buvo išrinkti į įvai
rias pareigas valdyboje šie 
asmenys: Liucija Mažeikie
nė, pirmininkė, Bronė Ski- 
rienė, Albinas Markevičius, 
Vincas Juodvalkis, Anta
nas Mažeika, Vytautas Vi
dugiris, Audra Nelsaitė, Ro
mas Nelsas, Simas Kvečas 
ir kiti. Narių skaičius pa
lengva, bet vis didėjo, ta
čiau jei norime turėti sva
resnį balsą politinėj srityje 
turime tą balsą stiprinti, 
kad jį girdėtume ne vien 
mes patys, bet ir svetimie
ji, ne vien tik Washingto- 
nas, bet, kad girdėtų ir vi
sas pasaulis, jog Lietuva 
yra žiauraus sovietinio oku
panto vergijoj, bet skelbti, 
kad ji buvo ir vėl turi likti 
savarankiška nepriklauso
ma Lietuvos valstybė.

BOSTON
MINKŲ RADIJO 
PARENGIMAS

Seniausios lietuviškų ra
dijo programos Naujojoj 
Anglijoj, v a d o v aujamos 
Stepono ir Valentinos Min- 
kų, 52 metų sukaktuvinis 
parengimas įvyks balandžio 
13 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditori
joj, trečiame aukšte 3 vai. 
po pietų.

Pirmą kartą Bostone da
lyvaus Berželio tautinių šo
kių grupė 25 asmenų iš 
Hartfordo ir vadovaujant 
Daliai Dzikienei atliks vai
dinimą „Kelionė į Lietuvą 
aplink pasaulį’’.

Po vaidinimo bus balius- 
šokiai pagerbti pereitų me
tų „Miss Lithuania of N. 
E.’’ Donną Santackaitę.

Skanius lietuviškus val
gius gamins populiari šei
mininkė Monika Plevokienė 
ir jos padėjėjos.

Atsilankydami į šį pa-

Berželio šokėjai.

rengimą, paremsite seniau
sią lietuvių radijo progra
mą Naujojoj Anglijoj, pra
leisite smagiai popietę ir 
pasiviešėsite su gražiu jau
nimu iš Hartfordo.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAMBŪRIO VEIKLA
Bostono Tautinių šokių 

Sambūris, Vasario 16-ta 
proga dalyvavo keturiuose 
miestuose, būtent: Vasario 
16-tą dieną Lavvrence 1 vai., 
o 4 vai. Bostone. Vasario 23. 
Lowell, maži vaikai atliko 
programą, tą pačią dieną 
Nashue, N. H. Jaunimas. 
Balandžio 5 d. ruošiasi vyk- 
į Waltham, Community Stu- 
dies project, kurį ruošia 
5-tos kartos lietuviai, ne
moką lietuviškai, bet vadi
nasi lietuviais, parengimas 
surištas su to miesto įkūri
mus, ir atskiros tautos ruo
šią parengimus su universi
teto ir to miesto pareigū
nais.

L. Banevičiaus nuotr.

Didžiausias pasirodymas 
bus Naujos Anglijos Tarp
tautiniame Festivalyje ba
landžio 26-27 dienomis Na- 
tic High School, Natic, Ma. 
Bostono šokėjai dalyvaus 
šiame 42itame metiniame 
pasirodyme (iki šiol visuo
se dalyvavo). Jie šoks ba
landžio 26 d., 2 vai. po pie
tų vaikai, o vakare jauni
mas iš viso 50 šokėjų.

Sambūriui vadovauja Ge
diminas Ivaška.

Be to, festivalys turės 
lietuvių stalą, su gražia iš
kaba paruošta Vytauto Dil
bos. O komitetas ir visi tė
vai ruošia lietuviškų valgių 
stalą. (k)

WANTED JOURNEYMEN
ELECTRICIANS/MECHANICS 
Minimum 5 yA. 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

(0-14)

r-——-................ --- -------------
I MATAS A TURNER ! 
| REALTY
I 501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
| 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. I 
(CERTIFIED RESIDENTIAL API’RAISF.R)

I
ASSOCIATES

ROMA MAJOROVAS

ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 

| PETRAS MATAS

I
CAROL BAGGOTT
PATUKTA SAJOVĘC

JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Ach. VYTAS MATAS — teisinis patarėjasI____________________________________ ________IJAKUBS AND SON
43-

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

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir ba/zamuotojai

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

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

liams pastatyti.
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Antano Rubšio raktai Sa,,tvaras
(2)

Kai tuos Ant. Rubšio 
’Raktus” skaitai, ne viepu 
atveju sąmonėje plakasi vis 
ta pati mintis: jeigu pasau
lio žmonės pajėgtų giliau ir 
toliau pažvelgti, jeigu jie 
nors truputį būtų akylesni 
ir išmintingesni — ir mūsų 
laikam nereikėtų „marksiz
mų” ir kitokio pobūdžio ne
apykantos religijų, pakaktų 
Jėzaus artimo meilės moks
lų, kurio spindulius iki šiol 
jis lieja į žmonių širdis.

Kristaus Geroji Naujie
na, nors savo kelionėje neiš
vengė klaidžiojimų, užgau
lių, karų ir marų, neužgeso 
dviejų tūkstantmečių laiko
tarpy. Ant. Rubšys ir savo 
tautos žmones bando į tą 
kelionę įjungti, nebardamas 
mūsų atžagarumo ir abejo
nių, žvelgdamas į mus su 
rūpesčiu ir meile. Tik, tar
tum įspėjimą, „Rakto į N. 
Tastamentą” antrosios da
lies 39 psl. jis mum duoda 
šią šv. Rašto ištrauką:

„Saugok tau patikėtą 
palikimą,

vengdamas pasaulio 
tuščiažodžiavimo

ir tariamojo pažinimo 
prieštaringų teigimų, 

nes kai kurie, jį pamėgę, 
nuklydo nuo tikėjimo”

(1 Tim 6, 20-21).
Ant. Rubšio „Raktai” tai 

ne novelės, apysakos ar ro
manai. Ką tai reiškia? Visų 
pirma tai reiškia, kad jų tu
rinio savaitraščiui skirtame 
rašiny neišeituosi ir neatpa
sakosi. Jei norėtum nors ap- 
graibom tai padaryti — tu
rėtum išsitiesti kelių šimtų 
puslapių knygoj. Todėl šiuo 
atveju naudojamasi tik mi
nimaliom galimybėm.

Nuvokiu, kad skaitytojui 
neįdomu koncertų recenzi
jose skaityti kartojamas tų 
renginių programas (nors 
jos būtinos to laikotarpio 
kultūros istorijai). Gal ne
įdomu ir nuobodu skaityti 
ir čia išvardinamas Ant. 
Rubšio veikalų temas. Bet 
reikia tik trupučio kantry
bės, tik valandėlės susitel
kimo — ir pro tų temų iš- 
vardinimą gan greit pama
tysim veikalų architektūri
nį braižinį, nejučiom atsi- 
stosim ant kranto, nuo ku
rio nebus sunku pamatyti 
autoriaus darbų užmojus, 
jų platumas ir gelmes.

Ant Rubšio „Raktas į Se
nąjį Testamentą’’, kaip jau 
minėta, turi tris dalis. Pir
mąją dalį — „Sandorą ir 
Mesiją” — sudaro dešimt 
skyrių (tie dešimt atskam
ba kaip Dešimt Dievo įsa
kymų): šv. Raštas: Tikėji
mo istorija, Penkiaknygė:

Pasakojimas ir teisynas, 
Įvadas: Pasakojimas apie 
protėvius, Likimas įvykis: 
Išėjimas iš Egipto, Dyku
moje Dievas susikuria tau
tą, Pažado žemė, Pažado 
žemė užkariaujama, Kova 
už tikėjimą Pažado žemėje, 
Izraelis ir Dovydo sostas, 
Mesianizmas: Dievo kara
lystė istorijoje; antroji da
lis — ”Pranašai ir kara
liai”, — jos turinys: Jah- 
vistas: Pirmoji rašytinė iš
ganymo istorija, Priešisto
rė: Jahvė ir žmonija (Jah
vę ilgėlesnį laiką vadinome 
Jahova), Pranašai: Sando
ros tautos sąžinė, Amosas: 
Teisumas kaip tekanti upė, 
Ozėjas: ”Aš Dievas, o 
nežmogus,” Izaijas: Ju
das žaidžia su mirtimi, 
Sinajaus sandora ir dabar
tis, Deute — romistas: 
Rinktis gyvenimą ar mirtį, 
Jeremijas: Sugriauti ir at
statyti, Ezechielis: Prie Ba
bilonijos upių; trečioji da
lis — „Tiltai ar sienos?” — 
joje telpa irgi dešimt sky
rių Tremtis ir tikėjimo 
kraitis, Antrasis Izaijas: 
Šviesa tautoms, Tremties 
pranašas: Jahvės tarno
giesmės, Sandoros Bendri
ja: Kunigiška karalystė, 
Psalmynas: šv. Raštas gies
mėje, žmogus pasaulyje: Iš
minties pradžia, Koheletas 
ir Jobas: žmogus nerime, 
Dilema: Tiltai ar sienos?, 
Būti Sandoros Bendrija pa
saulyje, Tarp dviejų testa
mentų ; be to, kaip ir ”Rak- 
te į N. T.’’, visos trys da
lys yra aprūpintos svarbes
nės literatūros sąrašais, 
naudotų šv. Rašto skaitinių, 
dalykų ir vardų rodyklėmis.

Velionis kun. prof. Sta
sys Yla ”Skaitytojo žodyje 
skaitytojui” apie Ant. Rub
šio „Raktus” taip kalba: 
.. .”Plati Žinija ir akiratis, 
o dėstymas žodingas — sti
lingas ir paprastas. Viskas 
išmąstyta, įsijausta į švent
raštinę gelmę, įglaudinta į 
anų laikų ir vietų rėmus. 
”Raktai” liudija autorių 
eruditą su talentu ir įkvėpi
mu („Raktas į S. T.”, I da
lis, 13 psl.).

Pats Ant. Rubšys duoda 
tokią Šv. Rašto istorinę 
apybraižą: Senasis Testa
mentas atspindi dvigubą il
gą raidą: ilgą tikėjimo is
toriją ir ilgą savo parašy
mo — sudarymo istoriją. 
„Dievas, . . rūpestingai 
planuodamas ir ruošdamas 
žmonių giminės išganymą, 
ypatingu būdu išsirinko vie
ną tautą kaip savo pažadų 
patikėtinę” (II Vatikano 
dokumentai, 112 psl.). Ilgo
ji tikėjimo istorija sėjasi su 
1800 metų Izraelio — San
doros Bendrijos istorine ke

lione. O Senojo Testamento 
parašymas — sudarymas 
Dievo įkvėpimu truko dau
giau kaip 1000 metų. Pir
mieji poetiniai Senojo Tes
tamento skaitiniai, — pa
vyzdžiui Miriamos (Mi- 
riam) giesmė (Iš 15, 1-18) 
ir Deboros (Deborah) gies
mė (TS 5), — atrodo, pri
klauso XII a. prieš Kristų. 
Paskutinė Senojo Testa
mento knyga hebraiškaja
me Tanake yra Danie
liaus apokalipsė iš II a., 
o graikiškojoje Septuagin- 
toje — 2 Makabėjų ir 
Išminties knygos iš 
I a. prieš Kristų. Šio ilgo 
Senojo Testamento įkvėpi
mo ir sudarymo metu telkė
si tikėjimui reikšminga me
džiaga į knygas ir knygų 
rinkinius („Raktas į S. T.„, 
III d., 393, 394 psl.).

Dabar nors viena kita pa
straipa žvilgterkim į Ant. 
Rubšio „Raktą į Senąjį 
Testamentą”, stabtelėdami 
tik ten, kur daugiau dra
mos ir nerimo (tų dalykų 
labai daug abiejuose „Rak
tuose”), kur tekstai stipriau 
beldžiasi į širdį, štai, pvz., 
pranašai Jeremijas, Antra
sis Izaijas, išminčiai Jobas 
ir Koheletas, Psalmynas. 
Kaip ir ką apie tuos nepa
prastus žmones ir poezijos 
kūrinius kalba Ant Rub
šys? Aišku, čia bus duoda
ma tik viena kita jo pasisa
kymų ištraukėlė.

Ant. Rubšys, pavadinęs 
Jeremiją kenčiančiu prana
šu, taip rašo: "Vėlesnė žy
dų istorija vaizduoja Jere
miją 'verkšlenančiu prana
šu”. žodis jeremiada 
praturtino anglų kalbą 
(taip pat ir kai kurias ki
tas kalbas, St. S.). Juo iš
reiškiama liūdna dejonė ir 
skundas. Tačiau šis prana
šo portretas nėra tikroviš.- 
kas. Tikrovėje Jeremijas 
kalbėjo Dievo vardu su ne
atšaukiamu būtinumu. Pa
našiai į Amosą ir Izaiją — 
savo pirmtakus, Jeremijas 
skelbė, kad Jahvės Diena, 
žmonių laukta su viltimi, 
nabus pergalės ir džiaugs
mo metas, bet tamsi ir sun
kiai pakeliama naktis ... 
Jeremijas save tapatino su 
Dievo žodžiu ir su Judo 
karalyste labiau negu ku
ris kitas Senojo Testamen
to pranašas. Jis tai darė vi
su savo gyvenimu. Nenuo
stabu, kad Jeremijo vaid
muo Senajame Testamente 
yra didelis. Kaip žmogus ir 
kaip kenčiantis pranašas, 
jis yra vienas žinomiausių 
Šv. Rašto asmenybių 
("Raktas į S. T.”, II d, 396, 
397 psl.). Na, o kokias pra
našystes Jeremijas iš tikro

(Nukelta 6 psl.)

Telesforo Valiaus iliustracija.

Prisikėlimas
Leonardas Andriekus

Šį metą pasivėlino pražysti karklai, 
Sudilt mirties vaizdai,
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs,
Šauki vardais
Vėles nuo senkapių,
Dvasias nuo žvyrduobių
Į pergalės procesiją —
O Tu, saulėtekių liepsnom sušvitęs, 
Ir mus kvieti
Žygiuoti su verbų šakelėmis.

Maldauju, nepamiršk nė mano vardo 
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų, 
Kai, senkapiuos atkėlus vėjui 
Aptrešusius vartus,
Išleisi baudžiavos pavasarius
Su nuplaktųjų žaizdomis;
Išvesi mano protėvius
Su drobėm, gintaru ir juostomis — 
Kai, senkapių vartus atvėrus vėjui, 
Prisikėlimą karklai skelbs ...

Pavasario dangus — 
Procesijos baldakimas, 
Išklotas plonu debesų šilku, 
Apgaubs vėlių nuklaidžiotus takus, 
Nespėjusius pražyst karklus, 
Apsirėdyt žaliai girias — 
Po tuo procesijos baldakimu 
Žygiuosime ir mes 
Su pakelės klevais kartu 
Į Kryžių kalną.

o euj /b. (fasi C
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A. Rubšio raktai...
(Atkelta iš 5 psl.) 

skelbė, šio straipsnio skai
tytojui reikėtų pačiam Ant. 
Rubšio "Rakte” susi j ieško
ti ir paskaityti.

