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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Vienos pamokos rezultatai
Kiniečių invazijos į Vietnamą pasėkos

l/j/ta/tas Meškauskas

Po 17 dienų kautynių Peki
nas oficialiai paskelbė, kad 
‘pamoka’ Vietnamui baigta ir 
jo kariuomenė gavusi įsakymą 
pasitraukti. Tokiu būdu be
veik visi turi kuo pasigirti. Ki-' 
niečiai, kad ‘pamokė’ vietna
miečius, o tie - kad puolimą 
atmušė.. Net Maskva gali pa
sigirti, kad kiniečiai jos išsi
gando, nes buvo keletą kartų 
įspėti. Taip visiems giriantis 
tiesą sunku surasti. Ko iš tikro 
kiniečiai siekė? Kovo 1 d. nu
meryje spėjome, kad jie ‘taip 
smarkiai rizikuodami norėjo 
pademonstruoti pasauliui, jog 
dar galima pasipriešinti sovie
tams ir net nubausti jų sąjun
gininkus’. Pereitą savaitę pa
našiai samprotavo Londono 
konservatyvus Daily Mail:

‘Dabar kiniečiai bando ką 
nors laimėti savo arogancija ir 
agresijos aistra. Jei jiems pa
sisektų, pasitarnautų visam 
pasauliui. Tuo laiku, kai 
Vakarai akivaizdoje naujų ir 
ciniškų rusų, kubiečių bei viet
namiečių puolimų tik drebė
jo bejėgiai murmėdami ‘atly- 
dis’, nauja kiniečių vadovybė, 
ktrriai turėjo būti aišku 
kuriai turėjo būti aišku prisi
imtos rizikos sunkumas, paro
dė savo ryžtingumą’.

Tą patį turėdamas galvoje 
Die Welt Pekino koresponden
tas Herbert Kremp klausė:

‘Ar gali Maskva ignoruoti 
faktą, kad kiniečiai ... kurių 
yra bilijonas, bando sulaikyti 
Rusijai taip palankią įvykių 
eigą?’

Atsakymas turėtų būti ‘NE’. 
Kiniečiai galėjo rizikuoti, nes 
jautė, kad Maskva veiksmams 
dar nepasiruošusi, o juo 
labiau nenori pati rizikuoti. 
Skaičiuojama, kad sovietai Ki
nijos pasienyje laiko 650,000 
karių, 12,000 tankų ir 1,600 
lėktuvų. Kiniečiai tuo tarpu 
ten turi 1.4 milijono karių, 
bet mažiau tankų (4,700), 
daugiau - tiesa, senstelėjusių - 
lėktuvų (3,500). Žinoma, so
vietų kariuomenė, kuri irgLnė 
ra ten apginkluota pačiais ge
riausiais ginklais, vistiek yra 
techniškai pranašesnė, bet ne 
tiek daug, kad baudžiamoji 
ekspedicija nebūtų rizikinga. 
O tai reiškia, kad sovietai tu
rėtų dar daugiau sustiprinti sa 
vo pajėgas Tolimuosiuose Ry
tuose, kas vestų prie savo kari 
nių pajėgų sumažinimo NA
TO fronte. Jau dabar, kaip 
pareiškė V. Vokietij os krašto 
apsaugos ministras Hans Apel 
grįžęs iš Washingtono, pusė 
naujų sovietų SS-20 vidutinės 
distancijos raketų, kurios bu
vo nutaikintios į Vakarų Eu
ropos taikinius, yra nugaben
tos į tolimuosius Rytus.

Sovietų taktika iki šiol buvo 
tokia, kad jiems turint aiškią 
ginklų persvarą - kitai pusei 
praeitų noras rizikuoti. Už tat 

jie galėjo įsileisti į avantiūras 
Afrikoje ir Azijoje per patikė
tinius - kubiečius, o dabar vis 
daugiau įtraukiant Rytų vo- 
keičius, kuriems vis daugiau 
ir daugiau pavedama ‘patar
ti’ klijentų saugumo reikaluo
se ir tuo pačiu juos kontroliuo
ti. Skaičiuojama, kad tokių 
patarėjų Afrikoje yra mažiau
siai 700, nors kai kurie skai
čiuoja juos jau tūkstančiais. 
Jei sovietai iš tikro būtų pri
versti daugiau dėmesio kreip
ti Tolimiesiems Rytams ir ten 
padidinti ?avo pajėgas, jie tu
rėtų sumažinti spaudimą į 
NATO arba bandyti susitarti 
dėl abipusio ginklavimos su
mažinimo. Kol kas dėl to de
rybos Vienoje nedavė jokių re
zultatų, nors Vakarai buvo lin
kę sutikti sovietams duoti pers
varą, išeidami iš prielaidos, 
kad toji persvara jiems reika
linga drausmei Rytų ir Vidu
rio Europos valstybių tarpe 
palaikyti.

Žinoma, daug kas priklau
sys ir nuo to , kaip iš tikro pa
sirodė Kinijos kariuomenė 
Vietname. Sovietų ambasa
dos Pekine pareigūnai aiškino

KORP! NEO-LITHUANIA METINĖ
ŠVENTĖ LOS ANGELES

š. m. vasario mėn. 17 d. 
Korp! Neo-Lithuania Los 
Angeles padalinys didingai 
paminėjo Korp! 56 metų 
gyvavimo sukaktį. Iškilu 
mingas posėdis Tautinių 
Namų salėje buvo pradėtas 
įnešant Korp! vėliavą ir su- 
giedant Tautos Himną. Su- 

Šventės prezidiumas iš kairės: tėvūnas B. Mackiala, magistrą V. Ruokytė, ižd. D. Ruo
kytė, Vyr. Valdybos atstovė I. Mažeikaitė, pirm. D. Gudauskaitė, vicepirm. A. Gricius, sekr. A. 
Kašelionis, arbiter elegantiarum Ed. Balceris. Prie vėliavos: J. Gediminienė, L. Raibys ir R. 
Vitkienė-Jurkūnaitė. L Petravičienės nuotr.

vokiečių korespondentams, 
kurie klausė jų nuomonės, kad 
Kinijos kariuomenė esanti ap
ginkluota tokiais pasenusiais 
ginklais, kad iš tikro nesudaro 
didelio pavojaus Vietnamui. 
Ir kariniams kritikams, pra
vestos karinės operacijos pri
minė daugiau pirmojo pasau
linio karo apkasų, negu 2-rojo 
pasaulinio karo ‘žaibines’ ope
racijas. Iš tikro kiniečiai per 
17 dienų daugiausiai buvo 
nužygiavę tik 25 mylias ar 40 
kilometrų.

Paveiks ir tolimesnė Vietna
mo laikysena. Iki šiol jis gau
davo sovietų pagalbą, kuri ne
buvo labai žymi, bet bazių so
vietų laivynui nedavė. Jei in
vazijos pasėkoje Vietnamo- 
sovietų santykiai pasidarys 
tampresni - Kinija bus dau
giau pralaimėjusi, negu laimė
jusi. Ir atvirkščiai, jei Vietna
mas rastų kokią nors bendrą 
kalbą su kinais, t.y. duotų ne
priklausomybę Cambodijai ir 
už tai gautų ūkinės pagalbos 
iš JAV bei Vakarų Europos, 
Kinijos rizika būtų apsimokė
jusi.

sikaupimo minute buvo pa
gerbti praeitais metais iš 
mūsų tarpo Anapilin iške
liavusieji: vienas iš Korp. 
pirmųjų mecenatų ir nuo
širdus rėmėjas dr. Mykolas 
Devenis ir J. Landsbergie
nė bei kitur pasaulyje mirę 
korporantai-ės.

Naujasis Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

IŠRINKTA VLIKO VALDYBA
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Taryba 
kovo 11 d. susirinkusi Chi
cagoje išrinko valdybą, ku
rios pirmininku išrinktas 
dr. Kazys Bobelis; nariais: 
dr. Elena Armanienė, dr. 
Jonas Balys, Jonas Daugėla, 
inž. Liūtas Grinius, dr. Kos
tas Jurgėla, dr. Jonas Štili- 
lorius ir dr. Jokūbas Stukas.

Su Korp! garbės nario 
Maironio žodžiais: „idėjos, 
jei didžios — nemiršta kaip 
žmones” į visus, taip gau
siai susirinkusius, prabilo

Many tina, kad Vliko val
dybos būstinė bus Washing- 
ton, D. C., nes valdybos 
branduolį sudaro toj apy
linkėje gyvenantieji.

Po valdybos išrinkimo 
Taryba, kuriai pirmininka
vo kun. A. Trakis, svarstė 
finansų ir kitus einamuo
sius klausimus.

pirm. Daina Gudauskaitė 
pabrėždama, kad aukštai 
iškelta Korp! vėliava „PRO 
PATRIA” atlaikė visas gy
venimo siaučiančias audras, 
Sibiro taigas ir tremties pa
gundas. Korporacija ir jos 
idėjos gimė 1922 m. kad ne
mirtų, bet amžiais gyvuotų 
ir bujotų.

Vicepirm. A. Gricius per
skaitė senjorų sueigos nu
tarimą pakelti į senjoruš-es 
ir suteikti jiems Korp! 
spalvas: Vitą Mikalauską, 
Ritą Paškevičiūtę ir Rūtą 
žmuidzinaitę. Tėvūnišką at
sisveikinimo žodį tarė B. 
Mackiala. Pirm. D. Gudaus
kaitė, asistuojant arbiter 
elegantiarum Ed. Balceriui, 
uždėjo pakeltiesiems spal
vas ir priėmė priesaiką. 
Spalvų uždėjimo metu įspū
dingai nuskambėjo visų su
tartinai dainuojama Korp! 
spalvų daina „Lietuva bran
gi”. Pirmininkė pasveikino 
naujai pakeltuosius, o jų 
vardu tarė žodį V. Mika
lauskas, dėkodamas visai

(Nukelta į 7 psl.)
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Carterio kelionės į Art. Rytus užkulisiuose. - Amerikinės karinės 

'prezencijos' problema. - Maskva ir eurokomunistų finansai.

Kai šios eilutės pasieks skai
tytojus, jiems jau iš kitų šalti
nių bus žinomi Carterio kelio
nės i Artimuosius Rytus rezul
tatai. Nepaisant to, verta su
stoti prie bendros Artimųjų 
Rytų situacijos, nes Carteris 
ten važiavo ne tik savo perrin
kimo šansų pagerinimui, nors 
gal tai ir buvo svarbiausia 
priežastis. Analistai samprota
vo, kad jo perrinkimo antram 
terminui šansai buvo tokie ma 
ži, kad tikrai buvo verta rizi
kuoti. Dar daugiau, tik pasi
sekimas ten galėtų tuos šansus 
padidinti.

JAV rolę toje pasaulio daly
je komplikuoja faktas, kad nė 
vienas prezidentas - vidaus po 
litiniais sumetimais - negali 
atsisakyti remti Izraelį, bet iš 
kitos pusės JAV - ir panašiai 
galvojančioms kitoms pramo
ninėms valstybėms - yra būti
na arabų nafta. Tai privedė 
prie to, kad Washingtonas 
stengėsi palaikyti gerus santy
kius su visomis tos srities vals
tybėmis.

Kaip teigia Morton Halpe- 
rin, WashingotonoNational Se 
curity Studies direktorius The 
New Republic skiltyse, Car
terio administracija visai to ne 
siekdama paskatino Sadatą ieš
koti separacinės taikos su Izra
eliu. Mat, atėjusi į valdžią to
ji administraija pradėjo puose
lėti planą vienu ypu išspręsti 
arabų-Izraelio santykius Zene 
vos konferencijoje, kurioje da
lyvautų ne tik visos tiesiogiai 
suinteresuotos valstybės, be ir 
JAV su Sovietų Sąjunga. Jei 
tos dvi galėtų tarp savęs susi
tarti, arabai ne kažinką galė
tų padaryti. Tel Aviv speku
liavo, kad toji konferencija ne 
atneš taikos, bet tik įteisins pa 
lestiniečių vlik’ą-PLO kaip vie 
nintelę palestiniečių reprezen
taciją.

Norėdami sukliudyti Ame
rikos planą, Izraelio vyriausy
bė per privačius kanalus davė 
suprasti Egipto prezidentui Sa 
datui, kad Egiptas atgautų vi

sas prarastas teritorijas, jei su
tiktų su taika. Sadatas, kuris 
išvarė sovietinius patarėjus, 
nenorėjęs Ženevos konferen
cijos. Todėl jis pasiryžo skristi 
į Jeruzalę. Jau tada buvo su
sitarta dė sutarties nuostatų. 
Liko tik problema, kaip apsau 
goti Sadatą nuo kitų arabų kal
tinimų, kad jis juos išdavė. 
Washingtono administracija 
irgi liko prie pažiūros, kad su
tartis turėtų būti kaip nors su
rišta su palestiniečių klausimo 
sprendimu. Ruvo galimos dvi 
išeitys:

1. Toliau reikalauti bend
ro Artimųjų Rytų susitarimo, 
įskaitant ir palestiniečius, Iz
raelio-Egipto sutartį laikant 
tik dalimi to bendro susitari
mo ieškojimo.

2. Sudaryti tik tą paskuti
nę sutartį ir ją įgyvendinti, tik 
pasižadant toliau derėtis.

Carteris spaudė Izraelį pri
imti pirmąją išeitį, tačiau Be
ginąs su ja nesutiko, aiškinda
mas visiems kas tik norėjo 
klausyti, kad ji nesuderinama 
su Izraelio saugumo reikala
vimais. Jis iš viso yra pažiū
ros, kad visas vakarinis Jorda
no pakraštys yra Izraelio da
lis ir galima kalbėtis tik dėl 
ten gyvenantiems arabams 
autonomijos suteikimo. Kaip 
jis aiškino Gynimo Sekretoriui 
H. Brown, saugumo reikala
vimai verčia ten laikyti bent 
dvi divizijas (Brown buvo pa
žiūros, kad užtektu vienos). 
Be to, jokia Izraelio vyriausy
bė negalės sutikti su dalies Je
ruzalės perleidimu arabams. 
Pagaliau yra tikra, kad PLO 
nenorės tiesiogiai ar netiesio
giai derėtis dėl autonomijos, 
nes ji reikalauja naujos Pales
tinos valstybės, kuri apimtų ir 
Izraelį. Todėl Beginąs atkak
liai laikėsi pažiūros, kad Sa
datas turėtų pasitenkinti tik 
Izraelio sutikimu dėl derybų, 
nes praktiškai jis vistiek bus 
kaltinamas išdavimu.

Tokia buvo padėtis prieš 
paskutinę Carterio iniciatyvą.

Irano išsijungimas pakeitė vi
so to rajono strateginę situaci
ją. Šachas turėjo pakankamai 
karinės jėgos priešintis sovie
tų užmačioms per ‘surogatus’. 
Ko bus verta busimoji Irano 
kariuomenė - šių metu neaiš
ku. Visa tai sukėlė nerimo 
Saudi Arabijoje ir smulkiose 
Persijos įlankos pakraščio vals
tybėlėse. Už tat tą pačią die
ną, kai Carteris išskrido į Egip 
tą, iš Filipinų į Art. Rytus iš
plaukė JAV lėktuvnešis su 100 
lėktuvų. Kartu pasirodė, kad 
arabų valstybės neturėtų nie
ko prieš, jei JAV laikytų savo 
karines pajėgas Sinajaus aero
dromuose, kuriuos dabar tvar 
ko Izraelis, bet turėtų pagal 
sutartį grąžinti egiptiečiams. 
Tai prisidėjo prie senos min
ties atgaivinimo, kuriai iki šiol 
priešinosi Beginąs, būtent: 
JAV-Izraelio karinės paramos 
sutarties. Ji daugiau apsaugo
tų Izraelį ir kartu leistų jam 
padaryti nuolaidų palestinie
čiams.

Panaši sutartis su Egiptu 
dar daugiau prisidėtų prie da
bartinės padėties Art. Rytuose 
stabilizavimo. Tokios sutartys 
turėtų šansų būti senato retL 
fikuotos, nes visi sutinka, kad 
nūdienė situacija reikalauja 
JAV karinės ‘prezencijos’ ta
me rajone. Tai įvykiams susi
klojus, Carteris manė galėsiąs 
priversti susitarti ir Egiptą ir 
Izraelį.

Pirmadienį Carteris, kalbė
damas Izraelio seime, skam
bėjo kaip pamokslininkas, ku
ris žino, kad jo žodžiai nieko 
nepakeis, tačiau jaučia parei
gą juos vistiek pasakyti.

Iš korespondentų praneši
mų atrodė, kad kai kuriais 
klausimais buvo suartėjusios. 
Pav., Izraelis sutiktų Egiptui 
parduoti naftą iš šaltinių Si
najuje, kuriuos Izraelis surado 
ir pradėjo eksploatuoti, kai Si
najus grįš Egiptui. Tačiau pa
lestiniečių savivaldos reikalu 
nebuvo sutarta, nors tai buvo 
norima išspręsti principiniai,

■ Iš kitos pusės
Kiek palengvėjęs susisiekimas su Lietuva sukėlė 

būkštavimų, kad išeivijoje išaugusi karta lengvai pasi
duos komunistinei propagandai ir neatskirs pelų nuo grū
dų. Ypač jei besilankantiems nebus pagailėta tam tikrų 
privilegijų neprieinamų vietiniams. Juk savo laiku net 
JAV viceprezidentas Wallace buvo sužavėtas tvarka ir 
gerbūviu Sibiro ištremtųjų stovyklose!

Iš kitos pusės specialės privilegijos greičiau parodo 
skirtumą negu tiesioginė propaganda. Taip pagalvojau 
pradėdamas skaityti buvusio Washington Post korespon
dento Maskvoje ir Belgrade Dusko Doder knygą The 
Jugoslavs (Random House). Autorius jaunas apleido savo 
tėvynę ir Belgradą atsiminė kaip gana apšepusį miestą. 
Vaikystėje jis turėjo keletą nemalonių pergyvenimų. Sykį 
jam suaugusieji neleido žiūrėti pro langą, nes gatvėje 
vykusios egzekucijos, vėliau motina turėjusi 'savanoriš
kai’ vilkti sunkius akmenis kelių statybai. Bet tai viskas 
liko praeityje.

Nūdien Belgradas iš paviršiaus nedaug skiriasi nuo 
kitų Europos didmiesčių, nes Jugoslavijos komunistinė 
sistema ūkio srityje paliko daug vietos privačiai iniciaty- 
vai.-vBet kai telefonu iš viešbučio korespondentas norė
jęs išsinuomoti automobilį, gavęs neigiamą atsakymą. 
Jam buvo patarta dar kartą paskambinti, bet jau angliš
kai — automobilis tuojau atsirado. O kai išnuomotu au
tomobiliu važiavo iš savo viešbučio, kuris yra netoli Tito 
rezidencijos, eismą tvarkantis policininkas pamojo sukti 
į šalutinę gatvę. Korespondentas sustojo pasiteirauti kas ‘ 
atsitiko, bet policininkas ne tik nesileido į jokias kalbas, 
bet dar užsimojo savo lazda ir laimingu supuolimu su
žeidė tik petį. Washington Post korespondentai nesilei
džia lengvai mušami. JAV ambasada įteikė protestą. Pa
aiškėjo, kad ta gatve turėjęs važiuoti pats Tito ir policija 
gavusi įsakymą ją ištuštinti. Bet kodėl taip nemandagiai? 
Po poros savaičių korespondentą priešpiečiams pasikvie
tęs Informacijos viceministras atlaidžiai atsiprašė. Pra
vesta kvota parodžiusi, kad policininkas korespondentą 
palaikęs ... jugoslavu. vm

jose. Vien partijos iždininko 
ir informacijos šefo sąskaitoje 
yra 2,682,000 frankų. Ban
kas duodamas ar sulaikyda
mas kreditus įtagoja kairiųjų 
laikraščius, kurie nėra plačiai 
skaitomi. Komunistų l’Hu- 
manite į tas reveliacijas atsi
kirto aiškindamas, kad tie visi 
dokumentai neįrodo bet ko
kios paramos iš Sovietijos. Tai 
galėtų būti tiesa, bet kartu ir 
nepalieka abejonės dėl glau
daus ryšio.

* * *
Newsweek kovo 12 d. skel

bia, kad prezidentas Carteris 
ant savo rašomojo stalo po bib
lija laiko Sir John Hackett kny 
gą ‘The Third World War’, 
kurią jam dovanojęs D. Brita

nijos min. pirm. Gallaghan 
sausio mėn. susitikime Gua- 
deloupes saloje. Dirvos skai
tytojai ištraukas iš tos jau skai
tytojai ištraukas iš tos knygos 
jau skaitė prieš kelis mėnesius.

WANTED 
EXPERIENCED

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. Immediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland, Olūo 44105
(6-18)

Taip vaizduoja Khomęiny prancūzų žurnalo L’Express kari
katūristas Tim.

paliekant rūpesčius dėl sutar
ties įgyvendinimo ateičiai.

Iš viso, sunku buvo nusikra
tyti įspūdžo, kad abi šalys bu
vo daugiau susirūpinusios kal
tės užmetimu kitam dėl nega
lėjimo susitarti, negu pačiu su 
sitarimu, nors staigmenos 
buvo galimos.