Ant. Rubšys, paiškinęs, 
kad Izaijas Antrasis yra be
vardis pranašas (apie jį, 
kaip asmenį, iki šiol neras
ta jokių žinių), kad jis esąs 
gal pats didžiausias prana
šas ir vienas iškiliausių 
žmonijos poetų, taręs, kad 
. . /'Pranašai nebuvo su 
krištolu buriantys aiškiare
giai, nusaką iš anksto toli
mus įvykius”, toliau taip 
kalba: "Antrasis Izaijas 
yra iškilus ateities poetas. 
Kiekvienas skaitinys plyšte 
plyšta nepaprastų įvykių 
laukimu. Tai jausminą ir 
jaudina. Visos baimės už
mirštos. Dievo užmojo jėga 
tučtuojau atvers duris į 
Dievo karalystę — ateitį. 
Nenuostabu, kad Naujasis 
Testamentas perima Antro
jo Izaijo pranešimą iš Die
vo skelbti Gerąją Naujieną: 
"Atėjo metas, prisiartino 
Dievo karalystė" (Mk 1,15; 
"Raktas į S. T.", III d., 91 
psl.).

Visa tai yra tik jo 
galybės užuominos, — 

tik šnabždesys, kurį 
nugirdome.

Kas gali patirti, kaip 
didis iš tikrųjų

yra Dievas?
(Job 26, 14; "Raktas į 
S. T.", III d., 275 psl.)

Kaip regim, tai Jobo žo
džiai, tai jo iškentėta abe
jonė. Ant. Rubšys savo 
"Rakto į Senąjį Testamen
tą" III daly išminčiam 
"maištininkam" Koheletui 
ir Jobui skiria visą VII šar
vo veikalo skyrių. Tą sky
rių autorius pradeda įsidė
mėtina ir tūkstantmečius 
ištvėrusią Koheleto poema:

Viskam yra metas, 
ir kiekvienam reikalui 

tinkamas laikas po 
dangumi.

Laikas gimti ir laikas 
numirti,

laikas sodinti ir laikas 
rauti;

Laikas žudyti ir laikas 
gydyti,

laikas griauti ir laikas 
statyti;

Laikas verkti ir laikas 
juoktis,

laikas gedėti ir laikas 
šokti iš džiaugsmo . ..
(Koh 3, 1-11, 'Raktas 
į S. T.", III d., 281 psl.)

Koheletas šv. Rašte pa
žįstamas ir Ekleziasto var
du. Deja, ir Koheletas yra 
bevardis rašytojas. Ant. 
Rubšys jo išmintį, jo mo
kymą taip apibūdina: "Iš
mintingas turi akis kakto
je, o kvailasis grabaliojasi 
tamsoje" (Koh 2, 14). Dar 
daugiau. Išmintis, anot jo, 
padeda žmogui daugiau ne
gu dešimt galiūnų gali pa
dėti miestui (Koh 7, 19). 
Tačiau nauda, kurią teikia 
sveikos nuovokos išmintis,

Dr. Danielius Degėsys

Vitaminai, mineralai ir mityba

Vitaminas C - askorbinė rūgštis
1970 metais Nobelio pre

mijos laureatas Linus Pau- 
ling savo knygoje ‘Vitamin 
C and Common Cold’ plačiai 
aprašė vitaminą C tvirtin
damas, kad dideli šio vita
mino kiekiai - pavyzdžiui 10 
gramų dienoje - apsaugo 
žmogų nuo šalčio (common 
cold) susirgimų. Nuo tada 
šis vitaminas Amerikoje pa
sidarė ypač populiarus. Šiuo 
metu kai kurie vitamino C 
entuziastai tvirtina, kad vi
taminas C padeda: 1. kovoje 
prieš vėžio ligas, 2. stiprina 
imunitetą prieš šalčio susir
gimus ir bendrai prieš infek
cijas, 3. greitina žaizdų gi
jimą, 4. padeda išlaikyti ge
rą akių regėjimą, 5. stiprina 
vyrų vaisingumą, 6. apsau
go nuo tabako ir kitų toksi
nių medžiagų nuodijančio 
veikimo ir 7. apsaugo nuo 
diabeto ligos.

Tie, kurie tvirtina, kad vi
taminas C reikalingas kovai 
prieš vėžio ligas, nurodo di
delį skrandžio vėžiu susirgi
mų skaičių Japonijoje. Ja
ponai valgo daug žuvų ir 
sūdytų mėsų, bet mažai dar
žovių, turinčių vitamino C. 
Sūdytos mėsos ir žuvys turi 
gana daug nitritų, kurie yra 
vėžio sukėlėjai - karcinoge- 
ninės medžiagos. Eksperi
mentinių gyvulių tarpe vita
minas C, lygiai kaip ir vita
minas A, apsaugo juos nuo 
tokių karcinogeninių medžią 
gų veikimo. Šeriant žiurkes 
maistu turinčiu daug nitri
dų, žiurkės suserga skran
džio vėžio liga, bet pridėjus į 
tą maistą vitamino C - vėžys 
skrandyje neišsivysto.

Naujesniuose medicinos 
žurnaluose yra rašoma, kad 
vitaminas C apsaugo mote
ris nuo gimdos kaklelio epi- 
teliaus pakitimo, vadinamo 
cervical dysplasia. Moterys, 
turinčios tokius pakitimus, 
dažnai gauna gimdos kakle
lio vėžį. Statistiniai duome- 

yra abejotina (Koh 2, 12- 
23; 7, 7-8), nes su sveikos 
nuovokos išmintimi ateina 
daugiau rūpesčių bei skaus
mo (Koh 1, 18). Be to, il
gainiui mirtis užbaigia ir 
išmintingojo ir kvailojo gy
venimą (Koh 2, 14-17). To
dėl Koheletas pataria savo 
mokiniams naudotis gyve
nimu, kol dar jie yra gyvi, 
— džiaugtis ir negaišti lai
ko dėl ateiteis (Koh 2, 24- 
25; 3, 12-15. 7, 14; "Raktas 
į S. T.", III d. 285 psl.). 
Netrukus Ant. Rubšys pa
aiškina, kad Koheleto mo
kymas "turi šiokį tokį pa
našumą į graikų filosofo 
Epikūro mokymą". Iš tikro, 
įdomi yra toji Koheleto iš
mintis bei abejonė ir mūsų 
dienom.

(Bus daugiau)

nys rodo, kad moterys, ku
rios ėmė vitamino C mažiau 
negu 60 miligramų dienoje, 
tokių gimdos kaklelio paki
timų turėjo 7 kartus daugiau 
negu tos, kurios ėmė 90 arba 
ir daugiau miligramų. Linus 
Pauling tvirtina, kad 10 gra
mų vitamino C dienoje pra
tęsia gyvenimą vėžio liga 
sergančiam pacientui. Ar šis 
jo tvirtinimas yra teisingas - 
sunku pasakyti. Šiuo metu 
yra daromi objektyvūs tyri
mai šiam klausimui išspręsti 
bet to tyrimo rezultatų dar 
neturime.

Teigimas, kad dideli vita
mino C kiekiai, pavyzdžiui 
10 gramų dienoje, apsaugo 
žmogų nuo šalčio ir kitų vi
rusinių susirgimų nepasitvir 
tino, bet kai kurie anglų ir 
amerikonų stebėjimai rodo, 
kad vienas gramas vitamino 
C dienoje daro įtaką į orga
nizmo atsparumo formavimą. 
Šis vitaminas didina baltųjų 
kraujo kūnelių-neutrofilų 
pajėgumą ir judrumą. Bal
tieji kraujo kūneliai naikina 
patekusias į kūną bakteri
jas, todėl juo stipresni ir jud
resni yra baltieji kraujo kū
neliai, tuo atsparesnis yra 
organizmas.

University of Texas nese
nai pravedė bandymus, ku
rie patvirtino, kad vitamino 
C didesni kiekiai efektingai 
gydo ir apsaugo beždžiones 
nuo burnoje esančių gingy- 
vos žaizdų. Didesni vitami
no kiekiai faktinai pagreiti
na ir kitų žaizdų gijimą, pa
vyzdžiui pooperatyvinių. 
Akių korneos žaizdos irgi 
geriau gyja šio vitamino 
įtakoje.

Yra duomenų, kad vita
minas C stiprina vyrų vai
singumą. Vieno tyrimo me
tu, tikrinant 35 jaunus ne
vaisingus vyrus buvo rasta, 
kad jų kraujuje askorbinės 
rūgšties kiekis buvo vienu 
trečdaliu mažesnis, negu 
sveikų ir vaisingų vyrų. Vie
nas gramas vitamino C die
noje po kelių savaičių pagy
dė jų spermatogenezės su
trikimą. Manoma, kad vita
minas C pagerina cinko, mag. 
nezijos ir kitų mineralų apy
kaitą organizme. Šie mine
ralai kaip tik yra svarbūs 
normaliai spermatogenezei.

Nudegimo, alkoholizmo ar 
didesnės nervinės įtampos 
metu, organizme būna didės 
nis vitamino C pareikalavi
mas. Rūkančiųjų kraujuje 
vitamino C kiekis būna su
mažėjęs. Tie, kurie rūko 
daugiau negu 20 cigarečių 
dienoje, kraujuje turi 40°/o 
mažiau vitamino C, negu ne
rūkantieji. Vitaminą C pa
pildomai imant didesniais 
kiekiais, rūkančiųjų krauju
je jo kiekis padidėja iki nor
malaus lygio.

Manoma, kad vitaminas C 
dalinai apsaugo plaučius nuo
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ore esančių kenksmingų me
džiagų, bet galvoti, kad jis 
apsaugo rūkantį nuo plaučių 
vėžio išsivystymo būtų labai 
klaidinga. Teigimas, kad vi
taminas C apsaugo nuo ast
mos ar diabeto nėra faktais 
pagrįstas, bet imant jo vieną 
gramą per dieną astmos prie. 
puoliai būna lengvesni.

Žmonės, kurie turi inkstų 
akmenis arba serga podag
ra, turi būti atsargūs imda
mi vitaminą C, nes jis gali 
sukelti akmenų arba podag
ros priepuolį. Yra žmonių, 
kuriems vitaminas C sukelia 
žarnų spazmus ir diarėją, 
imant 500 miligramų dieno
je, bet tokių nusiskundimų 
būna mažai. Iš negatyvių 
šio vitamino savybių reikia 
paminėti tai, kad jis gali duo - 
ti klaidingus kraujo cukraus 
tyrimo rezultatus, todėl 
prieš tikrinant kraujo cuk

raus kiekį jo imti negalima. 
Lygiai taip pat jo negalima 
imti prieš tikrinant išmatas, 
jieškant jose kraujo.

Vitaminas C yra randa
mas šviežiose daržovėse ir 
vaisiuose. Daržovės, ilgiau 
laikomos ore arba šaldytu
ve, nustoja daug vitamo C. 
Virimo metu jis suskyla, to
dėl virtos daržovės jo mažai 
turi. Ir todėl kai kurie mi
tybos ekspertai sako, kad 
žmogus turėtų jo imti, kartu 
su maistu, papildomai 200 
miligramų dienoje tabletė
mis. Vitaminas C komerci
niai yra gaminamas sinteti
niu arba natūraliu būdu. Sin 
tetiniai pagamintas greičiau 
absorbuojamas.

Vitamino C negalima imti 
kartu su aspirinu, nes abiejų 
sudėtinis veikimas gali iš
šaukti virškinamojo trakto 
kraujavimą. Nors dideli vi
tamino C kiekiai ir neduoda 
toksinių reiškinių, bet jo im
ti daugiau kaip vieną gramą 
dienoje nepatartina.

Tai tiek apie vitaminą C. 
Apie kitą, irgį populiarų vi
taminą - kitą kartą.
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Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINA
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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
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$1,471.00
Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 

11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje
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suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
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— 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. (ZfKJKjaio

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. V'
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DIDŽIŲJŲ MŪSŲ LAIMĖJIMŲ APŽVALGA
Dėl Lietuvos laisvės ir lie

tuvybės išeivijoje mes kovo
jame jau nuo 1945 m., tai gal 
verta bent trumpai žvilgtelti 
ir į ryškesnius tos kovos lai
mėjimus.

Žinoma, kaip visi sutaria
me, svarbiausias jų gal bus 
tas, kad net šeši JAV prezi
dentai ir dar didesnis skai
čius gubernatorių bei miestų 
majorų kasmet vieną kartą 
viešai pareiškia, kad Lietu
va yra sovietų okupuota, o 
mes čia nepriklausomi ir pa
vyzdingai didiname Ameri
kos turtą ir kultūrines ver
tybes. Vadinasi -- garbė 
mums!

Lygiai taip pat Didžioji 
Britanija ir Prancūzija mum 
pasako, kad Lietuva yra pa
vergta ir ateityje bus nepri
klausoma, tik tuose kraštuo
se deponuotas Nepriklauso
mos Lietuvos iždo auksas 
jau dabar priklauso sovie
tams.

Didelė mūsų laimė ir ta 
(nors ne visi ją suprantame), 
kad nei JAV, ir nei pati So
vietų Sąjunga iki šiol Pabal
tijo klausimo neiškėlė Jung
tinėse Tautose, nes Afrikos 
juodukų balsais ir viso pa
saulio vardu jau būtų buvę
nutarta, kad Lietuva yra lais pyla ir lenkinimo ‘Bromą at- 
va, ir vasario 16 d. turėtume 
kelti raudoną vėliavą.

Prisimintina ir tai, kad po 
mūsų energingiausių pastan 
gų - po nuolatinio kreipimo
si į prezidentus, senatorius, 
kongresmanus, tarptautines 
žmogaus teisių gynimo or
ganizacijas ir popiežių -- iš 
tūkstančių sovietų gulaguo
se numarintų ir dar marina
mų mūsų tautiečių, per 40 
metų vis dėlto pavyko išva
duoti vieną Simą Kudirką.

Na, o mūsų santykiai sušv 
Sostu visada buvo geri, nors 
ir tylūs. Kai bene 1946 m. 
Vatikanui įteikėme Lietuvos 
partizanų atsiųstą maldavi
mą užtarimo ir palaiminimo 
jų kovoje dėl laisvės ir tikė
jimo, atsakymas buvo - tyla. 
Kai vėliau įteikėme su kelio
likos tūkstančių Lietuvos

ATSARGA GĖDOS NEDARO...

Po brolio amerikiečio viešnagės Vilniuje, kad nelik
tų jokio atvežto iš užsienio spausdinto lapelio.