* * ♦

Vienas iš įdomiausių klausi
mų apie ‘eurokomunizmą’ yra 
Europos kompartijų priklau
somybė nuo Maskvos finansi
nės paramos. Šiuo klausimu 
įdomias tūlo Jean Montaldo, 
nepriklausomo žurnalisto re- 
veliacijas paskelbė paryžiškis 
savaitraštis L’Express. Kaž 
kaip priėjęs prie 400 kg. Pary
žiaus Banque Commerciale 
pour l’Europe du Nord doku
mentų, Montaldo teigia, kad 
tame banke, kurio 99.7% ak
cijų priklauso Sovietų Sąjun
gai, prancūzų kompartija turi 
219 sąskaitų, o komunistų 
kontroliuojama profesinių są-
jungų konfederacija - per 200 
sąskaitų su milijonais frankų

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
iyĄ% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
634 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ3.L.I.C

aftnt 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri„ 9-5; Sat., 9-1; CtoMdVet

Juotas Gribauskas, vedėjas
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SIMO KAŠELIONIO NOVELĖS
KONKURSAS

Simas Kašelionis

Jau eilė metų, kai Simas Ka 
šelionis skiria premiją Dirvos 
novelės konkursui. Prieš aštuo 
nioliką metų su $250, jis kas
met jas didino ir paskutiniai
siais metais premija pasiekė 
600 dolerių sumą.

Septyniolikotji premija per
nai atiteko rašytojui Vytautui 
Alantui už jo novelę ‘Šachma

tų partija su giltine’. Priim
damas premiją jis pasiūlė 
mums ateityje Dirvos novelės 
konkursą pavadinti mecenato 
SIMO KAŠELIONIO vardu.

Savo laiške Vytautas Alan
tas teisingai pastebi, kad, nors 
turime romanui ir poezijai ski
riamų premijų, novelė būtų 
buvusi pamiršta, jei Simas 
Kašelionis nebūtų atėjęs su 
parama. Jo dėka, mūsų nove
lė tremtyje ne tik kad nebuvo 
pamiršta, bet susilaukė dide
lio literatūros mylėtojo ir dos
naus bei nuolatinio rėmėjo. Ir 
jei mūsų novelė tremtyje su
klestėjo, tai jau čia didelis Si
mo Kašelionio nuopelnas.

Kuklus, beveik tylus mece
natas nesustojo tik ties šia die
na. Jis nori užtikrinti, kad no
velės konkursas būtų tęsiamas 
ir jam nebegalint reikalų tvar
kyti. Jis jau yra padaręs žygių 
kad tam tikra patikėtinių tary 
ba galėtų tęsti jo užsimotą dar
bą. Gi Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, konkurso tęsi
mą pramato pavesti Korp! 
Neo-Lithuania, premijas mo
kant iš tam tikslui banke už
šaldyto kapitalo nuošimčių.

Tai yra pirmas toks didelis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 61-osios sukakties minėjimas 1979. II. 15 Washing- 
tone, Atstovų rūmuose. Iš kairės: kongresmanas Frank Annunzio pavyzdingai suruošė ir pra
vedė tą minėjimą, pasakė pagrindinę kalbą, pacitavo visą Lietuvos himną, pakartojo toje kal
boje savo pasiūlytą rezoliuciją, skatinančią prezidentą siekti Lietuvos išlaisvinimo; tėv. dr. 
Tomas Žiūraitis, O. P., ėjęs tą dieną (II. 15) Atstovų rūmų kapeliono pareigas, savo religine 
ir patriotine invokacija pradėjo tų rūmų sesiją; Thomas P. O’Neill, Atstovų rūmų pirmininkas 
ir to minėjimo nuoširdus globėjas, sveikindamas tėv. dr. Žiūraitį ir jam įteikdamas specialų pažy
mėjimą, pareiškė pasididžiavimą lietuvių tauta, kurios valstybinis savarankiškumas gerai žino
mas jau nuo 1251 m. Tai rodo ir Kongreso darbų leidinys, pasirodęs sukakties dieną — vasario 15 
(plg. ”Congressional Record”: Vol. 125; Washing ton, Thursday, February 15, 1979, No. 17).
________________________ K. Jewell nuotr.

I AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO I 
NOVELĖS KONKURSAS

įvykis mūsų literatūros istori
joje, kuris tikrai bus paskati- 
mimu mūsų rašytojams kuo 
geriau pasireikšti šio žanro li
teratūroje.

Iki šiam laikui Simo Kašelio 
nio dėka jau buvo premijuoti 
17 grožinės literatūros kūri
niai, kurie sudaro lyg gražų 
karolių vėrinį mūsų literatū
roje. Kad jos nebūtų užmirš
tos ir liktų gyvomis mūsų lite
ratūroje, Dirva ketina visas 
premijuotas noveles išleisti at
skira knyga. Tame rinkinyje 
rasime kūrinių psichologiniu 
‘pamušalu’, rasime problemi
nių, o ir šiaip jau lengvo pasi
skaitymo dalykų.

Aštuonioliktąjį Dirvos nove
lės konkursą jau vadiname 
SIMO KAŠELIONIO NOVE
LES KONKURSU. Rankraš
čiams įteikti paskutinė data - 
1979 m. birželio 15 diena. Ad 
resuoti Dirvai, Novelės kon
kursui, P.O. Box 03206, Cle
veland, Ohio 44103. Premi
ja - 600 dolerių.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvaYdžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Ąuto- 
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premi juo tina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

• Inž. Antanas Mažeika, 
ALT S-gos pirmininkas, šį 
šeštadienį, koyo 17 d. at
skrenda į New Yorką daly
vauti ALT S-gos Rytų apy
gardos suvažiavime, kuris 
įvyks 1 vai. p. p. Kultūros 
židinyje.

• Bronius Dūda, ALT 
S-gos vicepirmininkas, pra
ėjusią savaitę iš Los Ange
les buvo atskridęs į Chica- 
gą ir čia su ALT S-gos Chi
cagos skyriaus valdyba ir 
tautininkų veikėjais turėjo 
pasitarimus busimojo ALT 
S-gos seimo reikalais.

Religija mus moko: Norš visą pasaulį nupelnysi, bet jei sielą" 
prarasi — varšas beturtis liksi. Mes plėšomės darbų, organizacijų 
ir ginčų triukšme, smarkiai veikiam ir narsiai baramės — ro
dos, visą pasaulį pajudinam. Tačiau skurdūs vargšai liksim, jei 
dvasines gėrybes — savą kultūrą rimtai glęboti užmiršim. O vis 
mažiau apie tai girdim visuotiniu požiūriu. Net dėl to nebesijau
dinam. Vien pasigėrim individualių jėgų laimėjimais — padėko- 
jam. Ir lūkuriuojam, kol netyčia vėl kas nors iškils. Tegu kaž
kas kažkur pluša, tegu pavienės galvos kvaršinasi dėl mūsų 
kultūros, mes gi sėdim nuošaliai, nei šilta, nei šalta. Jei atsiras 
savaime kas gero, sakysim dėkui, jei nieko — irgi tiek to. Tai 
liūdna būklė.

• Atlanto pakrašty veikia gana judrus Kultūros Židinys, 
net ir Kultūros Fondas, bet — tai tik vietinės įstaigos. O kur 
visą išeiviją apimąs kultūros darbų centras? Buvo mėginta prie 
LB įkurti ką panašaus. Deja, ta įstaigėlė vis siauryn raukiasi ir 
jau vos merdi. Kartais atsitiktine premija kur žybtels atsibu
dusi, pasveikinimą kam pamalonės ar prezidiume pasėdės, paska
tinimo žodelį pratars, dar nuotrauką spaudoj įsidės — ir tiek. 
Nė anojo vietinio Kultūros Židinio veiklumo toli nepasiekia. Ir 
rimtesnių planų nei užmojų, jokio bendro aprėpimo ar plana
vimo mūsų kultūros dalykų, net neturi nė autoriteto visuo
menėj. Taip apsipratom, tarsi bendrų kultūros uždavinių ir nėra. 
Bet tuo būdu ir geri daigai — jėgos galimybės nepanaudojamos 
sunyksta.

Palyginkim, koks nuosmukis toj srity per penketą metų. 
Tada Kultūros Tarybos pirmininkas bent jautė pareigą tą įstai
gą įstatyt į tinkamas vėžes: sukurti planus, sukelti visuomenėj 
domesį. Jis kreipėsi viešu žodžiu, kvietė remti ir talkinti. Štai 
kaip:

”Kultūros Taryba pasiryžusi paruošti plačios apimties 
kultūros veiklos planą. Kad toks planas apimtų visas mūsų 
kultūros gyvenimo apraiškas — objektus ir asmenis, pir
miausia reikia sudaryti atitinkamą projektą, kurį išana
lizavus ir išdiskutavus bus įmanoma paruošti patį planą. 
Šį planą norima vykdyti sistemingai per keliolika metų... 
angažuojant numatytiems kultūros projektams tinkamus 
asmenis ir atliekant kitus uždavinius. Tokiam projektui 
sudaryti yra reikalinga visos išeivijos talka, atviras klau
simo nagrinėjimas ir kuo platesnis mūsų kultūriniame 
gyvenime dalyvaujančių asmenų pritarimas..

Čia pat paberta ir eilė svarstytinų klausimų: 1. apie prak
tinę, konkrečią kultūrinę veiklą; 2. apie kultūros darbų eigą ir 
skubumo prioritetą; 3. kultūros veiklos plotis — sava išeivija, 
okup. Lietuvos kultūros raida, veikimas tarp svetimųjų; 4. as
meniškų kultūros pajėgų telkimas ii” kt.

• Tokių viltingai šviesių perspektyvų būta 1974 m. Atrodė, 
pagaliau mūsų kultūros svetur globa ir ugdymas įgaus rimtą 
eigą, nebebus vien pavienių pastangų atsitiktiniai laimėjimai. 
Deja. Ir kodėl toki geri užmojai nevykdomi ligi šiol? Kodėl 
centrinė kultūros įstaiga nė nebando panašų planą — pataisytą 
ar pakeistą — įkūnyti tikrovėje? Ar nepajėgiama ar gal — ne
norima? Tartum kai kam patogiau palaidai veikti, be planų ir 
projektų, be visaką aprėpiančios akies? Gal kai kas išsigando 
to glaudaus ryšio su visuomene ir atviro klausimų nagrinėjimo, 
nes ir anasai projektas tada buvo iš karto nutildytas? Taip tad 
turim įvairių veiksnių, gana veiklių, tik kultūrai palikta pa
stumdėlės dalia.
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Diplomatijos paraštėje (96) Vaclovas Sidzikauskas
1979 m. kovo 15 d.

LB TARYBOS RINKIMAMS ARTĖIANT

žiūrint į ateitį reikia ma
nyti: Bebus sic stantibus 
Baltgudijos klausimas yra 
Sovietų Rusijos vidaus 
klausimas. Tarptautiniu jis 
gali pasidaryti tik: a) jei 
išlaisvintoji iš sovietų įta
kos Lenkija pareikalautų 
jai sugrąžinti prie sovieti
nės Baltgudijos priskirtas, 
prieš 1939 m. rugsėjo 1 d. 
Lenkijos valstybei priklau
siusias, žemes; b) jei karo 
įvykių ar vidaus revoliuci
jos eigoje būtų sunaikintas 
bolševizmas Rusijoj ir rei
kėtų spręsti Rusijos likimo 
klausimą: Rusijos demo
kratizaciją ar jos suskaldy
mą. Patys baltgudžiai daug 
vilčių deda į tą aplinkybę, 
kad šiuo metu Baltgudija 
yra Jungtinių Tautų narys.

Jei susidarytų sąlygos 
Rusijos pavergtoms ar jos 
valdomoms tautoms išsi
laisvinti, Baltgudija suda
rytų nemaža rūpesčio jos 
kaimynams ir didžiosioms 
valstybėms. Rusai nenori ir 
nenorės laikyti baltgudžių 
atskira tauta, tikrumoje jos 
etninės sienos, ypač rytuo
se, yra neaiškios ir neryš
kios, tautinis baltgudžių 
masių susipratimas tebėra 
menkas, nors vokiečių mok
slininkai ir antropologai ka
ro metu teigė, kad rasės po
žiūriu baltgudžiai nėra sla
vai.

* * *
Drauge su prof. S. Kairiu 

ir dr. P. Karveliu turėjom 
eilę susitikimų Miunchene 
su RADA BELORUSKOJ 
NARODNOJ RESPUBLIKI 
"vyriausybės” nariais ir 
Paryžiuje aš vienas su 
jos "prezidentu” Abramči- 
ku. Pasitarimai Miunchene 
vyko sklandžiai, iki priėjo
me prie teritorinių klausi
mų. Kochanouski-Kalubovič 
ir jo sėbrai reiškė pretenzi
jas ne tik į Vilnių, bet ir į 
Lietuvos žemes iki Vievio, 
reikalaudami taip pat išėji
mo į Baltijos jūrą per Ka
raliaučių. Tam tikslui jie 
norėjo gauti "koridorių" 
per Lietuvą į Karaliaučiaus 
miestą ir Pilau uostą. Vyk
domosios Tarybos vardu, 
kitiems pasitarimo daly
viams pritariant, tas balt
gudžių pretenzijas aš griež
tai atmečiau, jas kvalifi
kuodamas kaip baltgudžių 
politinį nesubrendimą, pa
vojingas svajones ir mums 
nesvarstytinas. "Ne tam”, 
pareiškiau aš, ”mes 19 metų 
kovojome su Lenkija dėl 
Vilniaus, kad dabar jį pada
rytume ginčo objektu su 
baltgudžiais”. Pasitarimus 
nutraukiau, sutikdamas, ta
čiau, ir vėl su jais susitikti, 
jei Kochanouskis ir jo gru
pė sugrįž į realybę, atsisa-. 
kys romantiškų svaisčioji- 
mų, o sutiks tartis bendrais 
išsilaisvinimo iš sovietų val
dymo klausimais bei atei

Ryšiai su baltgudžiais
ties santykiais. Netrukus po 
po Kochanouskis su kai ku
riais savo bendradarbiais 
išemigravo į Jungtines 
Amerikos Valstybes, čia su 
juo turėjau dar vieną susi
tikimą, kurį aprašiau savo 
Pro memoria Nr. 4, 1950 m. 
vasario 12:

Anksčiau esu pranešęs, 
kad Baltgudijos min. pirmi
ninkas (bent jis pats taip 
save vadina) p. Kochanous- 
ki, kuris nuo pereitų metų 
rugsėjo mėn. gyvena šiame 
krašte, pareiškė norą su 
manim pasimatyti tikslu 
tęsti savo laiku Miunchene 
nutrauktas derybas. Suta
rėme susitikti vasario 10 d. 
New Yorko Waldorf Asto- 
ria viešbutyje.

Iš baltgudžių pusės be 
suminėto Kochanouskio da
lyvavo dar "valstybės se
kretorius” Minkouski, Pra
džioje Kochanouskis pain
formavo mane apie dabarti
nį baltgudžių susitvarkymą, 
įvykusius pasikeitimus jų 
"vyriausybėje”, ir pan. Aš 
painformavau juos apie pa
sikeitimus mūsų politinėje 
organizacijoj. Toliau Ko
chanouskis guodėsi, kad jis 
jaučiąs lietuviškos visuome
nės atšalimą prie baltgudžių 
ir net aiškų nedraugišku
mą; kaipo pavyzdį nurodė 
1949 m. gegužės mėli. "Lie
tuvį”, leidžiamą Londone, 
kuris išspausdinęs baltgu- 
džius šmeižiančią brošiūrą, 
pavadintą "Kriviči”. Tuo 
tarpu jų laikysena visuomet 

< buvusi santūri, neišeinanti 
iš akademinio ginčo rėmų. 
Atsakiau, kad mūsų visuo
menės atšalimas yra natū
rali jų laikysenos ir nuolat 
reiškiamų teritorinių pre
tenzijų bei Lietuvos istori
jos iškraipymo pasėka, kad 
jokių nedraugingų bąltgu- 
džiams direktyvų savai vi
suomenei mūsų atsakingieji 
politiniai organai nėra davę 
ir kad už "Lietuvio” laiky
seną baltgudžių atžvilgiu 
mes neesame atsakingi.

Pagaliau priėjus prie da
lyko esmės Kochanouski pa
darė tokį pasiūlymą: Ka
dangi niekas tremtyje ne
turi teisės daryti saistančių 
sprendimų sienų klausi
mais, tai Baltgudijos Rada 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

ir vyriausybė sutiktų pri
imti dėmesin Lietuvos poli
tinio organo atstovų pareiš
kimą, kad išsilaisvinimo 
procese Lietuva laikys da
bartinę Lietuvos SSR sieną 
savo laikine administracine 
siena, o Baltgudija — buvu
sią prieš paskutinįjį karą 
Lietuvos sieną, kitais žo
džiais tariant — mes laiky
simės Paleckio, o jie Želi
govskio linijos. Tarp tų lini
jų gulintis plotas, iki bus 
išspręstas Lietuvos ir Balt
gudijos sienų klausimas tu
rėtų būti neutralizuotas. Aš 
jam tik pakartojau savo lai
ku Miunchene jam padarytą 
pareiškimą,_ pridurdamas, 
kad ir vadinamoji Paleckio 
liniją toli gražu nepatenki
na mūsų teisėtų teritorinių 
aspiracijų.

Kochanouski ir Minkous
ki sakėsi patieksią susida
riusią padėtį apsvarstyti sa
viems organams ir eventua
liai prašysią manęs vėl su 
jais susitikti. Tai galėtų 
įvykti apie kovo mėn. vi- 
dur*- New York, 

1950 m. vasario 12 d.
Kochanouski į mus dau

giau nesikreipė, tuomi ir 
baigėsi mūsų politinių veik
snių kontaktai su RADA. 
Šiuo metu New Yorke reiš
kiasi baltgudžių politinė or
ganizacija, kuri kasmet ko
vo mėn. 25 d. ruošia Balt
gudijos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimą.

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cutting, Tool Sharpening or 
Radius work.

PART OR FULL TIME. 
NO AGE LIMIT 

Call 216-451-5500
(8-14)

TYPIST
Full time position available. In our 
Downtown Office for individual with 
good clerical background and typing 
skills. 50 to 60 word per minute or 
better.

PLEASE APPLY IN PERSON, 
PERSONNEL DEPARTMENT,

15th Floor of our tower complex, or 
call for appointment: RITA COTE

216-687-5889
CLEVELAND TRUST

900 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 44115

An Equal Opportunity Empioyer M/F

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Gyvename demokratiška
me ir visokių laisvių krašte. 
Pripratome prie šio krašto 
tvarkos ir įvairių pareigū
nų rinkimų. Kiekvienais 
metais vis turime dvejus 
rinkimus: pirmas — parti
jų kandidatų, o vėliau — 
tikrų pareigūnų. Kai kas 
šios tvarkos pakankamai 
neįvertina ir nedalyvauja 
rinkimuose, o vėliau keiks
noja kitų išrinktą, jam ne
patinkantį, pareigūną.

Lietuvių Bendruomenė 
tvarkosi pačiais geriausiais 
demokratiniais pagrindais 
ir savo vyriausiąjį organą 
TARYBĄ renka tiesioginiu 
balsavimu. Įstatai nustato 
kandidatų statymo ir rinki
mo tvarką. Bendruomenės 
10 narių gali siūlyti kandi
datą į Tarybos narius. Iš
rinkti bus tie, kurie gaus 
daugiausiai balsų.

Nuo mūsų pačių priklau
so, kokią LB Tarybą nori
me turėti. Išrinktoji LB Ta
ryba skiria Krašto valdybos 
pirmininką, tvirtina Krašto 
valdybą ir nusagsto veiklos 
gaires.

Vengdami būti Tarybos 
nariais ar nedalyvaudami 
balsavime, savanoriškai at
sisakome nuo turimų privi
legijų ir tuo pačiu nuo lietu
vių bendruomenės veiklos. 
Nereikia norėti, kad visi bū
tumėm išrinkti, nes balsuo
tojai turi teisę pasirinkti 
geriausius ir patinkamus 
kandidatus. Tik komunisti
nėje "demokratijoje” parti
ja išstato tiek kandidatų, 
kiek reikia rinkti, todėl vi
sada visi išstatytieji ir "iš
renkami”. Toks komunisti
nių rinkimų būdas, negali
ma vadinti rinkimais, nes 
kandidatai yra iš anksto pa
skirti, o žmonės tik laiką 
gaišina, eidami neva tai bal
suoti.

Laisvų ir demokratinių 
rinkimų klasišką pavyzdį 
turėjome praėjusius Chica
gos mero rinkimus. Nežiū
rint, galingos demokratų 
partijos "mašinos” spaudi
mo, jų remiamas' kandida
tas, dabartinis meras M. 
Bilandic pralaimėjo buvu
siai savo tarnautojai, mažai 
žinomai ir užnugario "maši
nos” beturinčiai nepriklau
somai demokratei Jane 
Byrne. Vadinasi, jei žmonės 
dalyvauja balsavime ir bal
są atiduoda už savo kandi
datą, tai jokios "mašinos" 

negali nulemti rezultatų. 
Kad ir labai nenorint, galu
tinuose rinkimuose, demo
kratų partija bus priversta 
remti žmonių išrinktą kan
didatą, nes teks susidurti su 
r e s p u blikonų kandidatu. 
Chicagos gyventojai pasakė 
savo žodį ir demokratų par
tija jiems nusilenkė. Dėl to 
niekas naujos partijos ne
steigia.