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGŲ A

ARCHEOLOGINĖS 
IŠKASENOS Iš 

PAGELTUSIŲ LAPŲ

Kartais ant lapelio užsi
rašome tokias atklydusias 
galvon savo mintis, kurių

katalikų parašų peticija, pra-viešai nedrįstume skelbti, 
šančią taip pat palaiminimo arba išspausdiname tai, ką 
ir užtarimo -- tyla. Kai reika- reikėtų nutylėti, 
lavome, kad įsakytų nacio
nalistui lenkų vyskupui leis
ti Suvalkų trikampio lietu
viams pasimelsti savo staty
toje Suvalkų katedroje -- 
taip pat ilgą laiką tyla. Bet, 
kaip liaudis sako, tyla yra 
gera byla! Lietuvius skriau
dęs lenkų vyskupas numirė, 
ir lietuviai dabar jau gali 
toje katedroje tyliai pasi
melsti už jo sielos išganymą. 
Be to, po tos tylos įvyko ir 
stebuklas. Po 700 metų Lie
tuvos krikštijimo kardu, kra

werta in wiecznasty’, lenkas 
popiežius pirmą kartą viešai 
prabilo lietuvių kalba, suteik 
damas mums palaiminimą ir 
pastiprinimą, turbūt dar 700 
metų kito tokio stebuklo pa
laukti.

Tad nenusiminkime. Po 
visų šių didžiųjų įvykių Lie
tuvos ir lietuvių vardas jau 
išgarsintas, Vakarų pasaulis 
jau žino, kad Lietuva yra pa
vergta ir kad nieko mums 
negali pagelbėti , nes yra 
baisu ne tik sovietų atomi
nių bombų, bet ir jų balso, 
kad užpykę neužkeiktų Že
nevoje ‘po maternavu’ ...

DIDĖJA BEPINIGIŲ
SKAIČIUS

Nors ir giriamės, kad mū
sų visuomenė turtėja, bet 

pokalbiai rodo, kad vis di
dėja skaičius tokių, kurie 
neturi pinigų. Paklausus, 
rodos, turtingą tautietį, ko
dėl jis neatsilankė Į kon
certą, kodėl neparėmė Li
tuanistikos katedros, kodėl 
neprenumeruoja laikraščio, 
dažniausiai vis guaname tą 
patį atsakymą: „Neturiu 
pinigų ...” O neturįs pini
gų dėl to, kad neseniai pir
kęs trečius namus, turėjęs 
rengti dukteriai šaunias 
vestuves, įsigijęs naują au
tomobilį, dalyvavęs ekskur
sijoje į Egiptą, Kiniją ir 
Indiją ir privaląs dar mokė
ti pirmajai žmonai alimen
tus.

Aišku, tai visiškai tikros 
priežastys, ir žmogus ne
meluoja.

Štai nuoširdaus krikščio
niško poeto Fausto Kiršos 
likusiose papieriaus skiau
telėse kurias jis vartojo 
skaitomos knygos pusla
piams pasižymėti, randame 
tokias pieštuku užrašytas 
pastabas:

„šv. Povilas nuolat sako, 
kad jis meldžiasi. Klausi
mas, kurias maldas jis ima 
m e 1 s d amasis ? Psalmes ? 
Pranašų knygą?.. Nesu
prantu, kaip tatai būta. 
Mums šv. Raštas duodamas 
skaityti su komentarais. 
Tikrai, vietų yra sunkių, ne
aiškių, simbolinių. Tai 
mums po 2 tūkstančių me
tų kultūros augimo. Tad 
klausimas, kaip gi tai galė
jo suprasti pagonys ir be
moksliai, sakysim, apašta
lų atsiųstus laiškus?”

O Jonas Valentiejus, 
„Drauge” 1986. II. 26 d. po
lemizuodamas su V. Alan
tu, tarp kitko sako:

”Ar Alantas nemato, kad 
laisvės siekimas tikrai yra 
universalus, tikrai didesnis, 
negu Lietuva, Bolševikija, 
visos Amerikos ar Afrika?”

Iš to tvirtinimo galima 
būtų padaryti išvadą: te
gul nuo atominių bombų 
pražūva Lietuva ir visas li- 
kusis pasaulis, kad tiktai 
liktų gyvas mūsų laisvės 
siekimas ...

MUMS RAŠO
Perskaitęs „Draugo” ve

damąjį „Idėjų stoka” (1986. 
III. 8), kuriame mes, jau
nieji žurnalistai, kaltinami, 
kad nieko, naujo nesugalvo- 
jame, net nuraudau susigė
dijęs. Kodėl ir aš pats visą 
laiką malu tiktai kiaulių 
ėdalui tinkamus ir tuos pa
čius priplėkusius miltus ar
ba tyliu, kai galva yra net 
pertekusi naujų idėjų? Tad 
leiskite nors vieną jų čia iš
klostyti.

Pavyzdžiui, pastaruoju

PAŽINK

PATSAI
SAVE

Sakom rašom: lietuvis — legenda, 
Tobuliausias stebuklas Kūrėjo, 
O žiūrėk — ir naujausias pagenda, 
Tarsi jį ne dangus išperėjo.

Išmintingas kvailai prasižioja, 
Laisvas giria vergijos botagą, 
Draugas plytą už ančio nešiojas, 
Doras nuodėmių geiduliu dega.

O valdžioj — rods artojo tylenis, 
švento žodžio ir gymio nekalto, 
Tik paliesk — ir, dantim sukalenęs, 
Nuoga kumščia pakaušį praskeltų.

Tai kad būtų bendrauti saugiau, 
Reikia ponam, tarnam, daktaram, 
Net spaudos patriotui geram 
Ant pečių užrašyti: „ATSARGIAU!”

Artėjant paskutiniam terminui įteikti Lietuvių Fon
dui pašalpos prašymus.

metu vis graudžiau dūsau
jama dėl lietuviškos sąmo
nės aptemimo, dėl nesulai
komo lituanistinių mokyk
lų mokinių skaičiaus mažė
jimo, jaunosios kartos nu- 
tautimo, ir reiškiama net 
juodžiausia neviltis. O man 
atrodo, kad dar yra vienas 
būdas, kuris iš pagrindų pa
keistų šią liūdną padėtį.

Jeigu jau esame pakan
kamai praturtėję, tai pirki
me lietuvybę už pinigus. Tik 
nebarstykime jų ten, kur 
nereikia. Kadangi, kaip sa
koma, lituanistinių mokyk
lų mokytojai yra idealistai 
ir dirba ne dėl atlyginimo, 
tai jiems ir tų kelių dolerių 
už šeštadienius nereikėtų 
mokėt. Nereikėtų dalinti ir 
premijų visokiems rašyto
jams, dailininkams ir muzi
kams, nes jie kuria taip pat

A. G.

ne dėl pinigų. O ypač ver
tėtų nė cento neduoti poli
tiniams veikėjams kelionių 
išlaidoms padengti, nes jie 
turi pakankamai savų ir 
Lietuvą laisvina ne už pini
gus. Mano nuomone, visas 
Lietuvių fondo ir kitur su
kauptas sumas reikėtų da
linti vaikams nors po dolerį 
už lietuvišką žodį. O litu- 
nistinių mokyklų moki
niams reikėtų primokėti 
daugiau. Kadangi JAV-se 
tokių moksleivių beliko tik 
1400, iš jų gal 400 darželi- 
nių ir pirmojo skyriaus, tai 
vyresniesiems galima būtų 
skirti po 10 dol. kiekvienam 
už šeštadienį, o mažiukams 
pakaktų ir centų. Tada ši 
aritmetika atrodytų taip: 
1000x10x25 (savaičių) = 
250,000 dol. Vadinasi, iš 

(Nukelta į 8 psl.)
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PRO MĖLYNUS 
AKINIUS...

(Atkelta iš 7 psl.) 
2,000,000 tik Lietuvių fondo 
kapitalo būtų galima dar 
bent 8 metus garantuotai 
išlaikyti šį mokinių skaičių 
ir už pinigus atsirastų dar 
daugiau norinčių būti lietu
viais. O paskui pažiūrėtu
me, kas bus toliau.

žinoma, mokiniams pini
gus reikėtų išmokėti kas 
šeštadienis, nes jaunimas 
neturi kantrybės laukti. Tai 
ką?

L. Urbanavičius, 
jaunas žurnalistas

Redakcija: Puikus suma
nymas. Tik pirmiausia Pat
sai turėjai parodyti pavyz
dį : mokėti bent po dolerį už 
lietuvišką žodį savo vai
kams, kurie lietuviškai jau 
visai nekalba, ir savo pini
gais plaukti į Gotlando sa
lą, o neprašyti Vliko sti
pendijos.

KIEK METŲ REIKIA 
PASIDARYTI 

INTELIEKTUALU?
Naujausio ”Varpo” (Nr. 

20) redaktorius uoliausiai 
recenzuoja visas pasirodžiu
sias mūsų knygas, jų tarpe 
ir studijų rinkinį ”Mind 
against the Wall”. šešis 
mūsų mokslininkus jis pa
giria, bet sustoja prie Vy
tauto Kavolio essay ”On the 
Deformation of Intelectual 
Culture”. Recenzentas ypač 
suabejoja V. Kavolio teigi
mu, kad mums stigo pagar
bos religinio turinio kny
goms ir kad "akademinis

profesionalizmas pradėjęs 
reikštis tik apie 1930 me
tus Kauno universitete ...”

— Kaip? — klausia nu
stebęs redaktorius. — Uni
versitetas Kaune buvo 
įsteigtas 1922 metais, tai 
kodėl taip ilgai, net aštuo
nerius metus, reikėjo laukti 
intelektualų ? . .

Dėl pagarbos stokos reli
ginėms knygoms mes irgi 
abejojame. Juk pakėlusios 
netyčia ant grindų nukritu
sią maldaknygę mūsų mo
terėlės atsiprašydamos net 
pabučiuodavo ir peržegno
davo. O dabar dar labiau 
gerbiamos politinės religi
jos knygos.

Intelektualo klausimas 
yra jau painesnis. Nuo pra
džios mokyklos pirmojo 
skyriaus iki gimnazijos bai
gimo studijavęs net 12 me
tų, dar nesi joks intelektua
las. O universitete norma
liai studijuojam tik 4 me
tus, '*'• iš jų bent pusė laiko 
praleidžiama alaus bare, 
korporacijų pasilinksmini
muose ir susiartinimuose su 
kolegėmis, tai iš tos mokslo 
įstaigos išeini dar durnes- 
nis. O tas, kurio "Varpo" 
redaktorius nuo 1922 m. 
laukė net 8 universiteti
nius metus, yra amžinas 
studentas, ir jo galima lauk
ti dar aštuonerius. Be to, 
ir V. Kavolis gimė dar tik 
1930 m. Taigi, šitaip į mū
sų realybę, ir atsiremia 
žmogaus "Mind against the 
Wall”.

Laiškas iš Anglijos V. Danyia

Ta kelionė Baltijos jūra...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

“AUDRA” TRAVEL 
}SCORPORATION 1986 
y/

Siūlo sutaupyti keliaujant į LIETUVĄ, 
p4sauV° per Kanadą, pigiausia kaina tik U.S. 
$999.00. Kelionių ilgis nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias 

laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!
/ kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant 
gražiausius Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskur
sijos bei kiti patarnavimai. Išvykimo datos:

Gegužės 13
Gegužės 28 
Liepos 3

GERIAUSIOS

Liepos 10 
Liepos 16, 
Rugpjūčio 14

ATSOSTOGOS

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

KANADOJE “EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija j šį 
nepakartojamą renginį. KELIONĖS KAINA: US$599.00, 
įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal, viešbučius, 3 dienų 
pasą i ”EXPO 86”, spalvotą informacijos knygą, nuotaikin
gus pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, 
lydimą patyrusio vadovo, aplankant gražiausias Vakarų Ka
nados vietas. Norintiems vykti į ”Expo 86” kitomis datomis 
galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dė
mesys nukreiptas į ”EXPO 86”, tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsisakyti vietas dabar!
Mūsų biuras:

e Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą 
ir į kitas pasaulio šalis.

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesio
giai iš Kanados pagal nurodytą adresą.

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudin
gą finansinę paramą, nuperkant dovanas bei tvarkant pa
likimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
7 metai pirmaujančios Kanadoje, lietuvių kelionių biuro registracijos 

numeris 2159872.

Kaip prisimename, 1985 
metų vasarą Pabaltijo kraš
tų jaunimas - estai, latviai ir 
lietuviai - pasiryžo priminti 
Vakarų pasauliui neteisėtą 
rusišką Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją. Tam 
tikslui buvo surengta kelio
nė laivu iš Stockholmo į Hel
sinkį ir atgal į Stockholmą. 
Įvairių kraštų laikraščiai, ra
dijas ir televizija plačiai pa
garsino tą kelionę, kuri buvo 
pavadinta Laisvės ir Taikos 
vardu.

D. Britanijos jaunimui at
stovavo 3 jaunuoliai: A. Ku- 
liukas, V. Puodžiūnas ir A. 
Valterytė. Vieno jų pasikal
bėjimas buvo atspausdintas 
britų sekmadieniniame ‘The 
Observer’ laikraštyje. Pras
tas tas pasikalbėjimas. Ge
riau būtų buvę, kad tas as
muo būtų nekalbėjęs.

Bet vasario 20 d. šiemet 
BBC televizija parodė 40 mi
nučių ilgio programa, pava
dintą ‘Cry for home’, kurioje 
pavaizduota toji kelionė Bal
tijos jūra, dalis įvykių Hel
sinkyje ir Stockholme.

Pasikalbėjimuose šį kartą 
lietuviams atstovavo 26 me
tų jaunuolis Algis Kuliukas, 
kuris į lietuvišką veiklą įsi
jungė vos prieš trejetą metų 

‘Cry for home’ programą 
sudarė R. Lightbody, o ko
mentavo aktorius Ian Holm.

Programa pradėta muzi
ka, po to leidžiant pasisakyti 
tautybių atstovams. Latvė 
Polina Reimers sakėsi: ‘Atro 
do, kad aš esu anglė, bet kai 
paklausiu save, kas esu - tai 
atsakau: aš ne anglė, ar ne? 
Turiu pasą, kuriame įrašyta, 
kad esu brite’.

Algiui Kuliukui gal dau
giausia buvo duota vietos. 
Net parodo jį vežantį savo 
tėvą invalido kėdėje prieš 
didelį kalną. Ir pakalbėti 
jam teko kelis kartus. Tai 
aukštas, šviesiaplaukis, as
ketiškų veido bruožų jaunuo 
lis. Apie save jis sakė, kad 
mokykloje būdavo klausia
mas, iš kur tokia jo pavardė. 
Nepatogiai dėl to jautęsis ir 
norėjęs pakeisti pavardę, 
bet dabar esąs patenkintas, 
kad taip nepadaręs.