Chicagos mero rinkimai 
mums yra labai geras pa
vyzdys, kaip reikia tvarky
tis demokratiškais pagrin
dais. Visi dalyvaukime rin
kimuose ir kandidatuokime 
į LB Tarybą. Registruoti ar 
ne, reorganizuoti ar ne, sta
tykime kandidatus į Tary
bą ir dalyvaukime rinki
muose, o visi balsuotojai iš
skirs geriausius iš geriau
sių ir išrinks į naująją Ta
rybą. Tik tokiu būdu mes, 
lietuviai, galime demokra
tiškai tvarkyti savo reika
lus.

Naujai išrinktoji Taryba 
parinks Krašto Valdybos 
pirmininką, patvirtins su
darytą valdybą bei komisi
jas, nustatys veiklos kryptį 
ir santykius su kitomis or
ganizacijomis.

Jei nekandidątuosime ir 
nedalyvausime Tarybos rin
kimuose, patys save išskir
sime iš aktyviųjų lietuvių 
tarpo ir atsisakysime teisės 
kritikuoti išrinktųjų veiklą.

Lietuvių Bendruomenės 
aktyvioje veikloje dalyvau
ja didelis skaičius lietuvių 
ir jos reikšmę bei darbą nie
kinti neturi teisės tie, kurie 
prie jos visai neprisideda. 
Tai nėra mažos grupelės 
veikla, kaip kai kas nuolat 
kartoja.

Dar yra laiko visiems lie
tuviams padėti į šalį buvu
sius nesusipratimus ir, per 
Tarybos rinkimus, įsijungti 
į pozityvų darbą.

Akivaizdoje grėsmingo ir 
žiauraus lietuvių tautos 
priešo, komunistinio rusų 
okupanto žudomos bei nie
kinamos lietuvių tautos, 
meskime į šalį savo menkus, 
dažnai asmeniškom ambici
jom pagrįstus nesutarimus 
ir vieningai išreiškime savo 
valią.

Kiek teko patirti, kandi
datų statymo laikas pratęs
tas iki kovo 15 d., tad tuo 
pasinaudokime ir visi įsi
junkime į Tarybos rinki
mus. A. Juodvalkis
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GYVENIMO BŪDAS IR ŠIRDIS
Dr. Danielius Degėsys

Moderni medicina vis dau
giau kreipia dėmesį į žmogaus 
gyvenimo būdą bei jo įpročius 
nes statistiniai stebėjimai rodo, 
kad kai kurie žmogaus įpro
čiai turi neginčyjamą įtaką į 
jo sveikatą, ypač į širdies dar
bą bei kraujo gyslų sistemos 
patvarumą. Iš jų blogi įpro
čiai yra: rūkymas, nervinė 
įtampa, kūno judesio stoka bei 
persivalgymas-nutukimas.

Jungtinėse Amerikos V aisty, 
bėse daugiau negu pusė suau
gusių žmonių sveria daugiau 
negu normaliai turėtų sverti. 
Per daug sveriančių, kitaip 
sakant nutukusiu, vadiname f 
tokį asmenį kuris sveria 20% 
daugiau negu jo idealus svoris. 
Idealus svoris kiekvienam žmo
gui yra skirtingas. Jis yra ap
skaičiuojamas secialiomis tabe- 
lėmis, kurios būna sudarytos 
atsižvelgiant į žmogaus aukštį 
bei jo kaulų dydį. DaugelisKALBOS VARGAI

T. KLYGA

Anot priežodžio, žmogus 
taip linkęs į nuodėmes, kad 
vos kiek apsileis — tuoj ne
tyčia vėl ima smaguriau
ti vakarykštėm nedorybėm. 
Taip ir mes dabar išeiviai 
svetimose šalyse imame 
grįžti į spaudos draudimo 
laikų svetimybes kalboje.

Tos praeities atmatos, 
įvairūs niekalai, gal iš bau
džiavos laikų likę ir nepri
klausomybės metais iššluo
ti laukan, dabar visu įžūlu
mu pas mus atgyja ir šoka 
į akis. Viešo žodžio vartoto
jai — spauda, radijas, su
ėjimai, pamokslai — kažko
dėl nejaučia sąžiningumo 
švaria kalba byloti į visuo
menę. Ir žinokime, čia ypač 
kalta vyresnioji karta, kad 
nesigėdi savam jaunimui 
piršti senas, jau kadaise iš
guitas slavybes, kaip — ba- 
ronka, svietas, bočiai, klec- 
kai ir t.t.

Pastaruoju metu ypač 
įkyriai vėl paplito tokia sin
taksinė svetimybė: Viskas 
tvarkoj. O lietuviškai čia 
vietininko linksnis visai ne
tinka, nes — jokios vietos 
nereiškiama. Argi tartume 
panašiai: Viskas pas mus 
džiaugsme (mes džiaugia
mės arba mums džiugu). 
Tavo darbas klaidoje (klai
dingas, tu klaidingai dirbi). 
Mūsų veikla sėkmėje (sėk
minga). Tasai Viskas tvar
koj yra vertinys iš -Vsio v 
poriadkie! Todėl toks mas
koliškas išsireiškimas at
mestinas, tiesiog guitinas 
laukan, kaip šeškas iš prie
menės. Galime sakyti: Ge
rai. Viskas puiku. Tvarka. 
Gerai atlikta, šauniai pavy
ko ... Bet mums, kaip tik
riem nuodėmiautojam, labai 
mielos yra seniai įprastos 
nuodėmės ... 

nutukusių asmenų mėgsta kal
tinti ką kitą, tik ne save, dėl 
jų per didelio svorio. Populia
rus kaltinimas - tai kūno hor
moninės liaukos, būtent - svo
ris auga dėl to, jog jų hormo
ninių liaukų veikimas yra su
trikęs. Tiesa, kai kuriais atve
jais hormoninių liaukų sutri
kimas prisideda prie svorio au
gimo, bet tokių atvejų yra la
bai nedaug ir jų neapsimoka 
minėti. Nutukimas yra ne kas 
kita, kaip tik per didelio ir ne
kontroliuojamo apetito išdava.

Kai kurie asmenys, norėda
mi atsikratyti per didelio svo
rio, bando įvairias dietas. Šiuo 
metu dviejų rūšių dietos yra 
gana populiarios. Tai vadina
mos ‘crash’ ir ‘fad’. ‘Fad’ die
ta yra tokia, kuomet žmogus 
valgo tik vienos rūšies maistą, 
kaip pavyzdžiui greipfruktus, 
vienos rūšies baltymus, kaip 
Lecithin-kelp dieta. ‘Crash’ 
dietą praktikuojanys valgo 
šiek tiek įvairesnį maistą, bet 
jo valgo labai mažai, kitaip 
sakant badauja. Tiek viena, 
tiek kita dieta neduoda kūnui 
reikalingų organizmo apykai
tai maisto medžiagų, todėl jos 
žmogaus organizmui yra pavo
jingos. Be to, per didelis ir 
staigus maisto kiekio suvaržy
mas gali išsaukti organizmo su 
trikimus ir pakenkti sveikatai. 
Tokių dietų būdu sumažintas 
kūno svoris ilgai nesilaiko. Or- 
ganizmas tiek ‘fad’, tiek 
‘crach’ dietų atveju nustoja 
daug vandens, bet vanduo vėl 
greitai susirenka kūne, žmo
gui pradėjus normaliai valgy
ti.

Stebuklingos dietos, kuri be Ketvirta žmogui nenaudin- 
didesnių pastangų per trum- §a bud° savybe - tai stoka 
pą laiką sumažintų dideli svo kūno judesio. Žmonės, kurie 
rį nėra. Svoriui mažinti pati- yeda Jėdim* gyvenimą, ma
giausias metodas - tai yra zaijuda, mažai vaikšto ir fizi- 
valgyti tokį maistą kuris turi niai nedirba, serga širdies ligo 
mažai kolorijų, bet yra įvairus dažniau, negu tie, kurie 
maisto medžiagomis. Į tokią dau§iau juda- Žinoma, tas 
dietą turi įeiti mėsa, pieno pro dar nereiškia, kad judantis ir 
dūktai, duona, daržovės ir vai dirbantis fizinį darbą žmogus 
šiai. Šie minėti produktai yra yra apsaugotas nuo širdies su- 
pagrindiniai maisto gaminiai . Bet yra pastebėta,
ir jie yra reikalingi normaliai kad fiziniai dirbantieji gavę 
organizmo funkcijai palaikyti.širdies smūgį jį geriau pakelia

Apskaičiuoti kiek kolorijų ne§vu mažai judantieji.
vienas arba kitas asmuo turi čia paminėtų stebėjimų 
suvartoti 24 valandų laikotar- prašosi išvada, kad vertėtų 

pyje yra gana lengva. Žmogus rimtai mums pagalvoti - koks 
dirbantis lengvą darbą ir no- ^ra musų gyvenimo būdas, 
rįs išlaikyti vienodą svorį, turi —
suvartoti 15 kalorijų kiekvie- DIRVOS RĖMĖJAI 
nam jo kūno svarui. Pavyz
džiui, žmogus sveriantis 160 Atnaujindami prenume- 
svarų turi suvartoti 2400 kalo- ratą ir kitomis progomis 
rijų. Sunkiai dirbantieji turi Dirvai paremti aukojo:
suvartoti apie 600-900 kalori- v. Beleckas, Sunny Hills 17.00 
jų daugiau, negu lengvai dir- o. Adomavičienė, 
bantieji. Kiekvienas svaras Winchester.................... 7.00
riebalų turi 3500 kalorijų. Tai j. Vilutis, Chicago ......... 7.00
gi, norint atsikratyti vienu kū- p. pečenkis, Elizabeth .. 7.00 
no svaru per savaitę, reikėtų j. Obolėnienė, Tucson ... .17.00 
kiekvieną dieną suvalgyti 500 t. Klova, New York .... 2.00 
kalorijų mažiau.' Tokiu atve- a. Tamulionis ................ 5.00
ju, sveriantis 160 svarų turėtų Dr. k. G. Balukas, 
kas dieną suvalgyti ne 2400, Qak Lawn.......................10.00
bet 1900 kalorijų. Numesti g. Lukoševičius, Chicago 7.00 
daugiau negu 2 svarus per sa- v< Mažeikienė,
vaitę nepatartina. Toksgriež- Lake Zurich.................12.00
tas dietos reguliavimas reika- E Jonušienė, Omaha ... .50.00
lauja nemažai pastangų ir va- c Laikūnas, Monee .... 2.00 
lios. Turint galvoje, kad nu- j. Kasakaitis, Chicago .. 5.00 
tukę asmenys daugiau serga v Motuzas, Chicago .... 2.00

kraujo indų sukalkėjimais, 
aukšto, kraujo spaudimo liga, 
kraujo išsiliejimu smegenyse, 
širdies infarktais bei tulžies 
pūslės negalavimais, svorio 
mažinimo reikalas pasidaro 
gana aktualus.

Kitas blogas žmonių įprotis 
- tai rūkymas. Remiantis ty
rimų duomenimis yra nusta
tyta, kad rūkantieji turi 3 kar
tu daugiau širdies susirgimų 
negu nerūkantieji. Rūkančios 
moterys, kurios vartoja nuo 
nėštumo apsisaugoti piliules,
turi dar didesnį širdies ir krau 
jo indų susirgimų skaičių. Ni
kotinas nuodingai veikia tiek 
širdies muskulą, tiek širdies 
bei kitų kraujo gyslų sienelių 
audinį. Jo įtakoje tie audiniai 
pasidaro trapūs ir greičiau 
plyšta.

Širdies darbui bei jos svei
katingumui turi įtaką ir žmo
gaus nervinė įtampa. Nervi
nė įtampa žmogui sunkiausia 
kontroliuoti, nes žmogaus 
nervinė įtampa yra tampriai 
susijusi su žmogaus prigimti
mi. Psichologai sako, kad kai 
kurie žmonės turi specifinę 
asmenybę, kurią jie vadina 
‘type A personality’. Tipo A 
asmenybė pasižymi agresyvu
mu, kompeticija, darbštumu 
ir stoka kantrybės. Tokių žmo 
nių nervinė sistema visą laiką 
būna įtempta. To įtempimo 
įtakoje širdies darbas sutrinka. 
Tokie žmonės du kartus daž
niau serga širdies ligomis. Daž
nos, kelių dienų arba savaičių 
atostogos, atpalaiduojančios 
žmogų nuo kasdieninės įtam
pos, yra gera priemonė tokią 
būdo savybę tramdyti.

Didelio radinio spgstuose (1)

Kas gerai pradėjo, tas 
pusę darbo atliko

(Liaudies patarlė)
Jūrate Statkutė de Rosales

Šių metų vasario mėnesį su 
dideliu vargu baigiau rašyti 
knygą - dėl kurios leidimo dar 
nesutarta, tačiau kuri greičiau 
šiai įneš nemažą kiekį autenti- 
fikuotos medžiagos į mūsų se
niausios istorijos pažinimą.

Kartą jau Dirvoje rašiau, 
jog esu užtikusi ankstyvaisiais 
viduramžiais raštu užfiksuotą 
seną kroniką, kurioje radau 
istoriją tautos, gyvenusios nuo 
neolito laikų prie Balijos jūros 
kranto, tarp Vyslos ir Valku- 
vos. Jei būtų abejonių dėl tau
tos gyvenamos vietos, kronika 
papildomai paaiškina, kad 
tauta gyvenusi ten, kur ilga 
sala lyg išlenktu lanku juosia 
krantą, nes ji nuo kranto pra
sideda ir prie kranto užsibai
gia, o ta sala prasidedanti į ry 
tus nuo Vyslos žiočių, ten kur 
Vysla trimis šakomis įplau
kianti į jūrą. Jei dar kam bū
tų abejonių, kronika dėl viso 
ko prideda, kad ten gyvenusi 
tauta vertėse ‘šafranininių 
akmenų’ prekyba.

Stebėtinai laisvame nuo bet 
kokių prietarų pasakojime, 
kronika aprašo minėtos tautos 
istoriją. Kadangi pirmieji kro 
nikoje aprašyti įvykiai užsi
mezga su baltų atsitraukimu 
iš Suomijos ir Estijos XV a. 
prieš Kr., o nuo ten nuosekliai 
tęsiasi chronologine tvarka iki 
tiksliai tos vietos, kuri jau su
tampa su Lietuvos Pirmosios 
Kronikos (Bychovco Kronika) 
pirmaisiais žodžiais - skaityto
jas lengvai supras, jog čia tu
rima rankose ne vien lietuvius 
liečiantis, o pasaulinio masto 
radinys. Kronika mus pastato

Dr. F. Tallat-Kelpša,
Chicago ........................12.00

L. Gaudušas, Chicago .... 7.00 
Pairu Beach

Lietuvių Klubas ..........15.00
J. Drąsutis, Pittsburgh .. 7.00 
A. Stukas, Elizabeth .... 25.00 
A. Atkočaitis, Dearborn .. 2.00 
V. Lapinienė, Montreal .. 2.00
K. Ralys, Cleveland .... 5.00 
Dr. A. Koncė, Mill Valley 7.00 
V. Graužinis, Chicago .... 10.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 2.00 
E. Švažienė,

Downers Grove ......... 7.00
P. Grigonis, Cleveland .. 2.00 
G. Venk, Tiffin............  4.00
V. Jakonis, Montreal .... 2.00 
E. Jarašūnas,

Santa Monica ............. 7.00
Dr. R. Patt, Cleveland .. 7.00 
J. A. Lukas, Philadelphia 3.00 
J. Dunčia, Southfield .... 2.00 
J. Andrius, Santa Monica 10.00
J. Žemaitis, Chicago .... 7.00 
V. Januškis, Cleveland .. 5.00 
S. Raciukaitis, Detroit .. 2.00
K. Jankūnas, Lodi......... 5.00
A. Keturakis, Boston .... 2.00 
R. Kavaliauskas,

Nęw Fairfield ............. 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame. 

į tokią padėtį, jog galime teig
ti, kad turime Europoje gyva
vusius istorinius tekstus, kurie 
savo senumu prilygsta seniau- 
siems Egipto kultūros teks
tams. Senesnieji kronikos pa
sakojimai leidžia įtarti, kad 
kronikos tekstas pradžioje 
buvo perduodamas žodžiu iš 
kartos įkartą, panašiai kaip 
pav. sanskrito vedos, nes var
dų variantai rodo garsinį, ne 
grafinį skirtumų atsiradimo 
būdą.

Šitokiose sąlygose nenorė
čiau nustoti atradėjos vardo. 
Paruoštos knygos spausdini
mas susives į gana lėtą reikalą 
ir jis bus įmanomas tiktai tuo
met, kai bus tvirtai sutartos 
autoriaus teisių garantijos.

T ačiau greta egoistinios ‘sa
vo teisių’ gynybos jausmo, pas 
mus - lietuvius, visada išdygs
ta ‘tautinės sąžinės’ kipšiukai, 
kurie liepia, šnabžda į ausį, 
niekados nepamiršti tautos 
bendrų reikalų.

Neprotingai - kiek tai liečia 
mano asmenišką naudą, ta
čiau nuoširdžiai ir labai sąmo
ningai - kiek tai liečia bendrą 
Lietuvos reikalo naudą, pasi
ryžau paskelbti tas pastabas, 
kurios iškilo atlikus kronikos 
vertimą ir kurios neišvengia
mai turėtų atsiliepti į eilę tyri
mo darbų vykdomų baltistikos 
srityje.

Šiuo metu, kiek teko paste
bėti spaudoje, yra ruošiamas 
Lietuvos Istorijos leidinys, 
kurio parengimo darbą paden 
gia labai stambiomis sumomis 
Lietuvių Fondas. Būtų neleis
tina, nesąžininga ir nedora, iš 
anksto neperspėti priė tokio di 
delio darbo prisilenkusius ty
rinėtojus, kur ir kaip, kroni
kos paskelbimas galės ateityje 
paveikti jų dabartinio darbo 
vertinimą.

Iš kitos pusės, kiek man te
ko girdėti, vienas iškiliausių 
baltų kalbotyros žinovų ruošia
si greitu laiku rašyti svarbų 
veikalą, kuriame bus lygina
mos baltų kalbos su kitomis 
indoeuropiečių kalbomis. Ka
dangi tokio pobūdžio veikalas 
gali sudaryti kapitalinį įnašą į 
tolimesnės baltų kalbotyros iš- 
sirutuliavimą, darosi būtina 
perspėti, kad kronikos tekstas 
pastato baltų kalbų istorinę 

trajektoriją gana skirtingoje 
šviesoje negu ta, kurią iki šiol 
turėjome.

Taigi kartoju: radinys yra 
mano intelektualinė nuosavy
bė. Meldžiu ją tokią man pa
likti ir pripažinti. Tačiau ra
dinio išvados - yra visų bend
ras reikalas.

Apie tai, kokiu būdu radi
nio išvados gali paveikti arti
moje ateityje mūsų pažiūras į 
įvairias baltistikos mokslo ša
kas, ruošiuosi viešai ir atvirai 
pakalbėti keliuose sekančiuose 
straipsneliuose.



Nr. 11 — 6 DIRVA 1979 m. kovo 15 d.

GINČYTINAS PRAEITIES INTARPAS Į VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMĄ •**” UNA ESPERANZA

1.
Kiekvienais metais Vasa

rio 16 dienos šventė žymime 
ne tik parengimais, kalbo
mis, bet dar ir spausdintais 
žodžiais. Spausdintus žo
džius kartais lydi vaizdai, 
primenantieji tiesiog ar ne- 
tiesiog Vasario 16 d. mo
mentą.

Jokia spauda nepaminėjo 
mūsų didelės šventės taip 
įspūdingai ir žavingai kaip 
Dirva 7 (II. 15. 1979). Jos 
pirmą puslapi puošė orna
mentuoti paveikslai mūsų 6 
didžiųjų tautos gaivintojų 
ir 8-9 puslapius senosios 
Lietuvos valdovų vaizdai 
vis su karūnomis. Tai mūsų 
žinomo dailininko Vlado Vi- 
jeikio kūryba. Valdovus be 
daiktinių karūnų puošė dar 
karūnų karūna — Vytauto 
Alanto, garbaus rašytojo ir 
poeto, poezijos pynė. Jis 
kiekvienam valdovui suei
liavo jo istoriniam vaidme
niui itin taiklų kūrinėlį, jo 
visos veiklos kvintesenci
ją. Mūsų iškilusis kūrėjas 
pasirodo šiuose eilėraščiuo
se kuriąs pasinėręs į Lietu
vos istoriją.

Iš visų Alanto eilėraščių 
išsiskyrė vienas, skirtas Pu
kuverui. Jis baigtas 4 jo 
įpėdinių paminėjimu bei 
jiems skirtu trieiliu posme
liu:

Kaimynai juos karaliais 
pripažino,

Tik ainių akys pergamen
tų dulkių apžavėtos

Karališkų karūnų jie ne
mato užsidėtų!

Šiose poeto eilutėse pasi
girsta jau per daug metų 
nenutylantis karalių-kuni- 
gaikščių tema erzelis. Pan
doros skrynią erzeliui atida
rė jau miręs P. V. Raulinai- 
tis, paskelbęs revoliucinį 
straipsnį, kur įrodinėjo, kad 
klaidingai iki šiol istorijose 
kalbėta apie didžiuosius ku
nigaikščius ir Lietuvos di
džiąją kunigaikštiją. O iš 
tikrųjų Lietuva buvusi ka
ralystė ir jos valdovai ka
raliai. Nors straipsnis silp
nai argumentuotas, tačiau 
jo sėkla krito į gerą dirvą: 
pažadino plačias, iki šiol ne
sibaigiančias žodines peš
tynes.