Protarpiais kalbėjo ko
mentatorius Holm, nusaky
damas Pabaltijo kraštų pa
dėtį. Karą, sakė jis, Euro
poje laimėjo sąjungininkai, 
bet Pabaltijo tautos žinojo, 
kad nesvarbu kas laimėtų, 
nes jų gyvenimas vis tiek 
bus pasikeitęs nebegrįžta
mai. Prieš pat prasidedant 
karui, Hitleris su Stalinu nu
sprendė užgniaužti laisvę 
toms trims trumpai nepri
klausomai tegyvenusioms 
Pabaltijo valstybėms. Nebe 
galėdami pakeisti to spren
dimo dešimtys tūkstančių 
gyventojų išbėgo iš savo 
kraštų. Po 40 metų naujoji 
karta nutarė grįžti atgal, 
nors nevisai... Jie grįžo su 
tais pačiais įsipareigojimais,

su tomis pačiomis vėliavo
mis, su tomis pačiomis dai
nomis ir ta pačia jūra. Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos pra
rastieji vaikai pirmą kartą 
išplaukė jūra, protestuoda
mi ir atiduodami pagarbą 
savo kraštams.

A. Kuliukas pasisakė, kad 
jo motina vokietė-rumunė. 
Abu jo tėvai atsidūrė po 
karo Britanijoje ir čia susiti
ko . Jo tėvas anglies kasyk
loje buvo sužalotas, todėl 
dabar būna invalido kėdėje. 
A. Kuliukas sakėsi, kad tarp 
britų nesijaučiąs esąs vienas 
jų. Kažkaip visad jaučiąsis, 
kad nepriklausąs jiems. Kai 
būna tarp lietuvių - tą patį 
jaučiąs. Jie kalba lietuviš
kai, o jam sunku suprasti. 
Dabar jau pramokęs truputį 
lietuviškai. Bet vistiek jau
čiąsis labai vienišas, nes ma
žai tesą tokių kaip jis. Gal, 
sakė jis, būtų geriau, jei bū
tų lietuvių-vokiečių-rumunų 
bendruomenė, kuri kalbėtų 
angliškai. Galbūt šitaip jis 
surastų savo vietą.

Pagal komentatorių I. 
Holm, ši kelionė Algiui Ku
liukui ir latvei slaugei, ir vi
siems 300-tams iš viso pa
saulio, tikslas yra, atrodo, 
pasityčioti iš Rusijos. Ženk
lai rodo, kad ten nervai pra
deda irti: neplaukite per ar
ti, nes jei ... Taip Maskva 
įspėjo kelionės organizato
rius.

Iš įvairių kraštų susirin
kę, kalbantieji skirtingomis 
kalbomis, tris dienas ir nak
tis tie piligTimai dalysis, 
sako, savo baimėmis, viltim 
ir jausmais.

Aušta. Nuo Švedijos Got
lando salos 100 mylių van
dens skiria rytus ir vakarus. 
Tačiau tūkstančiai latvių 
pro čia laimingai pabėgo, 
nors šimtams nepasisekė 
baigti desperatiškos kelio
nės.

Latvė Polina sakosi, kad 
ją tarytum stebino, kodėl 
plaukiama į Latviją. Gal dėl 
to kartėlio, kad rusai užėmė 
jų gimtinę? Toji gimtinė tu
rėtų būti Latvijoje, o ji gyve 
na čia, Surrey. Pasisavintas 
kraštas, o ji nei šen, nei ten. 
Svetur gyvenantiems lat
viams tai natūralu. Ji buvu
si latviškai indoktrinuota ir 
daugiau jai jau nebekeista. 
Ją, sako, vis klausinėja, kam 
ji priklausanti. Jaučianti, 
kad priklausanti latvių bend 
ruomenei. Tėvas yra pasako 
jęs jai, kad jis paliko Latvi

ją turėdamas 16 metų. Kal
bėjo jis apie koncentracijos 
lagerius, apie į laisvę plau
kiančius laivus, į kuriuos su
sėdo 263, o vietos buvo ten 
tik 100. Sako, kad daug nu
skendo. Kalba apie Latvijos 
liūdnas dainas, kai jauni vy
rai išjodavo į karą.

Laivo salėje mergina tada 
uždainuoja ‘Singing in the 
rain’.

Komentatorius I. Holm

buvo bespėjąs, kad Algiui ir 
jo lietuviams draugams, 
kurie dar nesulyti stovi ant 
laivo denio, artėja iškilmin
gas, didingas, rimtas momen 
tas. Tačiau žvilgterėjimas į 
savo tėvynę jiems bus su
žlugdytas. Tuoj pat lietuviai 
įtarė, kad vyksta sąmokslas.

PLJS pirm. Gintaras Gru
šas tuomet kaip tik painfor
muoja, kad jau prieš dvi va
landas radiju gautas įspėji
mas, kad vandenys prie Lie
tuvos yra uždrausta zona. 
Laivas privalo sukti į šiaurę. 
‘Ar matote, kas čia darosi? 
Šis įspėjimas yra dar vienas 
būdas trukdyti šitą taikingą 
kelionę’ - sako Gintaras Gru
šas.

I. Holm sako, kad lietuviai 
labai nusivylę. Tas momen
tas būtų buvęs didžiausias 
įvykis, kai jie būtų arčiausiai 
priplaukę prie lietuviškos 
žemės.

Ekrane tuo metu plevėsuo
ja lietuviška vėliava. Būrys 
lietuvių atsisukę veidu į 
Lietuvos pusę. Girdėti gie
dant ‘Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žeme’. Himno 
skambėjimas tai stipriai gir
dimas, tai pritildytas. Tame 
himno fone A. Kuliukas pa
reiškia: ‘Kaip man atrodo, 
britų himnas yra patriotiš- 
kesnis negu kai kurie britai. 
Iš tikrųjų Lietuvos himną aš 
giedu jausmingiau. Tas jaus
mas yra giliai mano širdyje. 
Lietuvai reikalingi draugai, 
kur tik jie bebūtų’.

Dar tebeplevėsuoja lietu
vių tautinė vėliava. Visi me
ta į jūrą po geltoną ar rau
doną rožę. Laivo denyje su
sirinkę latviai. Susikaupusi, 
susimąsčiusi, žilą galvą pa
lenkusi moteris rymo ant 
laivo krašto ir nusišluosto 
akis.

Latvių vadovas pasako 
kalbą. Jūs čia, sako jis visi 
esate paskyrę savo gyveni
mą laisvai Latvijai. Nėra kil- 
mingesnio tikslo, kaip dirbti 
savo tėvynės laisvei, savo 
tautai. Jūs turite pasiųsti 
žinią Sov. Sąjungai, kad mes 
niekada nenurimsim, nieka
da nebus taika, iki mūsų Lat
vija nebus laisva. Kai esame 
čia pat prie Kuržemės kran
tų, šaukime iš visų plaučių, 
šaukime visi, kiek tik gali
me: Laisvė Latvijai, laisvė 
Latvijai ... Latvija bus 
briva ... Latvija ...

Po tos entuziastiškos kal
bos tegirdėti tik menkas plo
jimas. Todėl pastabus ko
mentatorius I. Holm sako, 
kad tie sentimentai turėjo 
susilaukti didesnio reagavi
mo. Gal būt, sako, žodžiai 
geri, bet laikas ir vieta ne ta 
Kažkur ten yra Latvija ... O 
gal Estija ... tai nėra svar
bu ... Nuskamba Latvijos 
himnas.

(Bus daugiau)
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KAI NETENKI DRAUGO
Juozui Kuncaičiui mirus

Stasys Santvaras

Atsiskyrimo valandų ne
gali išvengti nė vienas, ku
ris i gyvenimą ateina. Tai 
lyg ir savaime suprantami 
dalykai — jei vieną dieną 
drugio sparnai pradėjo plaz
dėti, tai tikrai ateis iš 
anksto skirta akimirka, ka
da tasai drugelis nukris i 
nebūties ežerą. Tačiau, ne
paisant ir šitokio tikrovės 
suvokimo, širdy visada bū
na šalta, liūdna ir skaudu, 
kai miršta artimas žmogus. 
Toje pakrantėje, ties ta ri
ba susiduriam su buvimo ir 
nebuvimo paslaptim, kuri 
atsiskyrimo valandas dar 
labiau įskaudina.

Tokios mintys ir tokie 
jausmai Bostone prislėgė ne 
vieną, kai čia netekom ge
ro, brangaus ir ištikimo 
draugo Juozo K u n c a i - 
č i o , kuris mirė 1986 m. 
kovo 11 d. 11 vai. vak.. be
veik du metus jis sunkiai 
sirgo, turėjo vilties ligą 
įveikti, bet ne jis ligą, o 
toji liga jį nugalėjo. Kovo 
13 d. jis buvo palaidotas 
naujosiose Centervillės ka
pinėse, Cape Gode, palydė
tas šeimos narių ir gražaus 
būrio artimų draugų bei pa
žįstamų,

Velionis J. Kuncaitis ne
priklausomoj Lietuvoj bai
gė mokytojų seminariją, du 
metus dirbo kaip pradžios 
mokyklų mokytojas. Bet 
jaunam vyrui to neužteko. 
Kai Klaipėdoj buvo įsteig
tas Prekybos institutas, ku
rio rektorius buvo Ernestas 
Galvanauskas, velionis Juo
zas išvyko į Klaipėdą, ten 
baigė minėtą Prekybos in

stitutą. Gavęs diplomą, ke
letą metų mokytojavo Kau
ne, Prekybos ir amatų mo
kykloje; toj mokykloj išsi
laikė ir pirmosios sovietų 
okupacijos metu. Kai Lie
tuvą užgriuvo hitlerinė oku
pacija, J. Kuncaitis buvo 
pakviestas dirbti į karo ir 
okupacijos alinamo krašto 
prekybos ir ūkio tvarkymo 
sektorių. 1944 m., kaip ir 
mūsų dauguma, jis pasi
traukė į Vakarus.

Vokietijoj kurį laiką gy
veno sename universiteto 
mieste Tuebingene. Persi
kėlęs su žmona į amerikie
čių zoną — į Stuttgartą, ke
letą metų lirbo Lenktaičio 
suorganizuotoj knygų lei
dykloj ”Patria”, kaip ži
nom, išleidusioj stambų kie
kį liet, grožinės literatūros 
veikalų, A. Šapokos Lietu
vos istoriją ir kt.1949 m. 
su šeima atvyko Amerikon 
ir įsikūrė Bostone, Mass. 
Čia. pradžioj dirbdamas 
sunkų fizinį darbą, įstojo 
universitetan ir baigė elek
troniką. Po to, kaip inžinie
rius, iki pensijos dirbo tai 
vienoj, tai kitoj Bostono in- 
žinierinėj kompanijoj.

Velionis Juozas Kuncaitis 
buvo šviesus, bičiuliškas ir 
visuomeniškas žmogus. Ga
lima dar pridėti — ir kny
gos žmogus. Jo perskaitytų 
veikalų kiekis galėtų suda
ryti nemažą biblioteką. Jis 
mėgo filosofiją, socialinius 
ir politinius mokslus, isto
riją, biografinio pobūdžio 
veikalus, mėgo ir brangino 
lietuvių grožinę literatūrą, 
dažnai jaudindavosi, kad iš-

A. A. inž. Juozas Kuncaitis

ei vi jo j ji nepakankamai re
miama.

Savo pasaulėžiūra J. Kun
caitis visų pirma buvo lie
tuvis, šiek tiek palinkęs 
į dešinį sparną. Bostone il
gėlesnį laiką jis priklausė 
Vienybės sąjūdžiui, tą są
jūdį su poetu F. Kirša at
stovavo VLIKo tarybos po
sėdžiuose (Vienybės sąjū
dis gimė Kaune, J. Keliuo- 
čio „Naujosios romuvos” 
redakcijoj, kur F. Kirša bu
vo savas žmogus). Aplamai 
gi — Bostone velionis Juo
zas buvo pastovus kultūri
nių ir visuomeninių rengi
nių lankytojas ir rėmėjas, 
nuolat besisielojąs liet, tau
tos dabartim ir ateitim.

Ištikima, pastovi, jokių 
vėtrų nesuardoma draugys
tė, kaip visi žinom, yra per
las, kurį reikia išsigriebti iš 
gilių gyvenimo gelmių. Jei
gu tą ar kitą žmogų jis pa
milo, tokia buvo ir Juozo 
Kuncaičio draugystė — iš
tikima, pastovi, jokių vėtrų 
nesuardoma. Draugystei jis 
atiduodavo visą save, gal 
dėl to nepajėgė suprasti, 
kad gali būti tariamų 
draugų, kurie nejaučia jo

kių skrupulų, negirdi jokio 
sąžinės balso, savo artimą 
niekindami ir net šmeižda
mi. Tuo požiūriu Juozas bu
vo tobulybės jieškotojas. 
Kai žmogum apsivildavo, il
gą laiką negalėdavo apsivy
limo pamiršti, jaudindavosi 
ir kentėdavo. Alei ir man 
gal 33 metus Velionis buvo 
vienas pačių geriausių ir iš
tikimiausių draugų. Praras
ti tokią dvasinę vertybę iš 
tikro yra labai sunku ir so
pulinga.

•PETKUS
’ TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Iškeliavęs amžinybėn, J. 
Kuncaitis paliko žmoną Ele
ną, dukterį Grytę su dviem 
vaikais, sūnų Arūną, jau 
apgynusį daktaro disertaci
ją, su žmona ir dukrele 
Kenda, būrelį giminių ir ar
timų draugų. Velionio žmo
nai Elenai, dukrai, sūnui ir 
giminėm čia yra reiškiama 
nuoširdžiausia užuojauta. 
Tegu šiom sunkiom dienom 
būna stipri Jūsų dvasia!..

Viena paskutiniųjų kny
gų, kurią a. a. Juozas K. 
perskaitė, buvo Romos im
peratoriaus Marko Aureli
jaus užrašai „Sau pačiam”. 
Vienoj vietoj Markas Aure
lijus taip kalba: „Tam, kas 
savaime yra gražu, nieko 
nereikia — ne daugiau kaip 
įstatymui, tiesai, palanku
mui, dorumui. Ar kuris nors 
iš tų dalykų yra puikus dėl 
pagyrimo ar gėdingas dėl 
papeikimo? Ar smaragdas 
taps blogesnis, jeigu nebus 
giriamas? Arba auksas, 
dramblio kaulas, purpulas, 
lyra, kardas, gėlė, medis?”..

Ir čia tarti žodžiai, bran
gus drauge Juozai, nėra pa
gyrimai, o tik bičiulio sauja 
žemės ant Tavo karsto. Il
sėkis nesudrumstoj ir amži
noj ramybėj!..

(5) Kazimieras B arenas

SIDABRINĖ MONETA

Tėvas stebėjosi ir prie Stanionio ir paskui 
parėjęs į trobą. O kur gi būna policija?

— Policija? — viską žinantį Stanionį ir 
toks klausimas juokina. Gal policija ir gudri, 
bet nekvaili ir plėšikai. Šį ketvirtadienį jie gal 
iššoks į tą vieškelį, kuris eina pro jo kaimą, o 
pirmadienį gal į aną ten rytuose. O gal atvirkš
čiai. O gal kurią turgaus dieną ir nestabdys 
nieko, lindės kur nors ir ilsėsis. Iš tikro kam 
gi jiems taip sąžiningai be pertraukų darbuotis, 
jeigu pinigėlio prisiplėšę pakankamai turi? Yra 
už ką ir pavalgyti ir išgerti iki soties. O poli
cijos — kur tu jos pristatysi ant visų vieške
lių ir ties kiekvienu mišku!

— Kas čia dabar bus? — motina jau susi
rūpino.

— Bus? Kas bus? Mes naktimis nevaži- 
nėjam, — drąsinosi tėvas.

— Bet čia pat miškas, netoli ir vieške
lis...

Jau ir tėvas susvyruoja. Kas teisybė, tai 
teisybė, — netoli. Tėvas dar labiau susirūpina, 
kai motina prisimena tą sidabrinę dviejų mar
kių monetą, palikusį belaisvį. Sučerkšės, sudunk

sės, ir sustoja kalvės tarpdury šįkart du, nebe 
vienas. Sustos ir gal net nepaklaus, kiek čia 
turi žemės ir kiek karvių ar paršų laikai. Rik
telės: atiduok pinigus! O tu neturi. Gal ir ne
patikės, kad kartais namie vienintelis pinigas 
— komodos apatiniame stalčiuje užmarščiai 
pasmerktos tos niekam nebenaudingos dvi mar
kės. Gal dar keli caro laikų popieriniai rubliai 
kur užkišti tebedūla, laukdami, ar negrįš Ni- 
kalojus, o gal atsisės į sostą kitas barzdočius 
ir tų pinigų vertę pakels. Kaizeris jau tikrai 
nebeužsidės karūnos, ir motina tuo tiki, nes 
aną sekmadienį skaitėm laikraštį, ten aiškiai 
pasakyta, kad tam nebėr kelio atgal, baigtas.

Aš tada ganiau miške. Karvė ir telyčia 
paėdrinėdamos atsidūrė netoli vieškelio ir už
ėjo tirštai žolės primarmėjusią aikštelę. Tegu, 
sakau, pašlemščia šičia, nes vakaras jau čia pat, 
jau dulksvėja oras. Arti žemės nuriedėjusią 
saulę prislėpė vakarų pusėje tamsūs debesys. 
Tuoj bus: šio namo, par-ge-no! Ir abi mūsų tos 
keturkojės linguos patenkintos, kad sočiai pri
sipūto.

Gerai nusiteikęs dairiausi, koks čia paukš

tis tuptelėjo sunkiai netoliese ant aukštos ša
kos ir kviktclėjęs vėl nuskrido. Tačiau staiga, 
rodos, pamiršau ne tik paukštį, bet ir savo ga
nomąsias. Kiaukt, kiaukt, kiaukt vieškelyje tie
siai, rodos, ties ta vieta, kurioje aš stoviu! Argi 
mane plėšikai nori nupilti ir nusivaryti karves? 
Jau buvau nei gyvas, nei miręs iš išgąsčio. Gal 
kristi žemėn? Užsiglaudžiau už storos eglės.

Atsigavau, kai šūviai nuskardėjo kažkur 
toliau. Matyt, policija susiėmė su plėšikais. O 
kad dargi anksti, dar nesutemo. Vejasi ar bėga 
ir šaudo važiuoti, nes vežimo trinksėjimą gir
dėjau.

Namie stebėjosi motina ir tėvas. Ak, jau 
šitiek įsidrąsino tie du galvažudžiai, kad net 
dieną pasirodo vieškelyje? Nuo dabar man buvo 
uždrausta rodytis arti vieškelio. Bet greit paėjo 
kalbos, kad kriminalinės policijos pareigūnai 
grįžo iš kažkur į miestą ir, važiuodami pro miš
ką, paleido po keletą šūvių. Jokių plėšikų jie 
nematė, nes tie tik sutemus išlindo iš miško 
ir apkraustė kelis namon grįžtančius keleivius.

žmonės tik trūkčiojo pečiais, mažai ką dėl 
to tekalbėdami. Plėšikų siautėjimas gąsdino, 
bet ką čia besakysi, jei net ir policija bijo jų? 
Gal ir tris kartus persižegnok, pasiekęs vieš
keliu mišką, gal taip atsiginsi.

O kai vieną vakarą variausi savo karves 
namon, prie pat keliuko į mūsų žemę stoviniavo 
toks nemažais ūsais storulis. Išsigandau: jau 
plėšikas čia, jau gal griebs mane... Bet jis 
tik užkalbino: (Bus daugiau)
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

Vytautas ir Emilija Kutkai atšventė
40 metų vedybinę sukakti

Kovo 9 d. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje parapi
jos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas aukojo šv. Mišias 
Emilijos ir Vytauto Kutkų 
40 metų vedybų sukakties 
proga. Pamokslo pradžioje 
pasveikino jubiliatus ir pa
linkėjo sulaukti ir atšvęsti 
auksinę vedybų sukaktį. 
Auką nešė jubiliatai, o muz. 
St. Sližio vadovaujamas 
choras giedojo mišių gies
mes.

Puota įvyko Chicagos 
Road Steak House svetainė
je, Dearborne. Pradėjo sū
nus Vytautas Kutkus, pras
mingą invokaciją sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. 
Programą pravedė, svečius 
pristatė ir keletą žodžių iš 
jubiliatų biografijos pami
nėjo Stefanija Kaunelienė.

Pakeltos šampano taurės 
ir sugiedota ilgiausių metų. 
Puotoje dalyvavo: kun. AL 
fonsas Babonas, kun. Kazi
mieras Simaitis, sūnus Vy
tautas su žmona, duktė Bi
rutė su vyru, duktė Laimu
tė ir kiti giminės ir drau
gai.

Jubiliatus žodžiu sveiki
no: Lž S-gos Detroito sky
riaus sekretorius Stasys 
Sližys pabrėždamas, kad 
Vytautas Kutkus 53 metai 
kai bendradarbiauja spau
doje ir jo įsteigtas Lž S-gos 
Detroito skyrius šį rudenį 
švęs savo veiklos 25-rių me
tų sukaktį.

Juozas Briedis, buvęs jų 
vestuvių pabrolis, papasa
kojo apie kelionę į Ansba- 
cho bažnyčią, kurioje 1946 
m. kovo 4 d. kun. Aleksie
jus Emiliją sutuokė su Vy
tautu.

Algis Rugienius LB Ta
rybos prezidiumo pirminin
kas sveikindamas papasako
jo kaip jį, dar jauną, Vy
tautas Kutkus įtraukė į 
Lietuvių B e n d ruomenės 
veiklą.

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas sveikinęs su
kaktuvininkus, prašė kuo
pos kanklininkų būrelio ad
ministratorę Emiliją Kut- 
kienę atgaivinti būrelio vei
klą ir kad jis galėtų jiems 
skambinti švenčiant 50 m. 
vedybinę sukaktį.

Kristina Daugvydienė 
sveikino birutiečių ir sava
norių kūrėjų vardu.

Inž. Lionginas Pečiūra 
sveikino inžinierių vardu. 
Jonas Mikulionis jubilia
tams sukūrė ištisą poemą, 
kurios skaitymu linksmai 
nuteikė ne tik jubiliatus, 
bet ir visus svečius.

žurn. Stasys Garliauskas 
sveikino su atvirute, kurio
je esamus paveiksliukus 
taikino jubiliatams ir juos 
išsamiai aptarė.

Ona ir Jurgis Ribinskai 

svečių vardu jubiliatams 
įteikė dovaną — dail. Vy
tauto Ogilvio pieštą pa
veikslą.

Vytautas Kutkus padėko
jo už atsilankymą į jų šią 
didelę šventę ir dovanas sa
kydamas, kad nors 40 me
tų nėra trumpas laikas, bet 
jis greit prabėgo.

Vytautas Kutkus gimė 
1916 m. gruodžio 21 d. Ru
sijoje ir Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ^918 m. 
grįžo į Lietuvą su tėvais. 
1929 m. baigė Krakių pra
džios mokyklą, 1937 m. Kė
dainių gimnaziją, 1939 m. 
Lietuvos Karo Mokyklos 
aspirantų laidą ir 1944 m. 
Vytauto Didžiojo Universi
teto Statybos fakultetą. 
Gimnazijoje būdamas buvo 
literatūros, kraštotyros ir 
sporto būrelių pirmininkas. 
Bendradarbiavo moksleivių 
žurnale „Šviesos Keliai” ir 
„Jaunoji Karta”. VDU Aka
deminio sporto klubo 
(ASK) pirmininku ir šach
matų sekcijos vadovu ir 
taip pat Kauno miesto Šach
matų Sąjungos vadovu.

1944 m. liepos mėn. at
vyko į Vokietiją. Dirbo 
Lietuvių Sąjungoje Ber
lyne. Buvo Lietuvių Trem
tinių Sąjungos Schwabach, 
Nurnberg ir Ansbacho sky
riaus pirmininku ir IRO 
Supply Officer Rebdorfe.

1949 9m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Philadelphijoje, 
bet po metų persikėlė De- 
troitan, kurio priemiestyje 
Dearborn ir dabar gyvena.

Gyvendamas Detroite 31 
metus dirbo Fordo Motor 
kompanijos plieno gamybos 
divizijoje ir buvo mechani
nės inžinierijos skyriaus 
vedėjas.

Gyvendamas Detroite įsi
jungė į Lietuvių visuomeni
nę veiklą. Jis buvo L. B. De
troito apylinkės valdybos 
narys, L. B. Detroito apy
linkės valdybos pirminin
kas. L. B. Krašto valdybos 
pirmininkas, Detroito Lie
tuvių Organizacijų centro 
valdybos sekretorius, Balfo 
direktorius, kun. Miliuko 
monografijai išleisti komi
teto sekretorius, Alto Tary
bos ir valdybos narys, daly
vavo Detroito Arkivyskupi
jos Seniode.

Yra JAV LB Tarybos ir 
PLB Seimo narys, PLB 
Kontrolės komisijos pirmi
ninkas, LB Michigano apy
gardos pirmininkas. Yra 
buvęs PLB IX-toje ir V-je 
Seimo rezoliucijų komisijos 
pirmininkas, Lž S-gos Cen
tro valdybos revizijos ko
misijos pirmininkas.

Yra Lietuvių Fonto Ta
rybos narys ir antrą syk 
Lž S-gos Detroito skyriaus 
pirmininkas. Spaudoje da
lyvauja nuo 1933 m. Emi

lija Kutkienė yra St. But
kaus šaulių kuopos, Biru- 
tiečių, Lietuvos dukterų 
draugijos, LB, Balfo ir ki
tų organizacijų narė.

BALFO 76 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Gražina Kriaučiūnai, kurių 
namuose minimas susirin
kimas ir įvyks (1816 Te- 
cumseh River Drive, Lans- 
ing, Mich. 48906; te. (517) 
321-0091).

Lansingo miestas yra 
maždaug pusiaukelėje tarp 
Detroito ir Grand Rapids, 
kur yra LB apylinkės. Ta
čiau centrinis Michiganas, 
jau nekalbant apie vietoves 
toliau į šiaurę, ypatingų ry
šių nei su viena nei su kita 
apylinke iki šiol neturėjo. Į

Balfo 76 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko kovo 16 
d. šv. Antano pąrapijos sa
lėje. Susirinkimą atidarė 
pirm. Alfonsas Juška ir pa
kvietė pravesti Stasį šimo- 
liūną, o sekretorium Vladą 
Staškų. Pateikta darbotvar
kė priimta be pataisų.

Skyriaus veiklos praneši
mus padarė: pirm. Alfon
sas Juška, sekretorius-iždi- 
ninkas Vladas Staškus ir 
finansų sekretorius Česys 
Sadeika. Į skyrių įstojo 10 
naujų narių. Nario mokes
čių surinkta iš 390 narių ir 
5 organizacijų 445 dol.

Protokolas, pranešimai ir 
revizijos komisijos aktas 
priimti ir valdybai už gerą 
darbą pareikšta padėka. 
Skyriaus valdyba sutiko ei
ti pareigas dar vieną kaden
ciją su papildytu nauju na
riu Stasiu Garliausku. Da
bar sudaro: Alfonsas Juška, 
kun. Alfonsas Babonas, Li
dija Mingėlienė, Romas Ma- 
cionis, Vladas Staškus, če
sys šadeika, Ona šadeikie- 
nė, Kazys Sragauskas, An
tanina Jonynienė, Valerija 
Osteikienė ir Stasys Gar
liauskas. Revizijos komisi
ja: Rožė Ražauskienė, An
tanas Sukauskas ir Antanas . 
Vaitėnas. Du Balfo direkto
riai Rožė Ražauskienė ir 
Leonas Petronis.

PIKNIKAS PO STOGU
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų centro valdyba ba
landžio 6 d. tuoj po 10:30 
vai. pamaldų šv. Antano pa
rapijoje ruošia pikniką po 
stogu. Bus pagaminta ska
nių lietuviškų valgių ir 
įruoštas turtingas dovanų 
stalas.

LB MICHIGANO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 6 d., sekmadie

nį, tuoj po lietuviškų pa
maldų, apie 12 vai. Dievo 
Apvaizdos parapijoje, 25335
W. Nine Mile Rd., South- 
field, Mich. 48034, įvyks 
JAV LB Detroito apylinkės 
metinis susirinkimas.

Tuoj po apylinkės susi
rinkimo ten pat šaukiamas 
JAV LB Michigano apygar
dos suvažiavimas, kuriame 
pirm. Vytautas Kutkus pra
neš apie Michigano apygar
dos pereitų metų veiklą, o 
iždininkas Algis Bražėnas 
— apie iždo stovį.

NAUJA LB APYLINKĖ

Balandžio 13 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų šau
kiamas steigiamasis LB su
sirinkimas Lansinge. Stei
giamojo susirinkimo inicia
toriais yra Romualdas ir 

steigiamąją Lensingo apy
linkę norima įtraukti ir to
limesnes vietoves, kaip 
Jackson, Mt. Pleasant, Sa^ 
ginaw, Bay City, Midland, 
Battle Creek ir t.t. East 
Lansinge yra prisiglaudęs 
42,000 studentų Michigano 
valstijos u n i v e r s itetas 
(MSU), kuriame studijuoja 
keliolika lietuvių studentų.

Į steigiamąjį susirinkimą 
iš Detroito atvyksta inž. 
Algis Rugienius, JAV LB 
Tarybos pirmininkas.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENU - LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16- liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
d iena, Viln iuj 10, Maskvoj 1. Svvissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dien., Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
; Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 514: Gegužės 13 - birželio 2—

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

J
15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599.
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849.
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 —$1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitaiia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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CHICAGOS LIETUVIAI

DRAUGO KONCERTAS

Pasinaudojant gavėnios 
meto rimtimi, vietoj įpras
tų pokylių su šokiais, Chica
goje nuskambėjo visa eilė 
koncertų. Paskutinis buvo 
Draugo ruoštas koncertas, 
įvykęs š. m. kovo 16 d Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje. šis koncertas pa
sižymėjo įvairia programa 
ir naujumu. Jame dalyvavo 
operos solistai — sopranas 
Daiva Mongirdaitė ir bosas- 
baritonas Arnoldas Voke- 
taitis, o taip pat ir instru
mentalistai - smuikininkai: 
Otaker Sroubek ir Mona 
Reisman Schoen, violenče- 
listas William Schoen, čelis- 
tas — Elaine Scott Banks, 
o taip pat dalyvavo klarne
tiste Giselle Stancic-Henry. 
Solistams akompanavo pia
nistas William Browning.