2.
Kivirčas liečia istorinį 

klausimą ir todėl turi būti 
bandomas spręsti remiantis 
istoriniais duomenimis. Iš 
jų privalu sekti, kaip mūsų 
istorijoje maišėsi karalių, 
kunigaikščių pavadinimai ir 
kaip radosi didžiojo kuni
gaikščio titulas, šiuos-titu
lus užtinkame vakarietiš
kuose lotynų ir vokiečių 
(kryžiuočių) šaltiniuose ir 
ryt ietiškuose slaviškuose. 
Lotyniškuose šalt iniuose 
skaitome titulą rex (daug, 
reges)). Taip vadinti Vyte

nis, Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, dar toks Butegei- 
dis ir kiti vis pagoniškų lai
kų valdovai. Taip tituluotas, 
žinoma, ir Mindaugas po 
krikšto. Jie taip vadinti ne 
dėl dėvėtų karūnų (jie jų 
neturėjo), kaip eiliuoja 
Alantas, bet dėl tada Va
karuose visuotinai vartoto 
titulo rex. Jis buvo dar iš 
romėnų laikų paveldėtas .ir 
taikytas kiekvienam savai
mingam, nuo nieko nepri
klausomam valdovui. Taip 
buvo vadinami, pvz., ger
manų giminių, k. a_ostgotų, 
vestgotų, burgundų, alema- 
nų ir kitų valdovai Vidur
amžių autoriams jie buvo 
reges. Taip pat ir viduram
žiais susidariusių valstybių 
valdovai turėjo tą reges ti
tulą (lotynišką).

Germanai turėjo savo gi
minių vadams nuosavų pa
vadinimą kuni, chuni, kuris 
reiškė senųjų germanų gotų 
kalboje ir giminės pavadi
nimą. Iš seno germaniško 
žodžio kilo moderniški ger
manų valstybių Koenig, 
king titulai. Vokiečių ordi
no šaltiniai vokiškai rašyti, 
kartais net ir lotyniškai, 
vadino lietuvius valdovus 
germaniškai konige, kun- 
ge, king ir panašiai. Apla
mai, germaniškiems valdo
vams jų senų giminių virši
ninkų titulas kuni, chuni 
tapo (pakeistoje formoje) 
lotyniško rex pakaitu.

Iš germaniško kuni, chu
ni kilo slavų kunędzi, iš jo 
lenkiškas ksiądz ir ksiąže, 
rusiškas kniaz ir lietuviškas 
kunigas, kunigaikštis. Tuo 
būdu turime lotyniškus mū
sų pagoniškų laikų valdovų 
pavadinimus: rex, konig, 
kunig, kartais ir dux, pra
džioje reiškusį kariuomenės 
vadą.

Dabar dėl mūsų pamėgto 
karaliaus titulo kilmės, jis 
nėra toks senas kaip minėti 
lotyniškieji. Jis kilo iš gar
saus Frankų karaliaus Ka- 
roliaus D. (m. 813 m.) var
do. Jis pirmas viduramžių 
valdovas beveik sujungė vi
są vakarų Europą ir pasie
kė vidurio Europos slavų 
kraštus, pirmiausia paelbio 
slavus, dar tankus, čekus, 
slovakus, taip pat pietryčių 
slavus, kur buvo įsteigęs 
ostmarką, iš kurios išsivys
tė Austrija. Slavams buvo 
įspūdingas Karalio D. var
das ir jiems virto bendriniu 
galingo valdovo titulu, loty
niško rex pakaitalu. Kai ry
tų slavai ,rūsiai) neturėjo 
sąlyčio su Karoliu D., tai 
jiems ir karaliaus titulas 
svetimas paliko. Į Lietuvą 
karaliaus titulas atėjo grei
čiausia iš tankų. Jis nebuvo 
toks paveikus, kad būtų iš
stūmęs senesnį kunigaikš
čio (rusų šaltinių kniaz ar 
kitaip) titulą. Šis titulas gaikščių ir tik Jogailaičių 
paliko Lietuvos valdovams (iki Liublino unijos). Po

ir po vadinamo Krevo uni
jos, t. y. po susijungimo su 
Lenkija.

Kunigaikščio titulo įsi
tvirtinimas syja su Lietu
vos valstybės kūrimosi vyk
smu, t. y. jos plitimu į ru
sių sritis. Beplisdama Lie
tuva darėsi dviejų tautų 
valstybė. Pagoniškai Lietu
vai negalėjo nedaryti įtakos 
krikščioniškoji rusių tauta 
ir jos sritiniai valdovai 
kniaziai. Tarp sritinių rusių 
kunigaikščių buvo kai ku
rie vyresnieji, turėjusieji 
„stareišije” titulus. „Se
nesniuosius” kunigaikščius 
randame paminėtus ir besi
kuriančioje Lietuvos vals
tybėje. Apie juos kalba ru
sių Volynės kronika, kurio
je rašoma apie 21 lietuvių 
kunigaikštį atvykusį 1219 
m. pas Haličo-Volynės kuni
gaikščius taikos sutarti. Jų 
tarpe paminėti 5 „senesnie
ji” (staršii). Ilgainiui, ne
žinia kaip, vyresnieji imti 
vadinti didžiaisiais (veli- 
kie). Nėra pagrindo abejo
ti, kad ir Lietuvos didžio
jo kunigaikščio titulas yra 
to paties kilimo, kaip rusių. 
Visuotinai žinoma, kad se
niausias dokumentas, kur 
pavartotas Lietuvos didžio
jo kunigaikščio titulas yra 
vad. Krevo aktas 1385 m. 
To akto turinys yra ne kas 
kita, kaip Jogailos deklara
cija tankams, kur jis dėsto 
jiems pažadus už išrinkimą 
karaliumi. Kada ir kokiomis 
aplinkybėmis unilateralinė 
Jogailos deklaracija pavers
ta unijos sutartimi, nežino
ma. Tačiau Jogaila, kaip ir 
Vytautas vadino save di
džiaisiais Lietuvos kuni
gaikščiais ir tas jų titulas 
pastoviai įsigyveno. Nuo jų- 
Lietuva tapo Magnus Duca- 
tus ir kiekvienas jos valdo 
vas Magnus Dux. Taip buvo 
per 400 metų. Apie tai liu
dija šimtai pergamentų.

Taigi didžioji kunigaikš
tija, kaip ir didieji kuni
gaikščiai nebuvo iš šalies 
primesti. Jie Lietuvos isto
rinio vystymosi išdavos. 
Kaip negalima pakeisti is
torinio vyksmo, taip nega
lima keisti ir jų padarinių. 
Reikia priimti tokius, ko
kius istorija teikia. Kitos 
valstybės turėjo karalystės, 
Lietuva — didžiąją kuni
gaikštiją. Individualus Lie
tuvos istorinis kelias davė 
jai ir individualų vardą.

3.
Į Alanto sviedžiamą ”ai- 

niams” priekaištą, kad jie 
„pergamento dulkių apžavė
ti nemato karališkų karūnų 
užsidėtų’’ galima duoti vi
sai tikslų atkirtį: jie gerai 
mato dėvėtas karūnas tik 
ne karalių ,o didžiųjų kuni-

La colonla įeiona radicada en Venozu'jia saluda a los lltua- 
nos v estoniar.63, con motyvo d? q.ie W pr6ximos 16 y 24 de 
febrero sz- conmemon ei 61' aniversario de la proclamacion 
de Indee^ndencia y Constitucion de los Reptiblicas de Litus- 
nia y Pilonia, bajzi los sagrados principios de Ubertad, auto- 
detejrn'. r.i^iin y rezpeto a los dtre< bos humatios, los cuales 
lucrcr. pfr-cdos por ei rčgitnen cumutiisfa ruso, que conti- 
nūa sn lahor barbaro dirigida a destruir la tiacicnalidad de 

io» paisęs oua pennanecen ocvpedos por la tuerzc

Latvių skelbimas (sumažintas) pasirodęs Venezuelos spaudoje.

VENEZUELOS LATVIAI PER LAIKRAŠČIUS

ASOCIACIOr VENEZOLANA-LETC’NA

SVEIKINO L
Vasario 16 dienos proga 

Venezuelos skaitytojai pa
stebėjo trijuose didžiuose 
krašto dienraščiuose at
spausdintus Venezuelos lat
vių bendruomenės sveikini
mą.

Sveikinimai buvo paskelb
ti apmokamų skelbimų for
moje, keturių ir trijų skil
čių pločio.

Skelbimai buvo sureda
guoti reto tobulumo ispanų 
kalba. Literatūrinė ispanų 
kalba sunkiai duodasi ver
čiama pažodžiui, tačiau 
skelbimo bendra prasme bu
vo sekanti:

LAISVĖ (ir) VILTIS 
(jos sulaukti)

Venezueloje gyvenan
čių latvių bendruomenė 
sveikina lietuvius ir es
tus vasario 16 ir 24 
dienomis. (Tomis die
nomis) bus minima 61- 
oji (Lietuvos ir Esti
jos) nepriklausomybės 
sukaktis. Tuomet buvo 
įkurtos Lietuvos ir Es
tijos respublikos, pa-

Liublino unijos rinktiniai 
Lenkijos karaliai tapdavo 
eo ipso ir Lietuvos didžiai
siais kunigaikščiais be at
skirų rinkimų (karūnaci
jos) .

Kai proga šiam straips
neliui sumesti davė Va
sario šešioliktosios minėji
mas, tai tinka paliesti ir 
Plain Dealer įdėtą p. Prech 
skelbimą, kur kalbėta apie 
Lietuvos karalystę (King- 
dom), išbuvusią Rusų ver
gijoje 120 metų, (čia turė
ta galvoje 1795-1915 rusų 
valdymo metai). Prie p. 
Prech ar jai informacijas 
davusio žinutės galima pa
stebėti, kad jie menkesni 
Lietuvos istorijos mokovai 
už Rusų karalienę Kotryną 
II. Ji jau padalinimų išva
karėse (1764 m.) rašė: 
„Mes Kotryna, imperatorė 
Dievo malone ... mes nu
siuntėme šviesiausiai Len
kijos respublikai ir Didžia
jai Lietuvos Kunigaikšti
jai” Vadinasi, ji skyrė Lie
tuvą nuo Lenkijos ir ją va
dino didžiąja kunigaikštija. 
(Cituota iš Voldemaro raš
tų, 202 p.). 

remtos šventais lais
vės, autodeterminaci- 
jos ir pagarbos žmo
gaus teisėms princi
pais ; šie principai abie
jose respublikose buvo 
paminti rusų komunis
tų santvarkos, kuri jė
ga tebelaiko užėmusi 
minėtus kraštus ir kuri 
vis tęsia savo barbariš
ką darbą siekiantį su
naikinti abiejų kraštų 
tautiškumą.

Venezuelos Latvių 
Draugija

Svarbu yra atžymėti, kad 
vienas minėtų skelbimų iš
ėjo lietuviams nepalankia
me dienraštyje, daugiausiai 
skaitomame kairiuojančiuo- 
se sluoksniuose. Latviai, sa
vo pinigų dėka, atrodo pra
mušė šiuo atveju mums iki 
šiol sunkiai peržengiamą vi
dinės laikraščio kontrolės 
sieną.

Taigi prie lietuvių dėkin
gumo latviams už plačiai 
paskelbtą sveikinimą, prisi
deda pagarba už atliktą 
rimtą darbą, pasiekiant to
kią • laikraščių skaitytojų 
publiką, kuriai ypatingai 
sveika yra susipažinti su 
Pabaltijo kraštų tikrąja pa
dėtimi.

Latvių bendruomenės at
stovai buvo kviečiami daly
vauti Venezuelos Lietuvių 
ruošiamame Vasario 16 die
nos minėjime ir Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
J. Kukanauza paskaitė spe
cialią padėką už viešai, vi
same krašte atspausdintus 
sveikinimus.

MACHINISTS
EXP. W1TH DIES PREFERRED BŪT 
NOT ESSENTIAL. OPPORTUNITY 
W1TH GROWING CO. ALL BEN
EFITS INCLUD1NG PROFIT SHAR- 
ING. APPLY ENGLERT METALS, 
BROAD & RECTOR ST., PERTH AM- 
BOY, N. J. 08861. (4-10)

A& P MECHANICS
Air line is looking for 2 good A & P 
mechanics. Mušt have DC-8, 9, or 10 
experience, own tools. Aircraft me- 
chanic experience benefit package. 
Send resume (hand written OK) to: 
T. PATERN1TI,

EVERGREEN AIRLINES 
MARANA AIR PARK

MARANA, ARIZONA 85235 
An Equal opportunity Employer 

M/F/H
(10-12)
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Kalifornijos lietuviai

Lietuvos generalinis garbės konsulas inž. V. Čekanauskas 
ir dalis svečių. I. Petravičienės nuotr.

KORP! NEO-LITHUANIA 
METINĖ ŠVENTĖ

(Atkelta iš 1 psl.) 
korporacijai už jiems su
teiktą galimybę įsijungti j 
garbingą neolituanų šeimą.

Pirmasis sveikino mūsų 
mylimas ir gerbiamas Lie
tuvos generalinis garbės 
konsulas inž. Vytautas Če
kanauskas, iškeldamas Kor
poracijos aukštus ir kilnius 
siekius. Iš sniego supusty
tos ir šalčių sukaustytos 
Chicagos, bet iš Korp! mei
le liepsnojančios širdies 
gelmių, jautrią sveikinimo 
kalbą pasakė Vyr. Valdybos 
atstovė ižd. Irena Mažeikai
tė. Skautų akademikų ir 
”Vilties” korporacijų var
du sveikino pirm. P. Abel- 
kis, prisimindamas mūsų 
seną bičiulystę dar iš ne
priklausomos Lietuvos lai
kų. Tautinės S-gos, Los An
geles skyriaus vardu svei
kino jos pirm. F .Masai- 
tis, linkėdamas jaunesnie
siems neolituanams pasista
tydinti čia išeivijoje tokius 
pat erdvius rūmus kaip 
Kaune. Sveikinimus baigė 
iš Floridos atskridęs, buvęs 
neprkl. Lietuvoje kelių val
dybų nariu ir Korp! pirmi
ninku, mūsų mielas filiste
ris Vytautas Abraitis, pri
mindamas, kad ir anais lai
kais mes turėjome ”išvie- 
tintų” (extra loci) korpo- 
rantų, kurie studijuodavo 
užsieny, gi šiandien visa 
Korp! yra išvietinta, bet ji 
gaivalinga ir vėl vieną die
ną grąžins Korp! herbą į 
neolituanų rūmus, Kaune, 
Parodos g. 22.

Asistuojant arbitrui Ed. JBalceriui priesaikos tekstą skaito 
pirm. D. Gudauskaitė ii’ dešinėje priesaikos žodžius kartoją nau
jieji korporantai R- Paškevičiūtė, R. Žmuidzinaitė ir V. Mika
lauskas. Vidury: A. Gricius, R. Kašelionis ir S. Petravičius.

I. Petrevičienės nuotr.

Pagaliau buvo pristatyta 
senjorų sueigoje naujai iš
rinktoji valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. 
Vitas Burokas, vicepirm. 
Ramunė Vitkienė-Jurkūnai
tė, sekr. Elena Gedgaudie
nė, ižd. Danutė Ruokytė ir 
narys Stasys Petravičius 
bei jų paskirti pareigūnai: 
magistrą Vida Ruokytė, tė
vūnas B. Mackiala ir arbi- 
ter elegantiarum Ed. Balce- 
ris.

Buvusiai valdybai perda
vus pareigas naujajai ir 
jiems užėmus prezidiume 
vietas, naujasis pirm. Vitas 
Burokas tarė trumpą žodį, 
pajuokaudamas, kad šian
dien jis tegalįs pasakyti ko 
naujoji valdyba nedarysian
ti, gi ateities veiklos planą 
patieksiąs būsimoje senjorų 
sueigoje.

Iškilmingas Korp! 56 me
tų minėjimas baigtas ”Gau- 
deamus”.

šioje šventėje turėjome 
labai mielų svečių iš kitų 
vietovių: mūsų mirusio me
cenato dr. M. Devenio duk
rą Dalią Bobelienę iš Flori
dos, filisterius su žmonomis 
inž. J. Jurkūną iš Chicagos 
ir dipl. teis. V. Abraitį iš 
Floridos.

Baliaus puošmena ir vėl 
buvo įspūdingai turtingas, 
kaip niekada, valgių ir ska
nėstų stalas, paruoštas mū
sų mielos filisterės Rūtos 
Mulokienės kruopščių ir 
niekad nepailstančių rankų, 
jai nuoširdžiai patalkinin
kavus kitoms filijoms bei 
korporantų žmonoms ir ma
mytėms. Tokios vaišės galė
tų būti tik svajonė, bet šį 
kartą buvo realybė. (eb)

LOS ANGELES 
BIRUTIETĖS SURUOŠĖ 
DAIL. J. ANDRAŠŪNO 
PAVEIKSLŲ PARODĄ

Los Angeles Birutietės ir 
dail. Andrašūnas yra seni 
ir neišskiriami draugai. 
Daugiau kaip per 20 metų 
dail. Andrašūnas aukoja 
kiekvienai birutiečių ba
liaus loterijai savo nutapy
tą paveikslą.

Gilaus dėkingumo ženk- 
lan, birutietės šv. Kazimie
ro parapijos patalpose su
ruošė dail. Andrašūno pa
veikslų parodą, kurios ati
darymas įvyko š. m. kovo 
mėn. 3 d. 7 vai. vakaro.

Į atidarymą susirinko ne
mažas būrys meno gerbėjų. 
Tarus trumpą parodos ati
darymo žodį, birutiečių 
pirmininkė Rūta Šakienė 
pakvietė dailininkę Aldo
ną Variakojienę apibudinti 
dail. Andrašūno asmenį ir 
jo kūrybą. Iš jos daug su
žinojome apie šviesią dail. 
Andrašūno asmenybę ir jo 
prigimtus gabumus bei pa
traukimą dailės menui. 
Dail. Andrašūnas, nors liki
mo nukreiptas į kariškių 
luomą, niekad nepadėjo tep
tuko iš rankų ir visose gy
venimo sąlygose paišė, net 
būdamas vokiečių belaisvė
je po pirmojo pasaulinio ka
ro, savo menu nugalėjo ba
do šmėklą.

Gilesnių meno žinių įsigi
jęs tremtyje, 3 metus lan
kydamas dail. Jonušo studi
ją, vėliau Wiesbadeno ir 
Schweinfurte gimnazijose 
dėstė paišymo meną. Atvy
kęs su šeima į Ameriką, kur 
ir kokiose sąlygose begy
vendamas paišė ir tebepaišo 
iki dabar, sulaukęs beveik 
aštuoniasdešimt trejus me
tus.

Man, kaipo eilinei paro
dos žiūrovei sudarė įspūdį, 
kad dail. Andrašūno ilgo sa- 
viruošos darbo ir gamtos 
tyrinėjimo vaisiai yra pui
kūs. Jo kūryboje mažiau 
šiolaikinio meno vaizduotės 
žaismo, bet daugiau esteti
nio regėjimo. Jo kūrybinių 
jėgų kompleksas yra pilnas 
sugestyvios jėgos, pagau
nančios grožio ištroškusią 
žmogaus sielą. Bet tikslus ir 
pilnas dail. Andrašūno dar
bų įvertinimas nuskambėjo 
dail. Variakojienės žo
džiais: ”Jo paveiksluose 
jaučiasi drąsus ir tvirtas 
brėžis, kupinas meilės gam
tai. Jo koloritas yra saulės 
nušviestas ir jo spalvos ant 
drobės dainuoja. Nėra dis- 
kordo, švelniai harmonizuo- 
jasi. Spalvos yra grynos ir 
švelnios. Jis be pretenzijų 
sukuria vaizdą su patrauk
lia kompozicija ir su nuosa
vu stiliumi perduoda jį mū
sų akiai ir širdžiai gėrėtis. 
Jo technika yra savita, ne
pasisavinta iš kitų. Dail. 
Andrašūnas yra tautos me
nininkas, išsilavinęs tarp 
daugelio menininkų, neiš.- 
štampuotas vienos meno 
mokyklos. Jis yra origina
lus.”

Po gražios ir išsamios

Sol. Slava Žiemelytė

SKAUTŲ BALIUS

Solistė Slava žiemelytė, 
Kanados gana iškilus kont
raltas, davusi savo dainų re
čitalį Toronte ir kartu su 
sol. G. čapkauskiene davu
si koncertą Montrealy, pri
klauso Kanados operai, kur 
paskutiniu laiku dainavo 
Floros vaidmenį G. Verdi 

dail. Variakojienės kalbos, 
dail. Andrašūnas padėkojo 
birutietėms, dail. Variako- 
jienei ir visiems atsilankiu
siems meno gerbėjams.

Prie birutiečių ir p. And- 
rašūnienės paruoštų užkan
džių ir šampano, ilgai grožė
jomės gausiais dail. Andra
šūno paveikslais, kurių bu
vo išstatyta net 50 ir reikia 
pasidžiaugti, kad didžioji 
dalis jų buvo parduota.