Programą pradėjo solis
tas Voketaietis, padainavęs
F. J. Haydn, G. Paisiello ir
G. Rossini arijas ar oratorių 
jas. Solistė D. Mongirdaitė- 
padainavo F. Mendelssohno 
tris dainas ir arijas iš G. 
Puccini operos La Boheme.

A. Voketaitis, akompa
nuojant styginiam kvarte
tui, padainavo Kari Markso 
porą dainų, čia solistas ne 
tik dainavo, o taip pat ir di
rigavo. D. Mongirdaitė, pri
tariant fortepijonui ir klar
netui, padainavo F. Shuber- 
to opus 129.

Pirmąją koncerto progra
mos dalį baigė duetu padai
navę John Beckwith ”The 
Great Lakęs Suite”, prita
riant klarnetui, violenčelei 
ir fotepijonui.

Antrąją programos dalį 
pradėjo soilstė D. Mongir
daitė padainavo Juliau Gai
delio "Gėlių žiedai" ir "Mei
lės rytą", sukėlusi nepa
prastą publikos entuziazmą 
ir pridėjusi bisui. Solistas 
A. Voketaitis baigė koncer
tą K. V. Banaičio "Atsimi
nimais" ir A. Dirvinskaitės 
"Sapnais". Publikai nenu
stojant ploti pridėjo dar 
porą dainų.

Visiems programos daly
viams įteikta po gėlę, o so
listams gėlių puokštės ir 
krepšiai. Solistai gavo ir 
daugiau gėlių, bet "etike
tas" neleidęs nešti į sceną 
ir liko užkulisyje.

Koncertas buvo įdomus, 
įvairus, naujas ir gerai at
liktas. A. Voketaitis ne tik 
dainuoja, bet diriguoja ir 
vaidina. Operų arijose įves
tas gyvas vaidybinis ele
mentas, prisidėjo prie kon
certo didesnio įsijautimo ir 
dainuojamų arijų minties 
supratimo. Koncerte buvo 
vartojamos vokiečių, italų, 
anglų ir lietuvių kalbos. Tur 
būt sekama pasaulinių pa
statymų madą.

Atskiras žodelis dėl pa
čios programos leidinio. Lei
dinys yra stambi 64 psl. 
knygutė, kurioje telpa kon-

Antanas Juodvalkis

certo programa, atlikėjų 
trumpos ar ilgesnės žinios 
ir sveikinimai. Didžiąją pro
gramos dalį (apie 50 psl.) 
sudaro Draugui skirti svei
kinimai, kuriems surinkti 
reikėjo nemažo būrio pasi
šventusių žmonių.

Kas atsitiko, kad koncer
to programa atspausta įvai
riom kalbom, o paaiškini
mai tik angliškai. Ar nerei
kia daugiau dėmesio sava
jai kalbai?!

NEŠU TAU EILĖRAŠTĮ

šiuo šūkiu buvo papuošta 
scena š. m. kovo 15 d. Jau
nimo centre, įvykusiame po
ezijos vakare, pavadintame 
"Moters pasaulėjauta”. Va-

Draugo koncerto atlikėjai: akompaniatorius William Browning, solistai Daiva Mongirdaitė 
ir Arnoldas Voketaitis. J. Tamulaičio nuotr.

15 d. moterų poezijos vakare. Iš kairės: Danguolė Sadūnaitė, 
Ona Mikailaitė ir Vitalija Bogutaitė. J. Tamulaičio nuotr.

Poetės dalyvavusios kovo 
Liūne Sutema, Julija Švabaitė,

karą atidarė ir salę užpil
džiusius svečius pasveikino 
buvusi ilgametė Putnamo 
seserų rėmėjų pirm, ir šio 
vakaro organizatorė Mari
ja Remienė. Apgailestavo, 
kad šio poezijos vakaro va
dovė rašytoja Nijolė Janku
tė, nors ir yra salėje, nega
li atlikti pasiimtų pareigų, 
nes prieš keletą dienų, pa- 
slidusi susilaužė koją ir ju
da tik rementų pagalba, bet 
jos paruoštą taiklų žodį gra
žiai paskaitė viena iš poezi
jos skaitovių — Audrė Ki- 
žytė.

Poezijos vakare asmenis^ 
kai dalyvavo ir savo kūry
bą skaitė penkios poetės: 
Danguolė Sadūnaitė, Ona 
Mikailaitė, Julija švabaitė, 
Vitalija Bogutaitė ir Liūne 
Sutema. Lietuvos poetėms 
atstovavo Janina Degutytė, 
Judita Vaičiūnaitė ir Onė 

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

Baliukonytė. Išeivijos poe
tėms, pasklidusioms plačia
jame pasaulyje, atstovavo 
Edita' Mazaraitė (Kanada), 
Eglė Juodvalkė (Vak. Vo
kietija) ir Lidija Šimkutė 
(Australija). N e d alyvau- 
jančių poečių poeziją skai
tė: Audronė Kižytė, aktorė 
Laima šulaitytė-Day ir Dai
na Antanaity tė-Valasquez.

Programa išbalansuota, 
nors dalyvaujančioms poe
tėms buvo duota daugiau 
laiko ir laisvės, kaip kitoms. 
Lietuvos ir išeivijos poečių 
kūrybos buvo perteikta tik 
po du eilėraščius. Kai ku
rios pačios poetės ir skaito
vės, ne visos sugebėjo ir 
savo kūrybą ir kitų poeziją 
suprantamai ir jausmingai 
perduoti. O nuo tinkamai 
perduoto žodžio, priklauso 
eilėraščio grožis ir išreikšta 
mintis. Tas ypač svarbu 

moderniojoje poezijoje, kur 
nesilaikoma rimo ir ritmo, 
o išsakoma sunkiai suvokia
ma kūrėjo mintis.

Poezijos vakarą užsklen
dė Putnamo seselių rėmėjų 
pirm. Salomėja Endrijonie- 
nė, tarusi padėkos žodį ir 
pakvietusi pasivaišinti bei 
pabendrauti.

Poezijos vakaras buvo 
maloni atgaiva gausių ren
ginių vyksme. Vakaronės 
ruoša rūpinosi ir visą pro
gramą atliko vienos mote
rys, be vyriškų rankų ir gal
vų pagalbos. Vakaras pra
ėjo pakiliai, neprailgo, o su
sipažinome net su vienuoli
kos poečių kūryba. Lietu
viai tebėra lyrikų tauta.

P. S. Charekteringa, kad 
poetės, ištekėjusios už lie
tuvių, programoje rašosi tik 
mergautine pavarde, o ve

A. A.

ROŽEI KRIAUČIŪNIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui 

dr. ROMUALDUI ir jo šeimai, giminėms ir 

artimiesiems.

Kazimieras Pocius 
ir šeima

dusios ne lietuvius, rašosi 
dviem pavardėm. Kodėl?

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
JAUNIMO CENTRE

• Kovo 30 d. (Velykų 
sekmadienį) 4 vai. vak. ir 
balandžio 2 d. (trečiadienį) 
7:30 vai. vak. dainuos olon- 
dų DAINOS vienetas, atvy
kęs iš Olandijos.

• Balandžio 6 d. (Atvely
kio sekmadienį) Velykų 
stalas. Ruošia ir kviečia 
LMF Chicagos klubas.

• Balandžio 12 d. (šešta
dienį) 9 vai. ryto mažojoje 
salėje įvyks Lietuvių Fbtitfo 
narių metinis suvažiavimas. 
Nariai ir lietuviškoji vi
suomenė kviečiama daly
vauti. Po suvažiavimo ben
dros vaišės kavinėje.

• Balandžio 13 d. (sek
madienį) Laisvų lietuviams 
metinė šventė. Stalai rezer
vuojami iš bilietai gaunami 
administracijoje ir tėvų jė
zuitų raštinėje.

PATIKSLINIMAS
Dirvos kovo 13 d. laidoje 

atspausdintas organizacijų 
pirmininkų p a r e iškimas, 
kad "Lietuvos okupanto 
siunčiami kultu rininkai 
kartu su mūsų Lietuvių 
Operos kai kuriais solistais 
bei dirigentu rengia visą 
eilę koncertų Chicagoje." 
Neatitinka tikrenybei. Lie
tuvių Operos valdyba pra
neša visuomenės žiniai, kad 
Lietuvių Opera — jos so
listai, dirigentas ir choras 
— nieko bendro neturi su 
tų koncertų rengimu.
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Prisimintas visuomeninkas a.a. Jonas Jasaitis
Žmona Birutė Jasaitienė, 

dukterys — Jūratė ir Auš
rą ir sūnus Algis prisiminė 
prieš penkeris metus auto 
nelaimėje žuvusį vyrą ir tė
vą Joną Jasaitį. Šių metų 
kovo 9 d. tėvų jėzuitų kop
lyčioje kun. Jonas Borevi- 
čius, SJ, su kun. dr. Juozu 
Prunskiu atnašavo šv. mi
šias už a. a. Jono sielą ir 
pasakė su amžinybe surištą 
pamokslą. Mišių metu skai= 
tymus atliko jauniausioji 
dukra studentė Aušra. Da
lyvavo pilna koplyčia Jasai
čių šeimos giminių, draugų 
ir artimųjų.

Pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti į Jaunimo centro 
mažąją salę a. a. Jono pa
gerbimui ir pabendravimui. 
Kun. dr. Juozas Prunskis 
sukalbėjo maldą, prašyda
mas a. a. Jonui Dievo gai
lestingumo, šeimai palaimos 
ir ištvermės painiuose gy
venimo vingiuose, o vi
siems susirinkusiems dan
gaus malonių.

Užkandus puikiais pietu
mis, Lietuvių šaulių sąjun
gos tremtyje vadas Karo
lis Milkovaitis vadovavo 
kalboms ir prisiminė a. a. 
Joną kaip pavyzdingą šaulį 
ir neatlaidų lietuviškos kul

A. A. Jonas Jasaitis (1926-1981)

spraga Chicagos lietuvių 
veikloje labai pamažu užsi
pildė. čia pažymėtinas jo 
žmonos Birutės aktyvus įsi
jungimas į visuomeninę 
veiklą ir užpildymas atsira
dusios spragos.

Gabaus visuomenininko 
a. a. Jono Jasaičio penkerių 
metų netekimo, likusios šei
mos rūpesčiu suruoštas pri
siminimas, yra vertingas

įnašas į išeivijos lietuvių 
pastangų įvertinimą. Dėko
dami Jono Jasaičio šeimai, 
ypač jo žmonai Birutei, už 
savo vyro prisiminimą, lin
kime nepavargti ir toliau su 
tokia pačia energija dirbti 
lietuvybės išlaikymo darbą.

Minėjimą užsklendė Bi
rutė Jasaitienė padėkos žo
džiu.

A. Juodvalkis

tūros skleidėją. Atsirado 
visa eilė kalbėtojų: savano
ris kūrėjas ir pedagogas J. 
Tamulis, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos pirm. dr. 
L. Kriaučeliūnas, PLB val

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Tenia. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį 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- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dm Lūs.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

dybos pirm, pavad. dr. T. 
Remeikis, gen. konsulas V. 
Kleiza, ALTo pirm. T. 
Blinstrubas ir žurn. A. 
Juodvalkis. Visi kalbėtojai 
apgailėjo per daug anksty
vą a. a. Jono pasitraukimą 
iš gyvosios lietuvybės sklei
dėjo tarpo, bet kartu džiau
gėsi, kad į jo vietą stojo jo 
žmona Birutė, plačiai įsilie
jusi į visuomeninę veiklą.

Visi kalbėjusieji vienin
gai pažymėjo velionio ne
paprastai didelį įnašą į lie
tuvių švietimo, kultūros ir 
visuomeninę veiklą. Velio
nis buvo ir šaulys, ir mo
kytojas, ir LB vadovas, ir 
atstovas ALTe. Ieškojo vie
nybės ir susiklausymo tarp 
įvairių ideologinių įsitikini
mų žmonių, nes dabartinė 
ok. Lietuvos padėtis to rei
kalauja. Buvo aktyvus 
spaudos bendradarbis ir sa
vo straipsniuose šaukė į vie
ningą darbą. Džiugu paste
bėti, kad ir jo žmona Birutė 
taip pat seka jo pėdomis ir 
dažnai matome jos straips
niuose mūsų perijodinėje 
spaudoje.

šiek tiek žinių apie a. a. 
Joną Jasaitį: Gimė 1926 m. 
birželio 9 d. Mažučių km., 
Vilkaviškio valse, ir apskr., 
mirė 1981 m. kovo 17 d. 
Chicagoje. Pradėjo Vilka
viškio gimn. ir baigė 1946 
m. lietuvių gimn. Doerver- 
dene, Vokietijoje. Teisių, 
mokslą baigė 1949 m. Pa- 
bąltijo universitete, Pinne- 
berge. Į Ameriką atvyko 
1950 m. ir plačiai įsijungė 
į Lietuvių Bendruomenės^ 
veiklą. Perėjo visas LB pa
kopas : nuo apylinkės iki 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkų, buvo Kultūros 
fondo pirm., dainų ir tauti
nių šokių organizatorius, 
genocido parodos rengėjas, 
ALTos valdybos narys ir t.t.

A. a. Jonui Jasaičiui auto 
avarijoje žuvus, atsiradusi

Mielam, švogeriui

A. A.

JUOZUI KUNCAIČIUI 
mirus, liūdesyje likusią žmoną ELENĄ, sū

nų ARŪNĄ su šeima ir dukrą GRYTĘ su 

šeima, giliai užjaučiu ir reiškiu nuoširdžią 

užuojautą.

Vincas Benokraitis

Tauriam lietuviui

A. t A.

ekonomistui, inž. JUOZUI KUNCAIČIUI 

išėjus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame mie

lai žmonai ELENAI, dukrai GRYTEI ir sūnui 

ARŪNUI su šeimomis ir visiems artimiesiems.

Kazimiera ir Adolfas
C a m p ė s

Mano buvusiai vokiečių-kalbos mokyto

jai Vokietijoje

A. A.

DR. MARIJAI ŽILINSKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jos duk

rai IRENAI ŽILINSKAITEI-KUPREVIČIE- 

NEI su šeima ir visiems artimiesiems.