Mes birutietės linkime 
dail. Andrašūnui nesustoti 
savo kūrybiniame ūgyje, 
žengti dar pirmyn, augti 
mene ir tobulinti kūrybines 
ypatybes, kurios glūdi kiek
vieno kūrėjo sieloje. N. Ap.

NERIJA VYKS Į 
LOS ANGELES

Clevelando mergaičių stu
denčių muzikinis vienetas 
Nerija birželio 17 d. dalv- 
vas Los Angeles Lietuvių 
Dienoje, kurią rengia šv. 
Kazimiero parapija. Pro
gramoje taip pat dalyvaus 
sol. Genė Ugianskienė .ir 
bus dail. J. Račkaus kūrinių 
paroda.

• K. P. žygas įkartu su 
savo žmona iš Chicagos per
sikėlė gyventi į Los Ange
les ir pradėjo dirbti Kalifor
nijos universitete, dėsto ar
chitektūrą. žygai yra veik
lūs lietuviai ir jų įsikūri
mas Los Angeles yra labai 
vertinamas.

• Edvardas ir Jane šisai, 
neseniai atvykę iš N. J. 
valstijos, Glendale mieste 
nusipirko ištaikingą butą. 

operoje ”La Traviata”. Kri
tikų buvo labai gerai įver
tinta ir šiltai priimta.

Slava žiemelytė mielai 
sutiko išpildyti programą 
Los Angeles skautų stovyk
lavietės komiteto rengiama
jame baliuje balandžio 21 d. 
7:30 vai. vakaro Biltmore 
viešbučio Gold Room salė
je. Solistė dainuos: B. Bud- 
riūno, K. Kavecko, J. Stan
kūno, G. Bizet, E. Grieg, P. 
Tschaikovsky ir kitų kom
pozitorių kūrinius.

Los Angeles lietuviams 
ąolistė dainuos pirmą kartą, 
bet ne vien dėl to Los An
geles lietuviai jos nekant
riai laukia; žingeidu išgirsti 
naują solistę, dar įdomiau 
išgirsti kontraltą, kurio mes 
Los Angeles neturim.

Stalus iš anksto užsisa
kyti pas: B. Dabšienę — 
665-4303, R. Mulokienę —- 
368-2032, A. Prišmantienę
— 353-2829, G. Venckienę
— 451-2479. V, Iri.

KREDITO UNIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių kredito unijos 
(kooperatyvo) narių meti
nis susirinkinias įvyko Lie
tuvių tautiniuose namuose 
vasario 25 d. Pradžioje bu
vo prisiminti ir pagerbti su
sikaupiant praėjusiais me
tais mirusieji nariai: Gedi
minas Rukšėnas, Ona Mic- 
povilienė, Lucijus Nefas ir 
Marija Stanaitytė. Iš pirmi
ninko A. Kiršonio praneši
mo paaiškėjo, kad unijos 
aktyvai ir pasyvai praėju
siais metais padidėjo; na
rių indėliai $31,697, o pa
skolos net $143,209. Nariam 
išmokėta 7% dividento, 
nors paskolos duodamos že
mesniais procentais, negu 
kitose kredito institucijose. 
Praėjusiais metais pasirū
pinta indėlių draudimu — 
narių santaupos yra ap
draustos National Credit 
Union Administracijoj iki 
$40,000 sumai. Dividendas 
numatomas mokėti kas trys 
mėnesiai.

(Nukelta į 8 psl.)
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAI NEW YORKO
LIETUVIŲ

AUSROS VARTŲ parapija, 
esanti Manhattan pietinėje da
lyje prie Holland tunelio, bu
vo pirmoji paminėti Vasario 
16-ją. Sukakčiai išpuolus 
penktadienį, Lietuvos Vyčių 
pastangomis minėjimas įvyko 
vasario 11d. Pamaldas laikė 
parapijos klebonas kun. Jurgis 
Gurinskas, asistuojant diako
nui Vincent Kuldoshes Masco- 
la. Po pamaldų parapijos sa
lėje susirinkusius sveikino Lie-

LOS ANGELES
(Atkelta iš 7 psl.)

Smulkią apyskaitą su pa
aiškinimais pateikė iždinin
kas ir reikalų vedėjas I. Me
džiukas. Unijos balansas 
metų gale pasiekė $633,643. 
Paskolos — $514,904. Narių 
indėliai — $544,459. Garan
tijų ir rezervų fondai — 
$65,718. Pajamų turėta — 
$56,651. Atskaičius išlaidas, 
gryno pelno gauta $42,656. 
Perkėlus įstatymo numaty
tą pelno dalį į garantijų 
fondą, likusi suma išdalinta 
nariams taupytojams. Kre
dito unijos nariai gali 
gauti gyvybės draudimą iki 
$2000, už kurį premiją su
moka Kredito unija. Ap
draudžiama gyvybė ir sko
lininkų iki $10,000, išskyrus 
nekilnojamo turto paskolas, 
kurios garantuotos namais 
ar žeme.

Iš kredito komiteto pra
nešimo, kurį, nedalyvaujant 
susirinkime pirm. A. Vala
vičiui, perskaitė sekretorius 
P. Butkys, sužinota, kad ko
mitetas turėjo 46 posėdžius, 
kuriuose apsvarstė ir pa
tvirtino : autom obiliams 
pirkti 22 paskolas, nekilno
jamo turto — 6 ir asmeniš
kų paskolų 41, iš viso 
$291,808 sumai.

Priežiūros komiteto var
du pranešimą perskaitė J. 
Pažėra, pažymėdamas, kad 
kredito unijų priežiūra yra 
labai griežta. Pagrindinį pa
tikrinimą kasmet daro Kor
poracijų departamento revi
zoriai, o priežiūros komite
tas taip pat tikrina knygas 
ir išsiuntinėja kartą me
tuose su paskolų ir indėlių 
balansais laiškus. Konsta
tuota, kad viskas rasta 
tvarkoje.

Susirinkimo dalyviams 
pasisakius dėl pranešimų, 
finansinės apyskaitos buvo 
patvirtintos. Po to buvo 
rinkimai. Į valdybą, pasi
traukus A. Aleksandrūnui 
ir jam daugiau nekandida
tuojant, išrinktas R. Bužė- 
nas ir perrinktas M. Priš- 
mantas; į kredito komitetą 
perrinkta P. Butkys ir prie-„ 
žiūros komitetą — J. Pažė
ra. Po susirinkimo buvo 
vaišes: kava ir užkandėliai. 
Susirinkimo dalyviai dalino
si įspūdžiais, tęsdami priva
čius pasikalbėjimus.

Susirinkimui pirmininka
vo A. Kiršonis, sekretoriavo
M. Prišmantas. Ig. M.

BAŽNYČIOSE IR PER
tu vos Vyčių centro valdybos 
pirmininkas Philiph Skabeikis 
painformuodamas, kad Ame
rikos katalikų vyskupai paskel 
bė Vasario 16 dieną maldos 
diena už priespaudoje esan
čius lietuvius. Kalbėtoja He- 
len Shields ragino visus lietu
vių kilmės asmenis nelaukti 
kol kiti už juos veiks ar kalbės, 
bet patiems, kur tik yra proga 
aiškinti svetimiesiems okupuo
tos Lietuvos reikalus, nes tik 
nuo lietuvių veiklumo laisva
me pasaulyje priklausys Lietu 
vos laisvės atstatymas. Mary 
York paskaitė iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos 
apie vaikų religinį persekioji
mą pradžios mokyklose. Mi
nėjimas buvo užbaigtas dekla
macijomis ir dainomis: Lietu
va brangi, Leiskit į tėvynę ir 
Lietuvos Himnu. Vargonais 
grojo ir dainininkams fortepio • 
nu pritarė parapijos vargoni
ninkas muzikas Mykolas Ci
bas.

Aušros vartų parapija yra 
viena iš seniausių New Yorke. 
Ligi antrojo pasaulinio karo 
parapija buvo stipri. Tada 
čia buvo gyvas laivų judėji
mas, kur parapijiečiai dirbda
vo fizinį darbą laivų pakrovi
mo ir prekių pervežimo įmo
nėse. Dabar, dauguma para
pijiečių išmirė, kiti išsikėlė gy
venti į kitas miesto dalis; jau
nesnioji karta turi geresnius 
darbus, tuo pačiu parapijie
čių skaičius sumažėjo. Tarpu- 
saviai nesusipratimai tarp ku
nigų ir parapijiečių, nepasi
tenkinimai - taip pat prisidėjo 
prie parapijos silpnėjimo. Da
bar yra tik laiko klausimas, 
kada anksčiau buvusioji lietu
vybės tvirtovė Manhattan bus 
vyskupo perduota portuga
lams. Saujelė lietuvių, kurie 
lojalumo vedami sekmadie
niais atvyksta iš tolimesnių vie 
tovių, ilgai Tos parapijos išlai
kyti neįstengs. Būtų gerai, 
kad lietuviškosios organizaci
jos pasektų Vyčių pavyzdžiu 
ir nors kartą per mėnesį daly
vautų pamaldose ir tuomi su
stiprintų parapijiečių viltis ir 
atsparumą parapijai išlaikyti. 
Juk Vilnių atgavus panašiai 
buvo daroma. Visų tikybų ir 
pažiūrų lietuviai sekmadie
niais eidavo iš vienos bažny
čios į kitą vien kad įrodyti len
kų arkivyskupui Jalbžikows- 
kiui ir jo antilietuviams kuni
gams, kad Lietuvos sostinėje 
bažnyčiose turi būti lietuviš
kos pamaldos. Kodėl ir čia 
neparodyti panašaus pasiry
žimo?

♦ * *

VASARIO 16, penktadie
nį, New York, New Jersey ir 
Connecticut valstijose gyve
nantieji radio klausytojai bu
vo maloniai nustebinti, kai 
New York miesto savivaldybės 
administruojama radio stotis 
WNYC-FM, 9 vai. ryto pra
nešė, kad ligi 12 vai. bus trans 
liuojama lietuviška muzika; 
kad šiandien yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, kad 
Lietuvos okupavimas yra ei
lės valstybių - jų tarpe ir Ame
rikos - nepripažintas, davė ke
letą žiupsnelių istorinių faktų 
ir kelis kartus pakartojo tos 
programos priežastį. Baigiant 
pranešė, kad programa yra 
gauta iš Bostono ir nurodė kur

RADIJĄ
kreiptis, norint gauti daugiau 
žinių. Tiktai gailą, kad toji 
programa ėjo be jokios tvarkos 
ir stiliaus, nekoordinuota. Ką 
turėjo - tą grojo. Ateityje kas 
nors turėtų imtis atsakomybės 
ir programą atitinkamai pa
rengti. Tada įspūdis būtų dar 
didesnis. Bet ačiū ir už tai.

Dar didesnė staigmena 
laukė lietuvius 10 vai., kai 
New York Times dienraščio 
klasikinės muzikos ir stočių 
WQXR-AM/FM radijo 
programų direktorius Robert 
Sherman pranešė savo dviejų 
valandų programos pradžioje, 
kad šiandien yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventė ir kad 
viena valanda yra skiriama 
šiai šventei paminėti - pava
dinta ‘Lituanian Festival’. Pa
aiškino, kad abi valandos bu
vo pramatytos prieš 131 me
tus mirusio italų kompozito
riaus G. Donizetti muzikai ir 
užtikrino klausytojus, kad jis 
nesupyks, jei viena valanda 
bus paskirta šiam svarbiam 
reikalui.

Programa buvo lietuviška
me stiliuje ir apgalvotai pa
rengta, biografinės žinios apie 
kompozitorius, pačius kūri
nius ir jų išpildytojus, direkto
riaus Robert Sherman perda
vė klausytojams maloniame, 
kultūringame stiliuje. Vardai 
pavardės, veikalų pavadini
mai ir bendrai - lietuviški žo
džiai buvo gražiai, neiškrai
pytai ištarti. Už 90 sekundžių 
trukusį lietuvių kalbos ‘kursą’ 
ir už programos parengimą, 
jis kelis kartus padėkojo dr. 
Jonui P. Lenktaičiui.

Kad tinkamai atkreipti 
klausytojų dėmesį, programa 
buvo pradėta ‘Piršlio polka’, 
įgrota liaudies instrumentais. 
Toliau sekė Aldonos Stempu- 
žienės dainos, kuriai teko prog 
ramos‘liūto kąsnis’. Oi, griež
le, griežlele; Oi, po giružėm; 
Augo putinas; Stovi žirgeliai 
pakinkyti; Dariaus Lapinsko 
hamonizuota - Tupi unčių 
trys pulkeliai ir VI. Jakubėno 
- Plaukė antelė. Iz. ir Vytenio 
Vasiliūnų įgrota K.V. Banai
čio ‘Idilijų’ viena dalis ir prog
rama buvo užbaigta J. Gruo
džio antarosios sonatos dalimi, 
kuri yra žinoma kaip atskiras 
veikalas orkestrui, pavadinta 
‘Lietuvoje’, tema - tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka.

* * ♦

VIEŠPATIES ATSIMAI
NYMO parapijos bažnyčia 
Maspethe, statyta prieš 10 me 
tų prel. Jono Balkūno iniciaty
va ir pastangomis, yra pati 
naujausia lietuvių bažnyčia 
New York apylinkėje. Archi
tektui J. Mulokui už šį projek
tą buvo paskirta New York 
Times architektūros premija. 
Altorius, vitražai ir vidaus 
įrengimai V.K. Jonyno.

Parapijiečius galima skirsty 
ti į dvi dalis: ankstyvesniuo
sius imigrantus, lietuviškai 
nekalbančius jų vaikus ir nau
juosius ateivius. Mišias atna
šavo parpijos klebonas kun. 
Pranas Bulovas, gražiai lietu
viškai kalbantis amerikietis lie 
tuvis. Altorius buvo papuoš
tas gėlėmis ir lietuviškais or
namentais. Pamaldos buvo 
pradėtos įspūdinga Vyčių pro
cesija su vėliavomis ir tradici
ne giesme Pulkim ant kelių. 

Gražus ir jaudinantis momen
tas buvo, kai Vyčiai atnešė 
simbolines aukas: tautinę 
vėliavėlę, lietuvišką kryželį, 
Lietuvos žemės žiupsnelį, gin
taro gabalėlį, rūtos šakelę ir 
gėlių. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muziko Vytauto Kerbelio 
Pamokslo metu kunigas Stasys 
Raila nušvietė Lietuvos Nepri 
klausomybės reikšmę net jos 
niekados nemačiusiems lietu
viams ir ragino melstis, kad 
Lietuvai vėl grįžtų laisvė. Pa
maldos užbaigtos Lietuvos 
Himnu.

Minėjimas vyko parapijos 
salėje. Rengėjai - Vyčių 110 
kuopa ir jaunieji Vyčiai. Jį 
pravedė Nelė Skabeikienė. 
Prasmingą invokaciją sukalbę 
jo klebonas kun. P. Bulovas. 
Kalbėtojais buvo L. Stungu- 
rys, M. Adomaitis, A. Nelson, 
brolis Jurgis Petkevičius, OFM 
Vyčių vadai - P. Skabeikis, L. 
Janušaitis ir J. Adomėnas. Mi
nėjimą užbaigus visi buvo pa
vaišinti kavute ir skaniais už
kandžiais. skirstydamiesi pa
rapijiečiai dėkojo 110 kuopos 
pirmininkui J. Adomėnui ir 
jauniesiems vyčiams už taip 
gražiai suorganizuotą minėji
mą.

* ♦ *

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE, Brooklyne, 
gausiai renkasi naujieji atei
viai. Jie atvažiuoja iš visų 
New York miesto kampų. Tai 
aktyvi parapija. Kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų salėje 
vyksta didesni ar mažesni pa
rengimai. Penktadieniais čia 
renkasi repetuoti J. Matulai
tienės vedama lietuviškųjų šo
kių grupė Tryptinis.

Pamaldos buvo koncelebra- 
cinės. Jas laikė klebonas kun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Rač
kauskas ir tėvas Placidas Ba
rius, kuris buvo ir tos dienos 
pamokslininku. Apie Nepri
klausomybės šventės reikšmę 
kalbėjoJLietuvos Generalinis 

, Konsulas Anicetas Simutis. 
Kun. Budreckis ir svečias iš 
Montrealio kun. Stasys Kulbis 
klausė išpažinčių. Tos dienos 
specialiu lektorium buvo Al
fonsas Kregždys, kuris neskai
tė, bet giedojo. Su vėliavomis 
dalyvavo Nepriklausomybės 
kovų savanoriai, Sauliai, Atei
tininkai ir Skautai. Nežiūrint 
labai šalto oro, bažnyčia buvo 
artipilnė. Pamaldų metu solo 
giedojo Leonardas Ralys ir Me 
čys Ražgaitis. Parapijos cho
rui vadovavo, solistams akom
panavo ir vargonais grojo pa
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rapijos vargonininkas Vikto
ras Ralys. Pamaldos buvo 
baigtos tradicine Marija, Ma
rija ir Lietuvos Himnu.

P.S. Tą dieną pamaldos už 
truko ilgiau, negu kitais sek
madieniais. Priebažnytyje su
sirinko apie 30 svetimtaučių, 
atvykusių krikštyti kūdikį. Bu 
vo įdomu ir malonu klausytis 
jų komentarų ir komplimentų 
lietuviams dėl gausaus bažny
čios lankymo ir gražaus gie
dojimo.

* * *

.ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJA, pati seniausioji 
New York, pernai paminėjusi 
90 metų sukaktį, be bažytinių 
apeigų atskiro minėjimo reng
ti atsisakė. Svarbiausia prie
žastis, kad už kelių trumpų 
blokų, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, buvo tikimasi di
desnio lietuvių susibūrimo. Be 
to, parapiją sudaro italai, por- 
torikiečiai ir tik mažumoje lie
tuviai, jau senai iš tos apylin
kės išsikėlę ir tik laikas nuo 
laiko atvykstą pamaldoms. Pa 
rapijos klebonui kun. Antanui 
Petrauskui esant atostogose, 
visos parapijos bėdos pasiliko 
spausti tik vieno kun. Vytau
to Pikturnos pečius. -

Bažnyčioje buvo jaučiama 
tikrai lietuviška nuotaika. Be 
šventinių papuošimų, gėlių ir 
kitų lietuviškų pagražinimų, 
parapijos vargonininko Albino 
Prižginto dėka, muzika buvo 
ištisai lietuviška, rašyta lietu
vių kompozitorių. Pamaldos 
buvo pradėtos J. Naujalio 45 
psalme, sekė Lietuvoje gyve
nančio muziko kun. A. Šukio 
mišios Marijos, Taikos Karalie 
nės garbei; J. Siniaus Giesmė 
į šv. Kazimierą ir užbaigta 
Lietuvos Himnu. Nedidelis 
parapijos choras, vadovauja
mas prityrusio, energingo mu 
ziko, pasigėrėtinai skambėjo. 
Lektoriumi buvo Stasys Luko
ševičius.

Pamokslo metu kun. V. Pik
turna aiškino ir ragino lietu
vius jungtis į bendrą Lietuvos 
laisvinimo darbą, skambinti, 
rašyti, ar per kitus asmenis 
kreiptis į Amerikos politikus, 
įtakingus asmenis administra
cijoje, ūkyje, pramonėje, me
ne, muzikoje, spaudoje, radio 
ar televizijos srityse; dėkoti 
jiems už gerai atliktus darbus, 
taip pat tokiu pat ryžtingumu 
protestuoti prieš žalingą lietu
viams ir Lietuvai propagandą 
paaiškinant jų padarytas klai
das. (jpl)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

KORP! NEO-LITHUANIA 
PAMINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTĮ

Minėjimas įvyko š. m. va
sario 25 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose.

Įnešama Korporacijos vė
liava, valdyba užima vie
tas, prie žalia gelumbe su 
Korp! ženklais užtiesto sta
lo, giedamas Lietuvos him
nas, pagerbiami už laisvę 
žuvusieji. Pirm. Vida Jonu
šienė jautriu žodžiu aptarė 
nepriklausomybės atstaty
mo reikšmę visai lietuvių 
tautai.

Filisterė Daiva Vaitkevi- 
čiūtė-Meilienė savo paskai
toje pabrėžė lietuvių kalbos 
svarbą bei reikšmę, skatino 
jaunimą ir vyresniuosius 
savųjų tarpe ir namuose 
kalbėti tik lietuviškai. Pa
barė tuos, kurie gražiąją 
lietuvių kalbą darko sveti
mais žodžiais, tik prisegda
mi lietuviškas galūnes. Vi
sus kvietė daugiau dėmesio 
skirti jaunajam atžalynui ir 
išmokyti lietuviškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti. Skati
no remti lietuviškas švieti
mo institucijas ir daugiau 
naudotis jų patarnavimais. 
Lietuviška knyga, žurnalas 
ar laikraštis praplečia lie
tuvių kalbos žodingumą.

Pirm. V. Jonušienė, pri
statydama paskaiti n i n k ę 
Daivą Meilienę pastebėjo, 
kad ši prieš III-jį PLJ kon
gresą net 7 mėnesius buvo 
nuvykusi į Pietų Ameriką, 
dirbo su vietos lietuvių kil
mės jaunimu ir padėjo ruoš
ti kongresą. Tad visai ne
nuostabu, kad taip labai sie
lojasi lietuvių kalbos tinka
mu naudojimu.