Ona Banionienė ir šeima
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Pavasariška Kaziuko
mU^C Aurelija Balašaitienė

Clevelando skautijos tra
dicinė Kaziuko mugė, įvy
kusi š. m. kovo 16 dien^ 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje, pasižymėjo ne vien 
mugės eksponatų, skautų 
rankų darbų gausumu, 
skaučių gamintais lietuviš
kais sūriais, riestainiais ir 
spalvingais balionais, bet ir 
lietuviško pavasario nuotai
ka, visuomenei pristatant 
jau čia gimusias, augusias 
ir brendusias vadoves ir jų 
darbo vaisius.

Gausingas uniformuotų 
skaučių ir skautų būrys sa
vo tradicinę šventę pradėjo 
pamaldomis, kurių metu iš
klausė kun. Gedimino Ki- 
jausko giliai išmąstytą pa
mokslą, išryškinnantį ir iš
keliantį skautiškosios ideo
logijos bruožą — meilė ir 
tarnybą artimui.

Po pamaldų ps. Julija 
Taorienė pradėjo mugės ofi
cialią dalį, gausiai susirin
kusiems lankytojams pri
statydama vietinius skau
tiškų vienetų vadovus ir 
vadoves bei iš toli į mugę 
atvykusius svečius: Los An
geles Palangos tunto tun- 
tininkę Laimą Jarašūnienę 
ir Vidurio Rajono Vadeivą 
s. Gediminą Deveikį iš Chi
cagos. Publikai plojant, 
maršo garsams aidint, įžy
giavo Pilėnų tuntas, veda
mas Lino Biliūno, ir Nerin
gos tuntas vedamas Rimos 
Apanavičiūtės. Po raportų 
Pilėnų tuntininkas Remigi
jus Belzinskas pasveikino 
no visus atsilankiusius ir 
palinkėjo geros nuotaikos 
džiaugiantis skautų švente 
ir jų darbais. Neringos tun
to tuntininkė' Elena NaL 
nienė supažindino su nusi
pelniusiais Clevelando skau
tijos darbuotojais kurie yra 
pakviesti atidaryti mugę. 
Mirga Kižienė, vieną iš še
šių pirmųjų Kaziuko mugės 
o r g anizatorių Clevelande, 
tarė trumpą žodį pabrėžda
ma, kad skautybė yra gy
venimo mokykla. Lydimi 
kun. G. Kijausko, Ed. Kli
mo ir abiejų tuntininkų, 
Mirga Kižienė ir Vladas 
Bacevičius oficialiai paskel
bė mugę atidarytą, perkir

Kaziuko mugės parade žygiuoja „Giliukai” su vadovu ps. G. Taoru.

pus žalią, mugę apjuosusį 
kaspiną. Reikia pastebėti, 
kad tai viena iš viešų ofi
cialių ceremonijų, kuri pa
sižymi kalbų trumpumų ir 
kalbėtojų santūrumu, nelei
džiant žodžiams nustelbti 
darbų, šitoje srityje skau
tai gali būti pavyzdžiu ki
toms organizacijoms.

Parapijos kavinės patal
pose galima buvo pasivai
šinti skautų mamyčių pa Kaziuko mugės atidarymo pranešėja ps. J. Taorienė.

Clevelando skautijos rengta 
Kižienė ir vs Vladas Bacevičių 
nienė, E. Klimas ir kun. G. Kij;

Ps. G. Taoras įteikė Nerin
gos tunto tuntininkei vs E. 
Nainienei skaučių' pagamintą 
lėkštę.

gamintais pietumis, o tur
tingas tortų stalas viliojo 
p a s m aguriauti. Budintys 
skautai ir skautės palaikė 
pavyzdingą tvarką, valyda
mi stalus, nurinkdami ne
švarius indus, surinkdami 
trupinius. Viršutinėje salė
je, grojant lietuviškai mu-

V. Bacevičiaus nuotr.

Kaziuko mugę atidarė vs Mirga 
5. Toliau stovi tunt. vs E. Nai- 
tuskas, SJ. A. Kijausko nuotr. 

zikai, vyko mugė su turtin
gais stalais ir laimės šu
liniu.

Apie antrą valandą pub
lika buvo pakviesta už
imti vietas ir pasidžiaug
ti skautiška programa. 
Tai toji mugės dalis, į 
kurią šį kartą tenka at
kreipti ypatingą dėmesį. Vi
si yra pratę matyti rank
darbių ir kepinių gausybę, 
bet retai matom jaunųjų 
vadovių pastangas ir darbo 
vaisius scenoje. Skautės 
svečiams padalino skoningai 
paruoštą dainorėlį su tikslu 
visus įjungti į bendras dai
nas. Uždangą atitraukus, 
scenoje stovėjo mišrus 
skaučių ir skautų choras, 
kurio narių amžius atstovą? 
vo pilnai mūsų jaunojo 
prieauglio skalei: nuo dar
želio amžiaus mažųjų iki 
universitetus baigusių va
dovių. Populiarusis ir ta
lentingas Rimas Biliūnas 
kairėje scenos pusėje įsi- 
patogino su savo akordeo
nu, pasiruošęs programos

V. Bacevičiaus nuotr. degytė jautriai padeklama- (Nukelta į 14 psl.)

Skautininkai Kaziuko mugės Clevelande atidaryme. Iš de
šinės J. Budrienė, viešnia iš Los Angeles N. Jarašūnienė, G. 
Deveikis iš Chicagos, V. Petukauskas, kun. G. Kijauskas ir E. 
Klimas. V. Bacevičiaus nuotr.

Programoje pasirodė ir patys mažiausieji...
V. Bacevičiaus nuotr.

akompanavimui. Vilija Nas
vytytė pasveikinusi svečius, 
kvietė visus jungtis į bend
rą dainą.

Meninė programa buvo 
paruošta jaunųjų vadovių: 
Vilijos Nasvytytės, Julijos 
Taorienės, talkininkaujant 
Audrai Nasvytytei ir Rimai 
Apanavičiūtei.

Programos montažas, per
pintas dainomis, mūsų poe
tų ištraukomis, akordeono 
ir pianino palyda, turėjo 
įdomų vientisumą, išryški
nant keturis metų laikus ir 
su jais suderintus skautiš
kus darbus. Pavasario tema 
įjungė šv. Jurgio, skautų 
globėjo šventę, Kaziuko mu
gę ir pavasariškas nuotai
kas. Audros Nasvytytės pa
ruošti jaun. skautai ir skau
tės inscenizavo ”Du gaide
liai”, o Heleina Mackevičiū
tė puikiai padeklamavo eilė
raštį apie pavasarį ir gegu
tę. Rima Apanavičiūtė pri
statė skautiškos vasaros 
veiklą su stovyklomis, lau
žais, gyvenimu palapinėse, 
bendravimu gamtoje mo
kantis ir dirbant. Kristė Ve- 

vo Maironio „Naktis”. To
liau sekė Julijos Taorienės 
paruošta daina, kurią ne
paprastai vaizdingai ir ori
ginaliai atliko patyrusių 
skaučių grupė; ji žavėjo vi
sus judesiu įvairumu, mo
derniu, bet skoningu pačios 
dainos nuotaikos atvaizda
vimu veido išraiška ir into- 
eilėraštį. Rima Apanavičiū- 
supažindino klausytojus su 
rudens darbais, o Lilė Gela- 
žytė deklamavo P. Vaičiūno 
eilėrašt. Rima Apanavičiū
tė kalbėjo apie skautiškos 
žiemos nuotaikas pabrėžda
ma, kad skautas ir žiemos 
nebijo, ją išnaudodamas 
mokslui ir darbui. Rima 
žiedonytė atliko efektinfą 
melodeklamaciją apie žie
mą, pianinu palydint Nidai 
Gelažytei. Įtarpais buvo 
dainuojamos popu liarios 
skautiškos dainos, kurios 
yra pažįstamos ir plačiajai 
publikai.

Programai pasibaigus, 
Vilija Nasvytytė į sceną 
pakvietė Neringos tunto 
funtininkę Eleną Nainienę,
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FILATELIJA
IVr.3 Antanas Bernotas

JAV kovo 2 d. išleido 22 
centų pašto ženklą pami
nėti 150 metų sukakčiai, 
kai po karo su Meksika bu
vo įkurta Texas valstija, 
kuri pradžioje vadinosi 
Texas respublika.

Texas valstija, antroji 
savo didumu unijoje, apima 
267,339 kv. mylių plotą ir 
randasi pietuose, kur už Rio 
Grande upės yra jau Mek
sika. Kitos kaimyninės val
stijos yra: New Mexsico, 
Oklahoma, Arkansas ir 
Louisiana bei Meksikos jū
ros įlanka. Valstijoje gau
su naftos, natūralių dujų ir 
įvairių mineralų. Valstijos 
sostinė yra Austin miestas, 
turįs apie 252 tūkst. gyven
tojų.

BARBADOS sala (Karai- 
bų jūroje) išleido seriją 
pašto ženklų su vietos 
paukščiais, čia dedame tos 
serijos 35 centų pašto ženk
lą, kuriame parodyti paukš
čiukai, vadinami ”Green- 
throated Carib”.

Barbados yra vadinamo 
Windward salyno pati ry- 
čiausia sala, išsikišusi į At
lantą. Sala su gretimais ri
fais užima 166 kv. mylių 
plotą ir turi apie 260 tūkst. 
gyventojų. Salos klimatas 
tropinis su dažnais uraga
nais. Gyventojai maišytos 
kilmės ir verčiasi daugiau
sia cukrašvendrių augini
mu ir žvejyba. Išvežama

AsaDaughter of St. Paul, Mendmg

MEMBER

FSLTC

n 
*: H

S j

8r. Karen Mary de Filippia, 
D .S. P., formerly of St.

Simeon Pariah,Bellwood,IL 

cukrus, molasa ir romas. 
Sala yra anglų kolonija, bet 
turi plačias savivaldos tei
ses. Salos sostinė — Bridge- 
town miestas ir uostas.

V. BERLYNAS išleido 80 
pfenigių pašto ženklą vo
kiečių dirigentui Wilhelmui 
Furtwaengleriui pagerbti.

Wilhelm Furtwaengler 
(1886-1954) gimė Berlyne. 
Muzikos studijas baigęs 
Miunchene, vėliau dirigavo 
orkestrams Zueriche, Bres- 
laue, Miunchene, Strasbur- 
ge ir Leipzige. Vėliau buvo 
Berlyno muzikos vadybos 
direktorium ir valstybės 
operos dirigentu. Su koncer
tais 1925 m. lankėsi New 
Yorke, Švedijoje ir Angli
joje. Ir pats parašė muzi
kos kūrinių bei raštų muzi
kos klausimais.

Rytų VOKIETIJA (DDR) 
prieš kiek laiko išleido du 
pašto ženklus Jaunųjų Fi
latelistų parodos proga su 
Magdeburgo miesto vaiz
dais — senoviniu ir dabar
tiniu.

3Ę

s
i

Magdeburgo miestas ran
dasi vidurio Vokietijos prie 
Elbės upės. Miestą 805 m. 
įkūrė Karolis Didysis kaip 
pasienio prekybos centrą su 
tautomis, gyvenančiomis į 
rytus. 968 m. buvo įkurta 
arkivyskupija. 1631 m. su
kilėlis Tillv miestą paėmė ir 
sudegino. Vėliau atstaty
tas. Magdeburgas nuo 1816 
m. buvo Saksonijos sostinė. 
Iš Magdeburgo į rytus pli
to, ir taip vadinama M. 
miestų savivaldybių teisė. 
Mieste ir apylinkėse labai 
išplėsta pramonė. Per II

contemplation with the active 
apostolate, you can attain personai 

holiness and relive the urgent 
spiritual needs of mankind. Give 

Jesus Master, the Way, Truth and 
Life through the media of communi- 
cation: press, movies, radio and TV. 
Reach the people of today with the 

means of today! 
age limit 14-26 

For information please 
Write: Daughters of St. Paul 

172 N. Michigan Avė., Chi. IL. 60601 
or call 312-346-4228

name__________________________ __ ______

city__________etate___________ zip______

age ____  grade/occupatton________________

KAZIUKO MUGE...
(Atkelta iš 13 psl.) 

kuriai lietuviškais motyvais 
padabintą lėkštę padovano
jo židiniečių pirmininkė 
Paulina Mašiotienė, išreikš
dama tuntininkei padėką už 
jos tylų, daug kantrybės ir 
pasiaukojimo reikalaujantį 
darbą. Tuntininkė atvirai 
džiaugėsi dovana, bet pa
brėžė, kąd visi dirba kartu, 
tiek skautininkės, tiek židi- 
nietės, o be tėvų pagalbos 
bet koks darbas būtų sun
kiai įmanomas.

Mugė buvo baigta loteri
ją ir tradicine skautų gies
me ”Ateina naktis”, visiems 
sujungiant rankas didelia
me rate.

Reikia džiaugtis, matant 
skautijos pasirodymą vie
šumoje Kaziuko mugės me
tu. Tai vienintelė diena me
tuose, kada skautiškas jau
nimas išeina į visuomenę, 
rodydamas savo darbų vai
sius ir jų pagalba siekda
mas sukelti lėšas savo toli
mesnei veiklai. Daug valan
dų praleista gaminant me
džio drožinius tautiniais 
motyvais ir dirbant kitus 
rankdarbius, mokantis įvai
rių praktiškų darbų ir lie-

Pas. karą miestas labai nu
kentėjo. šiuo metu Magde
burge gyvena apie 385 
tūkst. gyventojų. 
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QQ! /uperior/avino/ 
ASSOCIATON

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,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zhving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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tuviškos tautodailės pažini
mo. Deja, vadovės pastebi, 
kad svečiai mielai perka 
maisto gaminius, bet pa
kankamai nevertina skau
tų darbų, iš jų reikalauda
mi meniško tobulumo. Kaip 
Mirga Kižienė buvo paste
bėjusi, skautavimas yra gy
venimo mokykla, todėl ir 
mokinių darbo vaisiai turi 
būti vertinami ne kaip me
no dirbiniai, bet kaip jų pa
stangos mokytis ir savo 
rankų darbais uždirbti pi
nigų savo vienetams.

Iš šalies stebint, graudu 
matyti, kaip jaunimas lau
kia pirkėjų, ir kaip nusivi
lia, jų nesulaukęs. Netenka 
stebėtis, kad menkėja entu
ziazmas ir noras dirbti..., 
o to išdavoje ir vėl, kaip 
tame užburtame rate, gali 
kilti teigimas, kad skautai 
leidžia laiką veltui.

Darant išvadą, reikia 
džiaugtis, kad Clevelando 
skautija sugebėjo priaugin
ti naują kartą idealistiškai 
ir lietuviškai nusiteikusių 
jaunų vadovių ir vadovų, 
kurie ne tik tęsia lietuviš
kos skautybės idealų įgy
vendinimą, bet ir viešai pa
rodo savo sugebėjimus, iš
einant su puikia lietuvių 
kalba, teisingu kirčiavimu, 
gryna tarsena. Kaziuko mu
gė jau daugelį metų yra di
džioji skautų šventė, tiek 
savo vardu, tiek turiniu gai
vindama amžinosios Lietu
vos sostinės prisiminimus.

nationwide 
K i INSURANCE 

I '“'-v?? Na(.o-'wide >» <x> you'

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.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• Ieškoma moteris ret
karčiais prižiūrėti 2 mažus 
vaikus dienos metu. Skam
binti 731-0906. (10-13)

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

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230/year. Now 
Hiring.