Minėjime dalyvavo tik ką 
iš okupuotos Lietuvos atvy
kusios abi šeimos: Juodval
kiu ir Vaičekauskų. Atvy
kusiųjų vardu žodį tarė Po
vilas Vaičekauskas. Jis

Minėjime dalyvavusios ką tik iš okupuotos Lietuvos atvykusios Vaičekauskų ir Juodvalkiu 
šeimos. Trečioji ir ketvirtasis iš dešinės svečius atlydėję Gražina ir Jokūbas Gražiai.

V. A. Račkausko nuotr.

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje vasario 25 d. minėjo Vasario šešioliktąją. Nuotraukoje prie 
pulto korp! skyriaus pirm. Vida Jonušienė. Kiti iš kairės: Liutauras Dargis — - skyriaus ar
biter elegantiąrum, Algis Modestas — tėvūnas, Antanas Juodvalkis — ižd., Valentina Mažei
kienė — parengimų vadovė, Cezaris Modestavi čius — korp! vyr. valdybos pirm., Daiva Mei- 
lienė — pagrindinė paskaitininke, Vilija Jakaitytė — skyriaus sekretorė ir Rita Zubrickaitė — ma
gistrė.

džiaugėsi, kad visi taip gra
žiai kalba lietuviškai, laiko
si tradicijų ir stengiasi iš
laikyti mažąją Lietuvą sve
timtaučių tarpe. Pavergtoje 
Lietuvoje Vasario 16-tą

Dainininkė Jūratė Tautvilai- 
tė dainuoja Korp! Neo-Lithua
nia ruoštame minėjime.

A. Plaušinaičio nuotr.

Korp! Neo-Lithuania orkestras: Z. Mikužis, A. Modestas (vadovas), V. Paskųs ir S. pilys, 
dalyvaujant dailininkei J. Tautvilaitei, atlieka programą Korp! Neo-Lithuania ruoštame Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo 61 metų sukakties minėjime. 1979. H. 25 d. Lietuvių Taut. 
Namuose.

ir jie švenčia, tik ne viešo
mis iškilmėmis, prakalbo
mis, bet širdyse ir susikau
pimu. Nepriklauso gyveni
mo metu išugdytas tautinis 
susipratimas, lyg gerai in
vestuotas kapitalas, dar ir 
dabar neša labai gerus nuo
šimčius. Dėkojo už suteiktą 

Tautvilaitė, pritardama sau 
gitara, padainavo tris dai
nas ir bisui pridėjo ketvirtą. 
Pabaigai, Korp! Neo-Lithu
ania orkestras kartu su Jū
rate Tautvilaitė išpildė dai
nų pynę. Korp! orkestrą 
šiuo metu sudaro: vadovas 
Algis Modestas (akordeo
nas ir daina), Zigmas Mi
kužis (daina ir būgnai), Vy
tas Paškus ir Saulius Gilys 
(abu gitaristai).

Visi programos dalyviai 
buvo labai šiltai sutikti ir 
priversti bisuoti. Jūratei 
Tautvilaitei įteikta gėlių 
puokštė.

Reikia pažymėti, kad Jū
ratė Tautvilaitė yra dažna 
Korp! Neo-Lithuania.rengi
nių talkininkė, programą iš- 
pildanti be jokio atlygini
mo, nors ir nėra korporan- 
tė.

Minėjimui ir programai 
V. A. Račkausko nuotr. vadovavo pirmininkė filis-

progą dalyvauti šioje iškil
mėje.

Oficialioji minėjimo dalis 
baigta GAUDEAMUS.

Meninėje dalyje Rita Zub
rickaitė deklamavo, o fil. 
Audronė Pavilčiūtė skaitė
ištraukas iš Mačernio ”Vi- " ta, bet gerai paruošta, visi 
zijų”, dainininkė Jūratė

A. Plaušinaičio nuotr. 

terė Vida Jonušienė, o cere
monialinei daliai — arbiter 
Liūtas Dargis. Minėjimas 
vyko draugiškoje nuotaiko
je, pačiam jaunimui vado
vaujant ir programą išpil- 
dant. Programa neperkrau- 

dalyviai liko patenkinti.
Po programos, prie kavos 

puoduko, buvo pabendrau
ta ir arčiau susipažinta su 
naujaisiais atvykėliais iš 
ok. Lietuvos.

Minėjime dalyvavo per 80 
korporantų ir svečių.

• Eugenijaus Kriaučeliti
no vardo jaunimo premijos 
Įteikimas įvyks kovo mėn. 
18 d., sekmadienį, 2 vai. p. 
p. Chicagoje, Jaunimo Cen
tro kavinėje. Laureatė Ga
bija Juozapavičiūtė. Progra
moje: jauna solistė Dalia 
Eidukaitė ir V. Aleknienės 
vadovaujamas skaučių cho
ras. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Įėjimas laisvas.

• Muziko Manigirdo Mo- 
tekaičio piano rečitalis ati
dėtas dėl sniego audros, 
įvyks š. m. kovo 18 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro didžio
joje salėje.

Anksčiau įsigyti bilietai 
galioja, o neturintieji galės 
įsigyti prie įėjimo.

Visi kviečiami dalyvauti.

• Nekalto Pr. Marijos se
serų kongregacijos (Putna- 
mo seselių) 60 metų sukak
ties minėjimas ir vakarienė 
įvyks š. m. kovo 25 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje.

4 vai. p. p. šv. Mišios tė
vų jėzuitų koplyčioje.

5 vai. p. p. akademija, 
koncertas ir vakarienė.

Rengia ir visus kviečia 
dalyvauti Chicagos rėmėjų 
komitetas.

• Muzikinės dramos Emi
lijos Platerytės spektakliai 
įvyks š. m. kovo 31 d. 8 
vai. vak. ir balandžio 1 d. 
3 vai. p. p. Marijos mokyk
los auditorijoje.

Bilietus prašome įsigyti 
iš anksto Vaznelių preky
boje.
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MINĖJOME VASARIO 
IMTĄJĄ

Š. m. vasario 17 d. Kr. 
Donelaičio pradinėje ir auk
štesniojoje mokykloje įvy
ko Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas. Jis 
pradėtas vėliavų įnešimu ir 
JAV bei Lietuvos himnų su- 
giedojimu. Pirmasis į susi
rinkusius tėvus, svečius ir 
mokinius prabilo Kr. Done
laičio mokyklų direktorius 
J. širka. Jis ragino visus 
mylėti Lietuvą ir uoliai mo
kytis lietuvių kalbos, išlikti 
tikraisiais lietuviais. Mo
kyklų inspektorius J. Bag- 
donas perskaitė Lietuvos 
gen. konsulės J. Daužvar- 
dienės, sveikinimą. Ji dar 
kartą priminė mokiniams, 
kad mūsų pareiga pasilikti 
lietuviais, nes "lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt”.

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniu būrys — po 5 iš 
kiekvienos klasės — atliko 
montažą "Lietuva brangi”. 
Buvo deklamuojami Mairo-

DAINAVOS ANSAMBLIS
STATO

TRIJŲ VEIKSMU MUZIKINĘ DRAMĄ

EMILIJA PLATERYTĖ
1979 METAIS

Premjera — kovo 31 d. 8 vai. vak. Antras spektaklis — balandžio 1 d. 3 vai. popiet.
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE, '

6727 SOUTH CAL1FORNIA AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS.
Muzika.......................................ALOYZO JURGUČIO
Libretas ........................... ANATOLIJAUS KAIRIO

Režisūra .........    ŽIVILĖS NUMGAUDAITĖS
Dekoracijos ........................... JURGIO DAUGVILOS

SOLISTAI
NERIJA LINKEVIČIŪTĖ
AUDRONĖ SIMONAITYTĖ-GAIŽIŪNIENĖ

JULITA ŠERMUKŠNYTĖ-BURGESS
NELIA PAULAUSKAITĖ

RIMAS STRIMAITIS 
VALENTINAS LIORENTAS 
BRONIUS JANČYS
JUOZAS LAURUŠONIS

BILIETAI VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 2501 West 71st St., Chicago, III. 60629. 
Telef. 471-1424 (darbo valandomis). Tuo pačiu adresu bilietus galima užsakyti ir paštu.

KAINOS: $10.00, $9.00, $8.00, $7.00, $6.00, $4.00.

Ansamblis nuoširdžiai kviečia visus pamatyti istorinę sukilelės Emilijos Platerytes gy
venimo dramą apipavidalintą muzikos menu scenoje.

nio eilėraščiai, perskaitytas 
Nepriklausomybės paskelbi 
mo aktas ir rodomos skaid
rės su Lietuvais vaizdais. 
Montažą paruošė mokytojos 
D. Bindokienė ir Br. Stra
vinskienė.

Toliau pasirodė abiejų 
mokyklų mokiniai — pra
dedant parengiamuoju sky
riumi, baigiant VIII klase. 
Vieni šoko tautinius šokius, 
kiti dainavo, dar kiti dekla
mavo ar atliko montažėlius. 
Dainas pradinėje mokykloje 
paruošė mokytoja Audra 
Aleknaitė, o aukštesniosios 
mergaičių chorą paruošė 
mokyt. V. Gutauskas. Tau
tinius šokius išmokė mokyt. 
Violeta Atkinson pradinėje 
mokykloje, o mokyt. Vida 
Kazlauskaitė — aukštesnio
joje. Akordeonais šokėjus 
palydėjo Ina Končiūtė ir 
Arūnas Polikaitis. Progra
mai vadovavo Regina Kru- 
tulytė, VIII kl. mokinė. Pro
gramai baigiantis visi pra
dinės ir aukštesniosios' mo
kyklos mokiniai sudainavo 
Kr. Donelaičio mokyklos 
dainą ”Su mokslu į rytojų”, 
muz. Zdaniaus. Kadangi Kr. 

Kr. Donelaičio aukštesniosios mokyklos VI kl. mokiniai linksmai šoka jaunystės šoki 
Vasario 16-sios minėjime, įvykusiame vasario 17 d. mokyklos patalpose. J. Tamulaičio nuotr.

Donelaičio mokykla šiais 
mokslo metais švenčia 20 
metų sukaktuves, tėvų ko
miteto pirm. Jonas Varia- 
kojis ragino susirinkusius 
ruoštis į sukaktuvių minė
jimą, kuris įvyks balandžio 
22 d. Jaunimo centre.

Audrė Gvildvtė,
VTII kl. mokinė

• Chicagos lietuviu ope
ros choras stato Donizetti 
operą ”Lucia di Lammer- 
moor”. Spektakliai įvyks š. 
m. balandžio 21, 22 ir 28 
d.d. Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje.

Patartina bilietus įsigyti 
iš anksto Vaznėlių prekybo
je.

• Illinois Lietuviu Res
publikonu Lygos metinis at- 
žymėjimų banketas įvyks 
balandžio 28 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Lie
tuviai 'respublikonai kvie
čia jau dabar planuoti, kad 
vėliau nesikirstų planai su 
operos spektakliu ar kitais 
parengimais. Lietuvių daly
vavimas Amerikos politi

niam gyvenime yra būtinas, 
o tai veiklai reikalinga pa
rama. Kviečia dalyvauti 
bankete ir žada įdomų va
karą. Banketo komitetui 
vadovauja Pranas Jurkus, 
talkininkaujant Irenai Re- 
gienei ir Reginai Andri
jauskienei,

Metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., sek
madienį, 2 vai. p. p. Mar
gučio patalpose 2422 West 
Marųuette Rd. Susirinkimo 
metu bus renkama nauja 
Lygos valdyba sekantiems 
dviem metam. Nominacijų 
komisijos pirmininkas Al
gis Regis kviečia siūlyti 
kandidatus į valdybą.

• Kongresmanas Philip 
M. Crane — respublikonų 
kandidatas į Amerikos pre
zidentus, pakvietė III. lietu
vių respublikonų lygos pir
mininką Anatolijų Miluną į 
Illinois valstijos patariamą
ją tarybą.

• Lietuvių kilmės respub
likonai partijos veikloje: 
Jack Burgess (Bridžius) 
paskirtas Amerikos Res

publikonų tautinių grupių 
direktorium. John J. žemai
tis yra paskirtas Illinois 
Respublikonų Partijos pro
gramos direktorium. Tai 
svarbus postas, pravedant 
programa, kurią nustato 24 
asmenų Illinois valstijos ta
ryba. Kaip žinoma, Illinois 
Respublikonų partijos pir
mininku yra Don Adams 
(Adomaitis), su kuriuo Ly
ga palaiko labai draugiškus 
santykius. Linkime lietuvių 
kilmės respublikonams ge
riausios sėkmės aukštuose 
partijos postuose.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Rural 42 bed Acute care Osteopathic 
» Hospital.

FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.
Complctitive salaries, shift differen- 
tiąl, charge pay and moving allow- 
ančė.. Literai personne! policies A 
frihge benefits. Apply call or write to: 
VERA SHY R. N, asst. Direėtor of 

Nursing

SHERIDAN COMMUNITY 
HOSPITAL

301 NORTH MAIN ST. 
SHERIDAN, MICH. 48884 

517-291-3261
(49-1 n

AMERIGAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH IVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

HI-LO REPAIRMAN
Experience with repairing elec- 
tric lift trucks reąuired. Good 
starting salary and complete 
benefits program for interested 
candidates. Call:

313-271-3100
PERSONNEL DEPARTMENT

HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Drive 
Allen Park, Mi. 48101

Equal Opportunity Employer m/f" 
(9-12)

AIRCRAFT
STOCK/MATERIAL 

CLERK 
Just out of A & P School 
Airline is looking for self rnotivated 
individual to handle inventory, ship- 
ping and receving, etc. Rapidly ex- 
panding airline, excellent opportuni
ty for advancement. Competitive sala
ry & excellent benefit package. Send 
resume (hand written OK) to: T. 
PATERN1T1,

EVERGREEN AIRLINES 
MARANA AIR PARK 

MARANA, ARIZONA 85235 
An Equal opportunity Employer 

(10-12)

Iš Bostono ar New Yorko
$850.00
$875100
$875.00
$850.00

Iš Chicagos
$980.00 

$1010.00 
$1010.00
$980.00

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES:

Gegužės 14 ir 21 
Birželio 11, Liep. 9, 
Rugp. 20. Rūgs. 3 Ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2'naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5. naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche

Rugpiūčlo 14, $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or govemment approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.



1979 m. kovo 15 d. DIRVA Nr. 11 — 11

CAPE COD
VASARIO 16 MINĖJIMAS

18 d. įvyko LB 
Apylinkės ren-

Vasario 
Cape Cod 
giamas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minė
jimas. Bažnyčioje mišios 
buvo aukojamos už visus 
dėl Lietuvos laisvės žuvu
sius. 3 vai. p. p. Janulaičių 
namuose įvyko minėjimas, 
kurį atidarė pirmininkas E. 
Bliudnikas trumpu žodžiu 
paminėdamas, kad šiandien 
iš tikrųjų švenčiama trigu
ba sukaktis. Pirma tai prieš 
728 metu (1251 m.) Lietu
vos valdovas Mindaugas bu
vo karūnuotas Lietuvos ka- 

, raliumi ir tuo sukurė suve
reninę Lietuvos karaliją. 
Antra prieš 400 metų (1579 
m.) Lietuvos sostinėje Vil
niuje buvo įkurtas Vilniaus 
universitetas ir trečia — 
prieš 61 metus (1918 vasa
rio 16 d.) Vilniuje susirin
kusi Lietuvos Taryba pasi
rašė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą ir paskelbė Ne
priklausomą Lietuvos Res
publiką.

Atsistojimu ir tylos susi
kaupimo minute, buvo pa
gerbti žuvę laisvės kovų 
karžygiai. Po to visi bend
rai sugiedojo Tautos himną. 
Pirmininkas pakvietė Bos
tono universiteto profesorių 
dr. S. Goštautą pakalbėti 
apie Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį. Dr. S. 
Goštautas trumpai pažymė
jo istorinius faktus ir sun
kumus apie Universiteto 
įsteigimą, jo vystimosi ir 
kultūrinę reikšmę anksčiau 
ir dabar. Pažymėjo, kad Vil
niaus universitetas turi la
bai gausią ir garsią bei retų 
knygų biblioteką ypač lietu
vių kalbos tyrinėjimui. Po 
pranešimo buvo atsakinė
jama į paklausimus.

Pirmininkas pranešė, kad 
kaip tradicija vasario 16 
dienos minėjimuose renka
mos aukos nepriklausomy
bės atstatymo reikalams ir 
prašė visų pagal išgales pa
aukoti.

Po pertraukos vyko me
ninė dalis, joje eilėraščius 
deklamavo Aida Janulaity
tė ir Maja Goštautaitė. Jos 
taip pat padainavo ir lietu
viškų dainelių. Visi nuošir
džiai džiaugėsi ir dėkojo tė
veliams ir programos atli
kėjoms už tokį jauniausio 
prieauglio bendradarbiavi
mą.

Po to mūsų naujai įsikū
ręs gyventojas menininkas 
ir rašytojas Jonas Rūtenis 
skaitė savo kūrybos tauti
nius eilėraščius.

Po meninės dalies buvo 
pranešta, kad surinkta 990 
dol. Lietuvos laisvinimo rei
kalams — tai didelė suma 

~iš tokios mažos kolonijos 
vos 35 šeimos.

Visi tautiečiai dar keletą 
x valandų prie skanių pyra

gaičių ir kavutės dalinosi 
įspūdžiais ir džiaugėsi tokiu 
draugišku ir maloniu sugy
venimu. (ed)

PASIKEITIMAI ALB 
LEIDYKLOS 

VADOVYBĖJE

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidyklos pirminin
kas kun. Alg. Kezys, S. J., 
praneša, kad 1979 vasario 
25 d. posėdžiavusi Leidyk
los vadovybė papildė direk
torių tarybą nauju nariu ir 
išrinko naują direktorių ta
rybos pirmininką.

Ligšiolinis direktorių ta
rybos pirmininkas dr. Kęs
tutis Girnius šių metų pra
džioje išvyko gyventi į Eu
ropą ir iš Leidyklos eitų pa
reigų atsistatydino. Vado
vaujantis Leidyklos nuosta
tais, į vakuojančią nario 
vietą išrinktas Saulius Gir
nius, ilgametis Leidyklos 
talkininkas ir dabartinis iž
dininkas. Papildyta direk
torių taryba naujuoju tary
bos pirmininku išsirinko 
Antaną Dundzilą. A. Dun- 
dzila taip pat jau keleri me
tai talkininkauja Leidyklos 
darbuose.

Pertvarkytą Leidyklos 
vadovybę šiuo metu sudaro: 

buvo pilnas negrįstų kelių 
mes pradėjome savo kovą 

prieš oro tarša

viena išThe Illuminating Company buvo 
pirmųjų krašte kuri įsitaisė valymo priemones 
savo gamybos įmonėse.

Tai buvo 1926.
Priemonės: elektrostatiniai valykliai, kurie 

sumažina pelenų išmatos kaminuose.
Tikslas: būnant atsakingu bendruomenėje 

reikalauja mažiau dūmų.
Nuo tada patys moderniškiausios dūmų valymo 

priemonės laikomos būtinybe kiekvienam gamybos 
vienetui, kuris yra pridedamas sistemoje.

Per eilę metų iki 1973 bendrovės investavimas 
aplinkos pagerinimui prašoko 45 milijonus 
dolerių.

Išvystymas labiau pajėgių ir vis labiau 
komplikuotų oro taršos kontrolės priemonių, kad 
patenkinti vis griežtesnius ir griežtesnius

reikalavimus, per paskutinuosius 5 metus turėjo 
būti išleista virš 107 milijonų dolerių.

Palyginti tai su 270 milijonų dolerių 
pagrindiniu kapitalu reikalingo užbaigti mūsų 
esančią programą aplinkos pagerinimui nuo 
1979 iki 1983 nu

Ir tame nėra įskaičiuojamos pagrindinės 
išlaidos, išpildant su galimais reikalavimais 
pastatyti valyklius, kurie papildomai kainuotų 
tarp 400-500 milijonų dolerių.

Pagrindinė priežastis kylant elektros kainoms 
yra augančios išlaidos oro taršos kontrolėje. Jūs 
rūpinatės tuo, rūpinamės ir mes taip pat.

Niekas nestato klausimo aplinkos pagerinimo 
reikalingumo. Bet visi turėtų klausti ”iki kokio 
laipsnio” ir ”kokia kaina”?

Kadangi kiekvienas kuris naudojasi elektra 
turės padengti tas išlaidas.

The Illuminating Company

Ohio

Antanas Dundzilą — tary
bos pirm, ir valdybos sekre
torius ; kun. Algimantas 
Kezys — valdybos pirm.; 
dail. Petras Aleksa — vyk
domasis v i c epirmininkas; 
Saulius Girnius — valdy
bos iždininkas; dail. Vincas 
Lukas — valdybos narys. 
Šios sudėties vadovybė pa
reigose bus iki sekančio na
rių susirinkimo, kuris įvyks 
1979 mirželio 2 d.