Call 805-687-6000, Ext. 
R-5823 for eurent federal 
list. (12-19)

=

=

I
|
I

S

Pėdo* si Ssvmgs & Losn Intur mco Cctp

Your Savings Insured to 140.000
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• Kun. Vaclovas Katars- 
kis, Dayton, Ohio, sveikin
damas su Velykų šventė
mis, pridėjo Dirvai paremti 
auką. Ačiū.

• ATVELYKIS šv. Jur
gio parapijoje bus švenčia
mas balandžio 6 d. parapi
jos salėje tuoj po šv. Mi
šių. Tradicinis Velykų sta
las, turtingas kepsniais ir 
įvairiais skanumynais, ir 
smagi, pavasariška nuotai
ka lauks visų parapijiečių 
ir svečių! Kviečiame visus

— m'ažus ir didelius — pa
sidžiaugti šia švente ir tuo 
pačiu paremti šv. Jurgio pa
rapiją.

• Dr. Nelė ir Gerardas 
Juškėnai atsiuntė Dirvai 
sveikinimus iš saulėtos Vir
gin salos, Karibų jūroje, 
kur ledižia atostogas, pasi
ilgę savo bičiulių Cleve
lande.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Zl-------------------------
ŠV. VELYKŲ 

proga sveikiname visus savo

klijentus, gimines, draugus

ir pažįstamus.

PATRIA
Kripavičių šeima

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams. 
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

Parduodame Money Orders, Travelers Cheųues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.

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.
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119
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CLEVEANLDO AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO SĄJUNGA 

KVIEČIA VISUS PASIKLAUSYTI

LIETUVIŠKAI DAINUOJANČIUS 
OLANDŲ DAINININKŲ GRUPĘ
,7 DIN U

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.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo*.
M. Shalins, Woodhaven .. 8.00 
A. Juodvalkis, Chicago 20.00 
G. Maldėnienė, Chicago 3.00

A. Pečiulis,
..Santa Monica ............. 13.00
B. Simonaitis, Chicago .. 8.00
J. Čyvas, Cleveland .... 3.00

J. Beržanskis, Norvvalk .. 3.00 
Kun. V. Katarskis,

Dayton ........................ 10.00
K. Linkus, Miami Beach 8.00 
A. Bražėnas, Royal Oak 3.00 
M. Butkus, Mission Viejo 3.00
V. E. Kutkai, Dearborn 20.00 
K. Mitinąs, Fremont Center 
A. A. Onos Mitinienės

prisiminimui .................25.00
A. Barčas, 

Downers Grove ......... 13.00
K. Marcinkevičius,

Cleveland .................... 5.00
E. Bobelienė, W. Hartford 8.00 
VI. Būtėnas, Washington 8.00
B. W. Sklaris. Springfield 8.00
P. Čečkus, Dearborn Hts. 10.00
K. Karsokas, Inglevvood 3.00
F. Bočiūnas, Sunny Hills 8.00
P. Pukys, Anglija............. 3.00
S. Bakūnas, Cleveland .. 3.00
M. B. Abromaitis, Toronto 8.00
A. Andrušaitis, Geneva .. 3.00
I. Jakštys, S. Passadena .. 3.00
Pr. Sidzikauskas,

San Jose.......................  8.00
A. Traška, Oak Lawn .. 13.00
J. Mačiulskas, Cambridge 10.00
J. Grabauskas, Chicago .. 3.00
V. Senkus, New Baltimore 3.00
S. Vilinskas, Windsor .. 8.00

HAMILTONO choro "Ai- 
das’’ koncertas, numatytas 
balandžio 26 d. Clevelande, 
neįvyks.

Kotecki Monuments, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.
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St. Pabrinkis, Cleveland 8.00
J. Račius, Phoenix......... 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

MAKEALOT 
OFBREAD 
FROM SCRATCH!

Win $75,000 Instantly 
or a Million Dollar 

Grand Prize in Ohio's 
Nevvest Instant Lottery 

Millions of chances 
to win millions of dollars!

An Equal Opportunrty Employer.

,A.» -A.*

MARIJAI KRUTULIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos 

dukrai Irenai ir šeimai.

Vytautas ir Julija 
Stuogiai



DIRVA
TARĖSI ALTS IR VILTIES 

SEIMO REIKALAIS

Praeitą sekmadienį, kovo 
23 d. Clevelande lankėsi 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos pirm. dr. įLeonas 
Kriaučeliūnas ir Ona Daš
kevičienė, kurie turėjo pa
sitarimą su Clevelande rezi
duojančiais Vilties valdy
bos nariais — pirm. dr. D. 
Degėsiu ir vicepirm. A. Lai- 
kūnu ir Dirvos red. V. Ged
gaudu, dėl artėjančio gegu
žės 24-25 d. d. Los Angeles, 
Calif., Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos seimo ir Vil
ties draugijos narių suva
žiavimo, be to, dalyvaujant 
Vilties draugijos buhalte
riui J. Kazlauskui, buvo 

P A D E K A

1986 m. sausio 19 d. netikėtai, atostogose pas savo 
sūnus Gintarą ir Indrį Palos Verdes Ėst. Cal., mirė

DIPL. MIŠKININKAS 
MYKOLAS GURECKAS.

Po gedulingų pamaldų Los Angeles šv. Kazimiero 
bažnyčioje A. A. Mykolo palaikai buvo padėti

Forest Lawn Memorial Park Kapinėse.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME:

Giminėms, ir iš tolo atvažiavusiems, Los Angeles 
lietuviams, draugams bei pažįstamiems, dalyvavusiems 
paskutiniame atsisveikinime su a. a. Mykolu.

Buv. klebonui prelatui Jonui Kučingiui už užuo
jautą, klebonui kun. Algirdui Olišauskui už paguodą ir 
prelatui Vincentui Bartuškai už celebravimą gedulingų 
mišių ir turiningą pamokslą.

Maestro B. Budriūnui ir solistei B. Vizgirdienei už 
muziką ir giesmes.

Ramovėnams Avižieniui, Bulotai, Uksui ir Venckui 
už garbės sargybą prie karsto.

Alenai Devenienei-Grigaitienei už širdingą atsisvei
kinimo kalbą per laidotuvių priešpiečius.

Waterburio, Ct. šv. Juozapo parapijos kun. Saba- 
liui už laidotuvių metu atlaikytas gedulingas mišias.

Antanui Paliuliui, radijo valandėlės vedėjui, už gra
žų Mykolo paminėjimą.

Visiems Waterburio, Ct., Los Angeles ir Floridos 
draugams bei artimiesiems, kurie užsakė mišias, pa
reiškė užuojautą raštu, spaudoje ir žodžiu; taip pat už 
aukas Spaudai vietoj gėlių.

NULIŪDIME: ŽMONA ELENA, 
SŪNŪS GINTARAS IR INDRIS

Palos Verdes Ėst. C A.
1986 m. kovo 16 d.

DR. MARIJAI ŽILINSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai IRE

NAI KUPREVIČIENEI su šeima ir seseriai 

STEFANIJAI RADZEVIČIŪTEI.

peržvelgta Dirvos sukak
tuvinio vajaus rezultatai.

• Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga praneša, 
kad yra sudaryta jury ko
misija, atrinkti geriausius 
rašinius ALT Sąjungos Jau
nimo rašinių konkursui. 
Gauta dvylika (12) rašinių. 
Jury komisiją sudaro: kun. 
Pranas Garšva, Vytautas 
Gedgaudas, Vytautas Kas- 
niūnas, Vilija Kerelytė ir 
Vida Jonušienė.

• Vincas Juodvalkis, sr., 
86 metų amžiaus, buvęs cle- 
velandietis, sunkiai susirgo 
ir paguldytas Los Angeles 
ligoninėn, ypatingos prie
žiūros skyriun.

Irena ir Jurgis 
0 k u ni ai

Vyr. skautininkai Stefa Gedgaudienė ii* Kazys Matonis atidarant Kaziuko mugę Wa-
L Dešinėje stovi Rambyno ė s. Dalė Lukienė.shingtone, D. C., š. m. kovo 16 

y-------------------:------------------

Z • Prel. Audrį Bačkį atvy- 
/ kusį į Washingtoną savo su

žeisto tėvelio lankyti, per 
Apaštalinį Pronuncijų arki
vyskupą Pio Laghi, pasiekė 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
telegrama su nuoširdžiau
siais sveikinimais ir palai
minimu 25 metų kunigystės 
sukakties proga.

”Su giliu nuoširdumu esu 
dvasioje su prel. Audriu 
Bačkiu, Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos Pasekreto- 
rium, ir kartu su Juo dėko
ju Dievui už visas malones, 
kurios lydėjo Jo tarnystę 
Bažnyčiai ir šventą jam Sos
tui per tuos vaisingus dar
bo metus. Iš visos širdies 
teikiu Jam ir Jo artimie
siems apaštališką palaimini
mą. 1986 m. kovo 18 d. Jo
nas Paulius II.”

Iš Vatikano prel. A. Bač- 
kis gavo dar sveikinimų ir 
linkėjimų telegramas iš 
Valstybės sekretoriaus kar
dinolo Agostino Casaroli ir 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų 
Tarybos sekretoriaus arki
vyskupo Achille Silvestrini 
bei Tarybos bendradarbių.

Kovo 19 d. prel. A. Bač- 
kis išskrido į Romą prie sa
vo pareigų.

Sužeisto Lietuvos atsto
vo ir Diplomatinės Tarny
bos Šefo dr. Stasio Bačkio 
lankyti kovo 18 d. iš Pary
žiaus atvyko jo antrasis sū
nus Ričardas Bačkis. Jis čia 
numato pabūti apie savaitę 
laiko.

• Dr. Kazys Bobelis, Vli
ko pirmininkas, sausio 10- 
31 d. lankėsi Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
Anglijoje, kur su lietuvių 
veikėjais turėjo pasitari
mus.

• „Lietuvos Atsiminimų” 
radijo 45 metų sukakčiai at
žymėti, š. m. balandžio 27 
d. Šv. Trejybės parapijos 
salėje, Newarke, N. J. ren
giamas koncertas - balius. 
Meninę programą atliks 
Ona Kelly su dukra iš New 
Britain ir „Jinai ir Trys 
Gintarai” iš New Yorko. 
Radijo programos vedėjas 
dr. J. Stukas kviečia visus 
dalyvauti.

MIRĖ ONA MITINIENĖ

Ilgametė Dirvos skaity
toja ir rėmėja, Ona Gra- 
jauskaitė-Mitinienė, širdies 
smūgio ištikla mirė savo 
ūkyje Catskil kalnuose.

Palaidota netoliese esan
čiose gražiose kalnų kapinė
se, šalia savo mamytės Onos 
Rudvalytės-Grajauskienės.

Velionė gimė 1912 m. bir
želio 8 d. Ožkabalių km., 
Vilkaviškio valse. 1932 m. 
baigė Marijampolės Rygiš
kio Jono gimnaziją. Studi
javo Vytauto D. universite
te teisių fakultete ekonomi
jos skyriuje. Buvo Virgines 
Sudavia korp. pirmininkė. 
Dirbo Kaune Lietuvos ban
ke.

Pasitraukė iš Lietuvos su 
šeima 1944 m. ir į Ameriką 
atvyko 1949 m.

Buvo tautinių pažiūrų, 
mėgo Dirvą.

Nuliūdime liko vyras 
Kostas, duktė Violeta, sū
nus Gediminas, sesuo Kas
tutė Bakšienė ir broliai Juo
zas, Gediminas ir Romas 
Grajauskai.

Vyras Kostas ir vaikai 
reiškia gilią padėką gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, išreiškusiems užuo
jautą raštu, žodžiu, ar per 
spaudą.

MIRĖ SAVANORIS 
V. ŽUKAUSKAS

Philadelphijoje vasario 5 
d. mirė Lietuvos kariuome
nės kūrėjas-savanoris Vla
das Žukauskas. .

Velionis gimė 1903 m. 
m. Zarasų apylinkėje. Bū
damas 17 m. stojo į Lietu
vos kariuomenę ir dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose. 
Tremtyje buvo įsijungęs į 
ramovėnų eiles.

Nuliūdime liko žmona ir 
dvi dukterys. (s)

• Vladas šniolis, gyv. St. 
Petersburg, FL, artėjančių 
Šv. Velykų švenčių proga 
Dirvai paremti atsiuntė 32 
dol. linkėdamas visiems Dir
vos bendradarbiams links
mai šventes praleisti. Ačiū 
už auką ir linkėjimus.

• Arkiv. L. Povilonis ir 
vysk. P. A. Baltakis, OFM, 
sutarę ok. Lietuvoje pagrin
dines Lietuvos krikščiony
bės jubiliejaus iškilmes 
rengti 1987 m. birželio 28 
d. ir. išeivijoje 1987 birželio 
14 d. Romoje, paprašė šv. 
Tėvą vadovauti jubiliejaus 
atidarymo iškilmėms Ro
moje, išleisti ta proga apaš
talinį laišką ir paskelbti 
arkiv. Jurg. Matulaitį palai
mintuoju.

• Kun. Edvardas Statkus, 
Grand Rapids, Mich., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą pridėjo auką 33 dol. su 
pastaba „Tegyvuoja Dir
va!” Ačiū už auką ir linkė
jimus.

• Albinas Stukas, Jack- 
son, N. J., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 23 dol. Ačiū.

• LB Palm Beach apylin
kė, per ižd, M. Sodonį, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

SPORTO VADOVŲ 
KURSAI

ŠALFAS S-ga pergyvena 
tas pačias problemas, kaip 
lietuviškoji bendruomenė ir 
kitos organizacijos. Trūks
ta dirbančiųjų ir vadovų, 
ypač, kai vyresnieji trau
kiasi į ramesnį gyvenimą. 
Tikslu paruošti jaunus va
dovus, kurie pratęstų spor
to sąjungos veiklą, š. m. bir
želio 21-28 d. d. (savaitę 
anksčiau negu buvo skelb
ta) N. Wasagoje prie Geor- 
gian Bay, Kanadoje rengia
ma vienos savaitės stovykla. 
Tai sporto vadovų kursai. 
Sąjunga šiuo metu turi 25 
klubus, kuriems priklauso 
virš 1000 lietuviškojo jau
nimo ir vyresniųjų. Norima, 
kad kiekvienas klubas at
siųstų vieną ar du sporti
ninkus į minėtus kursus. 
Visa programa vyks lietu
vių kalboje. Paskaitas skai
tys patyrę ir ilgamečiai 
sporto darbuotojai, šalia to 
bus seminarai ir praktikos 
darbai.
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