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla yra visuo
meninė, pelno nesiekianti 
organizacija. Metinis narių 
susirinkimas išrenka Lei
dyklos direktorių tarybą, o 
direktorių taryba sudaro 
vykdomąjį organą, valdybą. 
Nuo pat įsikūrimo pradžios 
1976 m. valdybai pirminin
kauja kun. Algimantas Ke
zys. Direktorių tarybos pir
mininkais yra buvę prof. 
Jonas Puzinas ir dr. Kęs
tutis Girnius.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PAŽINKIM LIETUVIUS 
DISIDENTUS

Spauda dažnai prisimena 
persekiojamus ar nubaus
tus lietuvius, išdrįsusius, 
įstatymų ribose, reikalauti 
pilietinių teisių. Tokie drą- 
suoliai-kovotojai yra okupa
cinės Lietuvos valdžios su
imami ir apkaltinami, nors 
jie ir laikosi tarybinių įsta
tymų. Tikėjimo laisvė ga
rantuota įstatymais, bet 
kunigai skelbiantieji Dievo 
žodį ir mokinantieji vaikus 
tikėjimo tiesų, yra perse
kiojami ir kalinami. Vaikai 
lankantieji bažnyčias, mė
tomi iš mokyklų, o jų tėvai 
persekiojami.

Tuos drąsiuosius lietu
vius, kovojančius dėl žmo
giškų teisių, o okupantų 
persekiojamus bei baudžia
mus, reikėtų įamžinti Lie
tuvių Fonde. Nijolė Sadū- 
naitė jau įrašyta į Lietuvių 
Fondą nare ir amžiams liks 
atmintina.

Šiomis dienomis J. Bur
kus iš Hot Springs, Ark. at

siuntė pradinę sumą ir pra
šė įrašyti į Viktoro Petkaus 
atmintiną įnašą. Savo laiš
ke prašo, kad ir kiti lietu
viai prisidėtų, nors ir ma
ža auka, ir papildytų Vik
toro Petkaus atmintiną įna
šą. Taip pat būtų gerai, kad 
ir kiti lietuviai disidentai 
būtų įrašyti į Lietuvių Fon
dą nariais.

Mes dažnai pagraudena
me, padejuojame, bet kon
krečių žygių nedarome. Ša
lia kitų veiksmų ir pagalbos 
suimtiesiems laisvės kovo
tojams, įrašykime juos į 
Lietuvių Fondą nariais ir 
taip įamžinkime jų vardą.

Lietuvių Fondo adresas: 
2422 W. Marųuette Road, 
Chicago, III. 60629.

Lietuvių Fondo vadovybė 
mielai tokį patarnavimą pa
darys, o didžiausį įnašą at
siuntusiam bus suteikta at
stovavimo teisė. Minėdami 
ir gerbdami mūsų laisvės 
kovotojus, pagerbkime juos 
įnešdami, nors ir kuklią su
mą. (aj)
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Lietuvių parapijų ir misijų aukos 
Lietuvių Katalikų Religinei šalpai 

nuo 1978 m. vasario 1 d. iki 1979 m. sausio 31 d.
Sv.
Sv.

Jurgio, Albany, N. Y. 
Kazimiero, Amsterdam, 
N. Y.
Antano, Ansonia, Conn. 
Pranciškaus, Athol, Mass. 
Alfonso, Baltimore, Md. 
Izidoriaus, Braddock, Pa. 
Jurgio, Bridgeport, Conn. 
Antano, Bridgeville, Pa.

$2,425.00 Sv. Kazimiero, Montreaį, Ka
nada

Sv. Andriejaus, New Britain, 
Conn.

Sv. Kazimiero, New Haven, 
Conn.

Svč. Trejybes, Newarfc, N. J.
Aušros Vartų, New York, N. Y. 120.00 
Sv. Jurgio, Nonrood, Mass. 
Sv.
Sv.

321.00
328.00
274.00
735.00
30.00
71.50

100.00
732.94
475.00
50.00

440.00

329.65
150.00

Sv.

Sv. 
Sv.

110.00
131.31

215.00
250.00

L380.56

2,389.00

50.00
416.00

šv.

šv.

200.00

140.83
354.00
300.00
192.85 
377.00

Kazimiero, Paterson, N. J. 
Andriejaus, Philadelphia, 
Pa.
Kazimiero, Philadelphia, 
Pa.
Jurgio, Philadelphia, Pa.

Sv. Kazimiero, Pittsburgh, Pa.
Sv. Vincento, Pittsburgh, Pa.
Sv. Kazimiero, Pittston, Pa.
Sv. Kazimiero, Plymouth- 

Lyndvood, Pa.
Sv. Kazimiero, Providence, R. I 44600 
Sv. Antano, Reading, Pa.
Sv. Jurgio, RochesteT, N. Y. 195.85 
Sv. Jurgio, Shenandoah, Pa. 452.00 
Sv.. Juozapo, Scranton, Pa 
šv.
Sv. Kacdmiero, Stora Clty,

Mykolo, Scranton, Pa.

544,00

48.32

450.00 
225.00

GRANDINĖLĖS VADOVO 
PAREIŠKIMAS

Eilei Grandinėlės pagrin
dinių šokėjų nerandant lai
ko grupės darbui, tuo man 
neleidžiant turėti ir tinka
mai pravesti šokių progra
mos repeticijas, Chicagos 
koncertą, atšaukiu. Visas 
rengėjams susidariusias iš
laidas apmoka Grandinėlė. 
Lygiai taip pat nedarau 
daugiau jokių pastangų 
grupės Australijos progra
mą parodyti Toronte.

Visai eilei Grandinėlės 
šokėjų ir muzikantų palie
kant grupę ir nesant kandi
datų išeinantiems pakeisti, 
visus parengiamuosius dar
bus, siekiant atlikti grupės 
koncertus š. m. spalio mėn. 
gale Pennsylvanijos lietu
viams, vėliau Washingtone

ir eilę mažesnių pasirody
mų Ohio valstijoje ir Cleve
lande, sustabdau. Visas pa
grindinės 1978-79 ir 1980 
metų šokių-muzikos progra
mos repeticijas sulaikau. 
Tik jaunieji grupės šokėjai, 
p. Albina Walsh globoje, 
repetuoja normaliai ir to
liau.

Grandinėlei nepajėgiant 
išlaikyti pastoviai veikian
čią scenos šokių-muzikos 
grupę yra atsisakyta, nau
jiems šokiams paruošti ir 
atlikti, stambesnės pinigi
nės paramos, paskirtos 
”Ohio Arts Council”, 

Liudas Sagys 
Grandinėlės vadovas

NL SHAFFER
WILL BE CONDVCTING LOCAL INTERV1EWS

MARCH 4 & 5TH

NL Shaffer, a major manufacturer of capital eąuipment 
used in the Petroleum Industry has the following exoel- 
lent opportunities in the Beaumont, Texas plant. The posi
tions will be for 2nd shift.

NC PROGRAMMERS
A minimum of 3 years experience in manual or computer 
assisted programming of milling and turning eąuipment.

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on large vertical bor- 
ing mills and/or turret lathes. Rate to $8.48 an hour.

MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically con- 
trolled VLT’s, turning centers and milling centers. Rate 
to $8.48 an hour.

OPERATORS
A minimum 3 years experience an large turret lathes and 
radial drills. Rate to $8.05 an hour.

MAINTENANCE MECHANIC
A minimum of 5 years experience in maintenance of large 
vertical boring mills & turret lathes, etc. NC Machine tool 
exposure helpful. Rate $8.48 an.hour.

NL Shaffer is an employee ariented company with excel- 
lent benefits and with excellent work environment in its 
new air-conditioned machine shop. We are located in 
Beaumont, Texas in the East Texas ”Golden Triangle” 
and convenient to beaches, lakęs and forest areas. In 
addition to our excellent wages and company benefits, 
relocation benefits are provided plūs extensive scheduled 
overtime.

i «

j Our representatives Mr. H. MORTON and Mr. H. L. 
HALL will b interviewing Sunday, March 5th, from 9 a. 
m. to 6 p. m. and Monday, March 5th from 9 a. m. to 4 p. m.

PLEASE CALL ON THE ABOVE DAYS & TIMES 
FOR INTERVIEW APPOINTMENT

RAMADA INN NORTH 
DAYTON, OHIO 
(513) 890-9504

lf out of the Dayton area, please call COLLECT.

If it is inconvenient to see us while we are in the Dayton 
area write or call:

MIILim Shaffer

(713) 833-3351
P. O. B0X 4008 

BEAUMONT, TEXAS 77704

An Eąual Opportunity Employer M/F
. ' (10-11)

Iawa
Petro, So. Boston, Mass.

Dievo Apvaizdos, Southfield, 
Mich.

Sv. Petro ir Povilo,
Notch, Pa.

Karalienes Angelų,
St. Catharines, Kanada 1,100.00 
Kazimiero, St. Clair, Pa. 100.00 
Petro ir Povilo, Tamaųua,
Pa. . 171.00

Prisikfilimo, Toronto, Kanada 5,321.05 
Svč. Mergelės Marijos,

Wanamie, Pa. 134.80
Bartolomiejaus, Waukegan, 
m.
Kazimiero, Westfield,
Mass.

Sv.

Sugar

1,200X0 
157.00

925.00

145.85 SKILLED
TRADES
Permanent, full time openings. 
We have immediate openings 
for the following Journeyman 
positions:

• TOOL MAKERS
• MACHINE REPAIR

N/C MAINTENANCE

• ELECTRICIAN
N/C MAINTENANCE

2u2.68
100.00
711.00
328.53
296.00
100.00
134.50

Sv.
Sv.
Sv.*
Sv.
Sv. 
Sv.
Apreiškimo, Brooklyn, N. Y. 
Sv. Jurgio, Brooklyn, N. Y. 
Karalienės Angelų, Brooklyn, 

N. Y.
Sv. Mykolo, Cbestėr, Pa. 
Nekalto Prasidėjimo Svč. Mer

gelės Marijos, Chicago, HL 
Sv. Antano, Cicero, ni. 
Nesiliaujančios Pagalbos Svč.

Mergelės Marijos, Cleve
land, Ohio (iš rinkliavos 
bažnyčioje, atsiųsta per 
LK.ReliglnSs šalpos Ko* 
nritetą, Clevelande) 

Clevelando Lietu Kat. Reilgi-s 
nės Šalpos Komiteto 
kreipimosi laišku gauta 
aukų) 
Jurgio, Cleveland, Ohio 
(iš rinkliavos bažnyčioje 
atsiųsta per L.K Religi
nės Šalpos Komitetą, 
Clevelande) 
Jono, Coaldale, Pa.
Kryžiaus, Dayton, Ohio

Sv. Kazimiero, Delbi, Kanada 
Sv. 
Sv. Juozapo, Duryea, Pa. 
Sv. Mykolo, Easton, Pa. 
Sv. Petro ir Povilo, Elizabeth,

N. J. 365.00
Svč. Mergelės Marijos, Eynon,

Pa.
Apreiškimo, Frackville, Pa. 

Kazimiero, Gary, Ind. 
Vincento, Girardville, Pa. 
Petro ir Povilo, Grand 
Rapids, Mich.

Aušros Vartų, Hamllton, Ka
nada

Sv. Juozapo, Hanover, Pa. 
Svč. Trejybės, Hartford, Conn. 
Sv. Petro ir Povilo, Hazleton,

Pa.
Sv Petro ir Povilo, Homestead,

Pa. 267.60
[Svč. Mergelės Marijos, Kings-

ton. Pa. 454.00
Pranciškaus, Asyžiečio,

Lamrrence, Mass. 190.50
Šiluvos Svč. Mergelės Marijos,

London, Kanšida 248.45
Sv. Kazimiero, Los Angeles,

Calif. 6,204.00
Sv. Juozapo, Lowell, Mass. 210.00 
Sv. Onos, Luzeme, Pa. 215.90
šv. Juozapo, Mahanoy City; Pa. 200.00 
Šiluvos Svč. Mergelės Marijos,

Maizeville, Pa. 
V. J. Atsimainymo, Maspeth,

N. Y. 50.00
Sv. Pranciškaus, Miners Mllls,

Pa 260.00
šv. Pranciškaus, MlnersviUe,

Pa. 327.00
Lietuvos Kankinių, Mississau-

ga, Kanada 1,080.00
Aušros Vartų, Montreaį, Kanada 50.00

Petro, Detroit, Mich.

šv. 
Sv.

Sv.

Sv. 
Sv.
Sv.

Sv.

130.00
295.00 ____ .
25.00 Svč. Trejybes, Wllkes-Barre, 
59.00

Sv.
400.00

229.00

607.00

994.00
142.50
613.00

201.00

340.00

Sv.

Sv.

755.74

60.00

167.50

295.00

751.00
782.00

1,209.00

Pa.
Kazimiero, Windsor, 
Kanada
Kazimiero, Winnipeg, 
Kanada

Aušros Vartų, Worcester, 
Mass.

Sv. Kazimiero, Worcester, 
Mass.

Hot Springs lietuviai, Ark. 
Lietuvių Misija, Sudbury 

Kanada
Ottawos Lietuvių Kapeliuos,

Kanada 195.00
šv. Kazimiero Lietuvių Misija,

St. Petersburg, Fla. 52.00
šv. Tomo Villanowo parapija, 

Goshen, Conn.
Manchester lietuviai, Anglija 
Adelaide Lietuvių Parapija, 

Australija
Brisbane Lietuvių Parapija, 

Australija
Geelong lietuviai, Australija 
Hobart lietuviai, Australija 
Latrobe Walley, lietuviai, 

Australija
Melboume Lietuvių Parapija, 

Australija
Perthe lietuviai, Australija 
Sale lietuviai, Australija 
Sydney Lietuvių Parapija, 

Australija

100.00
111.00

1,840.00
I
27323
941.07
283.00

125.00

4,340.45
179.00
122.00

1,569.96

Lietuvos kenčiančios — kovojančios Bažnyčios vardu Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa dėkoja visiems aukotojams. Kas negavo progos per parapiją 
paaukot, gali savo auką pasiųst tiesiog sekančiu antrašu:

Lithuanian CathoUc Rellglous Aid
351 Hlghland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207 

Suminėkite parapiją arba organizaciją, jei norite jos sąskaiton užskai
tyti Jūsų auką.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
Valdybos vardu,

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS, 
Reikalų vedėjas

TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

— Transfer Press Setup
Have you ever been to beautiful Holland, Michigan on vacation?
Would you likę to live in Westem Michigan on the shores of 

Lake Michigan where there is a year-round vacationland atmosphere?
Would you likę to work with a young growing company specializ- 

ing in high speed Transfer Presses?
lf youranswer is yes to the above questions, then we would likę 

to talk to you.
Transfer Press experience preferred, būt not necessary if you 

have a background in Progressive Dies with three or more year3 
experience. We will work with and groom the individual that we are 
lookink for.

Top wage rate, full benefits, all expenses paid on movė.
Please send your resume to:

DFI
Draw Form, Ine. 243-129th St. 

Holland, Michigan 49423
(9-10)

We offer excellent wages with 
complete company paid ben
efits. Applicants are encourag- 
ed to call:

313-584-1600, Ext. 259 or 257

or, you may apply in person 
or write to:

EMPLOYMENT OFFICE

BURROUGHS 
CORPORATION
14300 Tireman Avenue
Detroit, Mich. 48228

Equal Opportunity Employer M/F

Burroughs „,4,

MACHINIST FIRST CLASS
Top pay, full benefits, overtime, ex- 
cellent conditions in our clean, mod- 
ern shop. AZTEC TOOL CO. INC. 
516-546-9211. (10-14)

FABRIC CUTTERS
Immediate openings for fabric eut- 
ters for intreior design firm. No ex- 
perience required, būt mušt have 
good figure aptitude and be able to 
work with measurements. Manuel 
dexterity. good eyesight and physical 
fittness are essential to quality. Ex- 
cellent starting salary and regular 
reviews based on preformance. Steady 
perminante employment with no lay- 
offs. For an interview appointment 
call:

216-696-0146
S. M. HEXTER CO. 

2400 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

OR APPLY IN PERSON 
Tuesday 9 a. m. to 4 p. m.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For growing recreational town of 
15,000 in warm western Arizona.

ANESTHESIOLOGIST
Immaculate opportunity with excel- 
lent income.

or NURSE
Good starting salary and liberal per
sonnel policies.
Apply call or write to Administrator

MEDICAL CENTER
HOSPITAL

LAKE HAVASU CITY, ARIZ. 86403 
602-855-8185

(H-15)
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■ Floridos lietuviai
DAINA SU SOLISTE 

GINA ČAPKAUSKIENE

Pašėlusiu tempu bėga 
dienos. Atrodė, jog apsigy
venus Floridoje laikas slink- 
te slinks ir dažnas gal net 
nuoboduliu susirgs. Deja, 
pasakyčiau, jog tokia liga 
St. Petersburgo apylinkė
se gyvenantiems lietuviams 
yra nepažįstama, Dažnas 
nesuspėja nueiti į visus ruo
šiamus parengimus, o cho
ristai, vaidintojai ir įvairūs 
organizacijų veikėjai taip 
ir bėgioja iš repeticijos į 
repeticiją, iš posėdžio į po
sėdį. Sekmadieniniai lietu
vių klube organizuojami 
pietūs visuomet perpildyti, 
ypač sezono metu, kada čia 
šviečia tokia šilta ir gaivi 
saulutė.

žinoma, svečiams palink
sminti ir juos maloniai nu
teikti lietuvių klubas sten
giasi suruošti kuo daugiau 
parengimų, štai sausio 31d. 
muz. P. Armono diriguoja
mas ”Bay Area Chamber 
Strings” orkestras, suorga
nizuotas iš apylinkėje gy
venančių muzikų, turėjo lie
tuvių klubo salėje savo pir
mąjį kamerinės muzikos 
koncertą, kuris praėjo gra
žiu pasisekimu.

Pažymėtina, jog viena iš 
orkestro dalyvių Margaret 
Sullivan yra nuolatinė 
akompaniatorė lietuvių cho
ro koncertuose be jokio at
lyginimo.

Vasario mėn. 7 d. įvyko 
klubo choro koncertas drau
ge su montrealiete soliste 
Gina čapkauskiene. Chorui 
dirigavo muz. P. Armonas, 
solistei ir chorui akompa
navo Margaret Sullivan.

Pradžioje klubo parengi
mų vadovė A. Kamiene 
dainuojamus dalykus trum
pai apibudino lietuvių ir 
anglų kalbomis, nes atsilan
kė ir amerikiečių.

Koncertas susidėjo iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
choras koncertą pradėjo 
”Malda už tėvynę”, J. Gai-

delio. Vėliau dviem išėji
mais padainavo ”Tėviškės 
medžiai”, J. štarkos ”Suai- 
dės vėl laisvės dainos”, Br. 
Jonušo, ”šienapiūtė”, J. 
Gaidelio, ’’Oi, toli toli”, St. 
Gailevičiaus ir, kartu su 
soliste, ”Karvelėli”, č. Sas
nausko. šioje dalyje solistė 
G. čapkauskiene padainavo 
solo ariją iš operos ”Lucia 
di Lammermoor”, G. Doni- 
zetti.

Antroje dalyje solistė 
G. čapkauskiene padainavo 
”Jau žvakės dega’’ — reči
tatyvą ir vėl ariją iš aukš
čiau paminėtos operos. Cho
ras išpildė tris dainas, bū
tent : ”Pasveikinimo cho
ras” iš operos ”Pilėnai”, V. 
Klovos ir su soliste ”Verpė- 
jos dainą” iš kantatos ”Lie- 
tuvos šviesos keliu” ir ”Ma- 
no protėvių žemė”, abi Br. 
Budriūno. Publikai reika
laujant, ”<Mano protėvių že
mė” teko pakartoti. Per vi
są koncertą tiek solistei tiek 
chorui publika nesigailėjo 
katučių. Tačiau jaudinantis 
momentas buvo, kai po kon
certo publika sustojusi ilgai 
plojo atsidėkodama už gerą 
koncertą^

festivalio.

Klubo pirm. K. Jurgėla 
savo žodyje nuoširdžiai dė- 

• ko jo programos dalyviams 
ir pasidžiaugė šio koncerto 
aukštu lygiu. Solistė buvo 
apdovanota gėlių puokšte, 
o muz. P. Armonui ir pia
nistei prisegta po gėlytę.

Solistė Gina čapkauskie- 
nė, jau kelis kartus St. Pe- 
tersburge anksčiau daina
vusi, yra čia mielai laukia
ma. Jos paprastumas, šil
tumas ir skaidri nuotaika 
čia taip pritampa prie švie
sios Floridos saulės. Tiesa, 
ji ir gėrisi skaidriu jūros 
vandeniu. Ją, praleidžiančią 
savo atostogas čia, visuo
met sutiksi pajūryje, jei tik 
ji suspėja ištrūkti iš gau
saus būrio garbintojų glo
bos ..,

Šiame koncerte solistė su
žibėjo tiek arijose iš operų,

I
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tiek kartu su choru. ”Mano 
protėvių žemė” nuskambėjo 
kaip rauda ir skundas, jau
dinantis ligi sielos gelmių ir 
net daug kam ašaras iš
spausdamas. Jos meilė dai
nai, balsas, intepretacija 
dainuojamų dalykų ir laiky
sena scenoje — tai pažy
miai, kuriais solistė sužavi 
publiką ir sudaro tamprų 
kontaktą tarp klausytojo ir 
solistės.

Lietuvių klubo choras, 
vadovaujamas muz. P. Ar
mono, yra išaugęs į gražų 
dainos vienetą. Prieš kelis 
metus choras turėjęs tik 
apie 20 choristų, dabar turi 
40 dainininkų savo eilėse. 
Čia sutiksi buvusį ”Daina- 
vos” ansamblio choristą, 
New Yorko vyrų choro 
”Perkūno” narį, Toronto 
”Varpo” ir panašiai. Choro 
dirigento ir choristų pasi
šventimu ir darbu ir šiam 
koncertui buvo paruošta vi
sai nauja prograrrta. Choras 
paliko tikrai gerą įspūdį. 
Dainavimas su soliste tai

Vaizdai iš St. Petersburge Įvykusio tautų 
buvo tam tikras egzaminas 
ir tą egzaminą choras tik
rai išlaikė,
buvo graži prošvaistė St. 
Petersburgo lietuvių gyve
nime. (sv)

Koncertas tai

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

TAUTŲ FESTIVALIS
Jau kelinti metai St. Pe- 

tersburge, Fla., ruošiamas 
tautų festivalis, šiemet va
sario 22-25 d. dalyvavo 31 
tautybė.

Programoje tautybių pa
sirodymai — dainos, šokiai

(Nukelta į 14 psl.)

H©lidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO AR NEW YORKO

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas
Balandžio 11 —$795.00
■balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 ir 9 —$829.00 
gegužės 16 — $839.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 —$865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $839.00

birželio 20

liepos 12

St. Petersburgo klubo choras su soliste Gina Čapkauskiene (aukštai vidury), diriguoja 
muz. P. Armonas. V. Augustino nuotr.

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

— Maskva 1, Vilnius 5 ii* 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradu 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

, —Leningradu 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, busVISOS
lydimos vadovą. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVTL AGENT įį TA 0324

MEMBER
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

Kovo 4 d. Šv. Petro parapi
jos klebonas kun. Kazimie-

KAZIUKO MUGĖ
Gal būt vienas iš Įdomiau

sių Įvykių laikytina skau- 
tų-čių rengiama Kaziuko 
mugė, šiais metais Kaziuko 
mugė Įvykusi kovo 4 d. Die
vo Apvaizdos parapijos cen
tre praėjo dideliu pasiseki
mu. Ir oras pasitaikė pasa
kiškai gražus, ir žmonių, iš 
arti ir toli, privažiavo už
tektinai daug.

Skautai-tės šiai Kaziuko 
mugei buvo gerai pasiruošę. 
Turtingoje virtuvėje buvo 
galima gauti Įvairių valgių, 
bet daugiausia buvo perka
mi ir ėjo Į apyvartą "cepe
linai”. Prekyvietės stalai 
buvo apkrauti gražiai išda
bintais meduoliais, širdelė
mis, riestainiais, velykiniais 
margučiais ir Vilniaus ver
bomis. O kiek ten įvairių 
medžio drožinių, vaikiškų 
žaislų, moteriškų reikmenų 
ir šiaip Įvairių gaminių. Tai

ST. PETERSBURG
(Atkelta iš 13 psl.) 

ir kt. liaudies meno — rank
darbių parodos ir valgių — 
užkandžių receptai.

Lietuvių paviljone buvo 
išstatytas didelis Lietuvos 
etnografinis žemlėapis 8’x 
10’ pėdų, vaizduojantis žy
mesnes vietas vaizdais. Prie 
žemėlapio labai pritapo dail. 
V. Vaitiekūno meninis pa
veikslas 3x4 pėdų Derliaus 
šventė alkoje — prieš 2000 
metų tradicija. Gintaro pa
vyzdžiai, medžio gintaro ir 
metalo junginiai, audiniai, 
juostos ir kt. Viskas vaiz
džiai ir pagarbiai vitrinose 
ant aksomo sukomponuota. 
Taip pat anglų kalba Liet. 
Enciklopedija, knygos ir al
bumai.

Paroda paruošta skonin
gai — profesionaliai suda
rė iškilų vaizdą. Parodos 
paviljoną įruošė v dail. V. 
Vaitiekūnas, kuris prieš 
metus Floridoje apsigyve
no.

Scenoje pasirodė muz. P. 
Armonas su A. L. Klubo 
choru, kuris savo kokybe ir 
kiekybe puikiai atstovavo. 
Taip pat A. Karnienės tau
tinių šokių grupė gražiai 
pašoko keletą tautinių šo
kių. Gi kūnui penu pasirū
pino L. žvynienė profesio
naliai suorganizavusi labai 
puikius užkandžių patieka
lus taip, kad lietuvių valgių 
skyrius buvo apgultas. Kaip 
girdėti padarė apie $3000 
gryno pelno.

Aplankė per 60,000 žmo.- 
nių. Kaip matom, pensinin
kai ne tik poilsiauja, bet ir 
kai kada gana stipriai juda, 
veikia ir linksminasi.

Linkėtina kiekvienam lie
tuviui sulaukus pensijos, 
persikelti į saulėtą Floridą, 
kur kaip sako, galima dar 
dešimtį metų uždėti ant sa
vo normalaus amžiaus. <lp)

vos nepriklausomybės me
tais tarnavo Lietuvos gele
žinkelių žinyboje ir gyveno . ras Butkus sukalbėjo rožinį. 
Klaipėdoje. Detroite pri
klausė Dievo Apvaizdos pa
rapijai, Jūrų 
tūrio” kuopai 
ganizacijoms.

Pašarvotas 
nausko laidotuvių koplyčio
je. Kovo 2 d. kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir kun. Al
fonsas Babonas, dalyvau
jant gausiam būriui gimi
nių, draugų ir pažįstamų 
sukalbėjo rožinį, šauliai-ės 
nešė garbės sargybą ir buvo 
įnešta kuopos vėliava. Jono 
Balsio gyvenimo bruožus 
papasakojo kuopos sekreto
rius Juozas Bražiūnas. šeš
tadienį, kovo 3 d. po atlai
kytų Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje pamaldų 
buvo nulydėtas į Mt. Olivet 
kapines. Nuliūdime liko: 
žmona Cicilija, trys sūnūs: 
Algis, Juozas, Antanas, trys 
dukterys: Vida, Nijolė ir 
Stasė, 7 anūkai, kiti gimi
nės ir draugai.

Kovo 2 d. M. Carmel Mer- 
cy ligoninėje mirė Vladas 
Kulvelis sulaukęs 65 metus 
amžiaus. Buvo gimęs 1913 

Kovo 1 d. St. Mary ligo- m- rugpiūčio 3 d. Latvijoje.
ninėje, Livonia, mirė Jonas 
Balsys, sulaukęs 68 metų- 
amžiaus. Velionis buvo gi
męs Kudirkos Naumiestyje, 
Vilkaviškio apskr. Mokinosi 
ir baigė amatų mokyklą 
Mažojoje Lietuvoje. Lietu-

tikras Lietuvos miestelio 
kermošius.

Turtingas dovanų stalas 
tirpte ištirpo. Ir kas nelai
mėjo dovanų šiame stale, 
savo laimę bandė kitose lai
mėjimuose, kurių buvo net 
keletas. Taip, kad atvykęs 
į Kaziuko mugę, namo ma
žai kas važiavo tuščiomis 
rankomis. Visi ką nors ve
žėsi; laimėję ar nusipirkę.

SLA 352 KUOPA
Neatsiradus kandidatų 

užimti kuopos protokolų se
kretorės pareigų, Birutė Ja
nuškienė sutiko dar me
tams eiti kuopos protokolų 
sekretorės pareigas.

Vasario 16 šventės proga 
kuopa paskyrė Lietuvos va
davimui 20 dol. ir Įteikė 
ALTai.

Labai svarbus kuopos su
sirinkimas Įvyks balandžio 
1 d. 12 vai. Lietuvių Na
muose.

MIRTYS

šaulių ”švy- 
ir kitoms or-

buvo Stepo-

Liko nuliūdime: motina 
Stasė, sūnus Danukas, duk
terys : Dalia, Lorė, seserys: 
Stasė, Birutė ir Aldona, ki
ti giminės, draugai ir pa
žįstami. Buvo pašarvotas 
Harris laidotuvių namuose.

Įnešus $1.000
48 mėnesiams

/ Oi Įnešus $1,000
2/0 mėnesių

Pirmadienį, kovo 5 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje kun. Viktorui Kriščiū- 
nevičiui ir kun. Domininkui 
Lengvinui atlaikius už jo 
sielą pamaldas, buvo nuly
dėtas amžinam poilsiui į 
Holy Sepulchre kapines. 
Laidotuves tvarkė Jolanda 
Zaparackienė.

PADĖKA
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro Valdyba ir 
atstovai džiaugiasi ir'gėrėsi 
Detroito lietuvių solidaru
mu kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, jų patvarumu, ir 
tautinės dvasios stiprumu.

Gausus dalyvavimas Va
sario 16-sios minėjime ir 
gausios aukos Amerikos 
Lietuvių Tarybai, Lietuvos

laisvinimo reikalams, pui
kiausias tam rodyklis.

Visiems į tą šventę atsi
lankiusiems, aukavusiems, 
minėjimo programą atliku- 
siems, aukas rinkusiems ir 
bet kuo talkininkavusiems 
— gili padėka.

DLOC Valdyba

DRAFSTMEN
MODEL MAKERS

AND

FIXTURE 
BUILDERS

Immediate long term pro- 
gram, full benefits.

Application now being 
taken.

VISIONEERING INC.
31985 Groesbeck Hwy 
Fraser, Mich. 48026

313-293-1000
(11-16)

INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN

Top vvages for individual whose func- 
tion vzould be troubleshoot automat- 
ed equipment. Mušt be able to 
troubleshoot electrical, pneumatic, 
and hydraulic systems with the ūse 
of schematics. Prefer high school 
graduate with 5 years Industrini 
Electrical experience.

ALSO 

MAINTENANCE 
GENERAL 
FOREMAN

. . . while you keep things running 
smoothly at Newnam Foundry. We’re 
looking for an aggressive decision- 
maker who can supervise the totai 
maintenance operations of the 3rd 
shift. This individual mušt be able 
to makes necessary repairs on all 
foundry, coreroom and finishing room 
equipment on a routien and preven- 
tive maintenance basis. Your duties 
will also include assisting in th'e 
training of hourly employees, and 
handling first level personnel and 
labor matters.
The qualified candidate should have 
2 years post high school, technical 
or college training, as well as strong 
pneumatic, electricial, and hydraulic 
skills, preferably with foundry appli
cation.
Newnam Foundry provides excellent 
company paid benefits including a 
stock plan, For immediate considera- 
tion send resume with com plėtė 
salary’ history to:

John D. Hursh
NEWNAM FOUNDRY

200 W. Ohio 
Kendallville, Indiana 46755

An Equal Opportunity Empioyer M/F

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ

NUOŠIMTI

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced worker preferred.
Good salary and benefits. Call Mrs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /avino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100 
32800 Center Ridge Road 

779-5915

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

RECEPTIONIST
To handle people. Telephone and rec- 

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17)_________ PHILA., PA. 19107

WAITRE SS
To serve elderly banquet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17)_________ PHILA., PA. 19107

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs p'atient coordina- 

tor. Reality orientation.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

IŠIK

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280 1

PBX
Experience only. Full and part time. 

555 Consele.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

H O S T E S S
In Hotel dining room mature super- 
vising. Two meals. Exp. Full or part 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

HOUSE KEEPERS
For retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G.
476-2250

Box T-8 Lithuanian Papfer
1015 CHESNUT ST. 

(11-17__________ PHILA,, PA, 19107
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Aldonos Stempužienės- 
švedienės dainų koncerte 
bus atliktos šių kompozito
rių dainos: Purcell, Caccini, 
Scarlatti, Monteverdi, Schu- 
bert, De Falla, Whittaker, 
švedo ir Jakubėno. Koncer
tas įvyks kovo 27 d. 8 v. v. 
Cleveland Music School 
Settlemento koncertų salėj. 
Akompanuos Jonas švedas. 
Įėjimas laisvas.

Koncertą rengia Cleve
land Music Settlement.

• Daytone suruoštame 
Vasario 16 minėjime, kurio 
meninę programą-koncertą 
atliko Čiurlionio ansamblis, 
dalyvavo virš 1200 asmenų. 
Tai didelis nuopelnas tokiai 

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO- 
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

- 6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO. NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700

UPHOLSTERERS S
Wood office furniture manufacturer is looking for ex-

■ perienced upholsterers.

■ Excellent pay, working conditions and fringe benefits.

MARELE FURNITURE CO.
89 WILLIS STREET 

BEDFORD, OHIO 44146

216-232-0100

j JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1
1 PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į j

Į LATVIAN ROOFING į

g Cleveland telef. (216) 521-2182 į
B St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
g DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. ,]

H Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. ] 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. J

g M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio ]

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

mažai kolonijai, kuri pri
skaito vos šimtą lietuvių, 
sutraukti i minėjimą tokią 
gausią svetimtaučių publi
ką.

• Dail. Juliaus Šukio kū
rinių paroda Clevelande 
Lietuvių Namuose įvyks 
balandžio 7-8 d. Bus išsta
tyta virš 30 darbų. Parodą 
rengia Korp. Giedra.

• Romo Kalantos pa
minklui Chicagoje statyti 
aukas Clevelande renka 
kiekvieną sekmadienį tuoj 
po pamaldų abiejose lietu
vių parapijų bažnyčiose Žal
girio šaulių kuopos šauliai.

KORTAVIMO POPIETĖ

Lietuvos Vyčiai kovo 18 
d. nuo 2:30 vai. p. p. rengia 
DMNP parapijos kavinėje 
kortavimo popietę. Bus ga
lima pietauti.

Komitetui pirmininkauja 
Nellie Arunski 271-6344. 
Nariai J. Shigo, G. Kunsi- 
tis, V. Au'gust, E. Stempu- 
žis ir A. Svet.

SHOW HOURS:
11 AM to 10 PM vveekdays
10 AM to 10 PM Sat. and Sun.
10 AM to 8:30 PM March 25

CLeveLFinD 
PUBLIC HALL

• Lithuanian Village, Ine. 
metiniame susirinkime ko
vo 11 d. direkcijos patiekti 
pranešimai buvo patvirtin
ti ir išrinkti du nauji direk
toriai — Arėjas Natkus ir 
Vytautas Jokūbaitis, vieton 
išėjusiu Zenono Dučmano ir 
Broniaus Bernoto. Kiti visi 
liko senieji. Be to, išrinktos 
komisijos: revizijos, nomi
nacijų ir konstitucinė.

APYGARDINĖ KREPŠI
NIO IR TINKLINIO 

PIRMENYBES 
CLEVELANDE

Š. m. kovo 31 ir balandžio 
1 d., Clevelande įvyks Vid. 
Vakarų Sporto Apygardos 
prieauglio klasių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės. 
Varžybas vykdo Clevelando 
LSK žaibas.

Krepšinio varžybos bus 
pravestos šiose klasėse: 
Jaunių A (gimusių 1960-62 
m.), Jaunių B (gim. 1963- 
1964 m.), Jaunių C (gim. 
1965-66 m.) ir Jaunių D 
(gim. 1967 m. ir jaunes
nių) .

Tinklinis vyks mergaičių 
A ir mergaičių B klasėse.

Smulkios informacijos iš
siuntinėtos visiems apygar
dos sporto klubams.

Registracija privalo būti 
atlikta iki kovo 23 d., šiuo 
adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Tel. (216) 481-7161.

Varžybos bus vykdomos 
Cleveland Statė universite
to ir Naujosios parapijos 
salėse.

Iš ATEITININKŲ 
VEIKLOS

Kovo 3 d. įvyko Clevelan
do Ateitininkų draugovės 
antrasis susirinkimas, ku
riame dalyvavo maždaug 15 
studentu. Susirinkimą pra- X 4 ‘
vedė Paulius Alšėnas> kal
bėdamas tema: Psichologi
nis nutautėjimas profesio
nalų tarpe.

Jis aiškino, kad negalime 
būti pirmoje vietoje lietu
viškoje veikloje ir tuo pačiu 
laiku pirmoje vietoje savo 
profesijose. Nes čia susidu
riama su asmenine proble
ma — ar būti veikliu lietu
viu ar pasižymėjusiu asme
niu savo profesinėje srity
je. Daugumas lietuvių, pa
sak Alšėną, siekia tobulumo 
savo profesijose, palikdami

• Model H o ūse
• Celebrity Shovvcases
• Formai Gardens
• Child Care Center
• WIN FREE Air Trips 

Via Eastern Airlines 
% Sponsored by Cardinal Federal

(Ttarch 17-25
LOOP BUS SERVICE

From Terminai Tower & Muny Lot 
Sat & Sun. 10 a.m. to 10 pjn. 

(March 2510 a.m. to 8:30 p.m.)

SAVE $1.00
ADVANCE TICKETS 

NOW ON SALE
Pick-N-Poy Supermarkets, 
Lawsons, Sears, Major 
Banks and Savings & Loans j 
and 300 Travel Agencies.^^r

lietuviškąją veiklą antroje 
vietoje, pasižadėdami, kada 
nors ateityje, kai jau at
sieks profesijoje pirmąją 
vietą, sugrįžti į lietuvišką
ją veiklą. Bet kartą išsijun
gę iš lietuviškos veiklos re
tai sugrįžta, o jei vėliau ir 
sugrįžta, veikla nukenčia 
20-30 metų: tame laikotar
pyje, kai visi veiklūs asme
nys palieka lietuvišką veik
lą ir siekia aukštųjų atsako
mybės vietų profesionalų 
tarpe. Paulius Alšėnas ska
tino susidomėti, ne tiktai 
studentiška veikla, bet ir 
v y r e sniųjų organizacijo
mis :VLII<u ALTa, Bend
ruomene ir t.t.

Po susirinkimo visi vyko 
į John Carroll universitetą 
pasiklausyti ”jazz” koncer
to.

• Rekolekcijos įvyks kovo 
16, 17, 18 dienomis Beau- 
mont stovykloje. Kaina — 
$10.00 iš anksto, $12.00 —- 
stovyklavietėj. Praves kun. 
Saulaitis, S. J. ir sesė Igne. 
Užsiregistruoti pas Zita 
Kripavičiūtę 946-2527.

Kviečiami visi studentai 
ir vyresnieji skautai.

• Studentų studijų dienos 
įvyks kovo 23, 24, 25 dieno
mis Dainavoje.

A. Kazlauskas

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

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

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

W!| NATIONWIDE 
B ■ INSURANCE

I Nationvvide is o« your s«ie

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

Reikalinga moteris valy
mui f-oto studijos prie East 
185 St. Skambinti dėl sąly
gų 432-0040. (10-11)

Lietuviu grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — Hair 
Fasliion. 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-1240.



DIRVA
• Per K. Pocių, Vilties 

d-jos pirmininką, Dirvą už
siprenumeravo A. Prashy iš 
Beverly Shores ir J. Sankū- 
nas iš Michigan City.

• Lietuviu Rašytoju 
Draugijos 1000 dol. premija 
kovo mėn. 4 d. balsų dau
guma paskirta poetui Sta
siui Santvarų i už jo poezi
jos knygą ”Rubajatai”. 
Vertinimo komisiją sudarė 
pirm. Pranas Visvydas, Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžio
nis, Bronys Raila ir dr. Ele
na Tumienė. Premijos me
cenatas — Lietuvių Fondas.

• Regina žymantaitė-Pe- 
ters su vyru buvo išvykę į 
Europą. Dvi savaites pralei
do Anglijoje, kur buvo susi
tikę su Lietuvos atstovu p. 
Balecku ir kitais lietuviais.

• Andrius Šmitas, IV 
PLJK pirm., Marytė Dam- 
briūnaitė - Šmitienė, infor
macijos komisijos pirm. Va
sario 16-tos dienos minėji
mo proga lankėse Stuttgar- 
te, kur tarėsi su E. Lucie- 
ne, kuri sutiko šią vasarą 
prižiūrėti Kongreso būstinę 
— lietuvių Vasario 16-tą 
gimnaziją. Ji žada suorga
nizuoti moteris, kurios gim
nazijoj priims atvykstan
čius svečius iš viso pašau- 
lio.

Mylimam broliui
A. t A.

BRONIUI MOZOLIAUSKUI
Lietuvoje mirus, seseriai, Žalgirio šaulių kuo
pos moterų sekcijos vadovei, muzikei ONAI 
MIKULSKIENEI, jos vyrui ALFONSUI MI
KULSKIUI, giminėms ir artimiesiems skaus
mo valandoje reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Žalgirio šaulių kuopa

A. A.

BRONIUI MOZOLIAUSKUI

mirus, jo seserį ONĄ MIKULSKIENĘ, brolį

VYTAUTĄ MOZOLIAUSKĄ ir jų šeimas

nuoširdžiai užjaučiame

A A.
M O Z O L I A U S K U I 

seserį ir svaini, mūsiĮ mokyklos
BRONIUI

mirus Lietuvoje, jo 
mokytojus muz. ONĄ ir ALFONSĄ MIKULSKIUS, 
nuoširdžiai užjaučiame

CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO
- LITUANISTINĖ MOKYKLA

• Pabaltiečių Krikščion’ų 
Studentų Sąjunga IV PLJK 
proga ruošia jaunimo suva
žiavimą nuo rugpiūčio 1-6 
d., kuriame bus svarstomos 
literatūrinės ir krikščioniš
kos temos. Suvažiavimas 
įvyks pabaltiečių įsigytoje 
Annabergo pilyje. Norintie
ji šiame suvažiavime daly
vauti arba gauti daugiau in
formacijų, kreipiasi tiesiog 
į pilies šeimininką: Rev, J. 
Urdzė, Annabergerstr. 400, 
5300 Bonn 2, West Germa
ny.

• Pianisto Manigirdo Mo- 
tekaičio koncertas dėl snie
go pūgų buvo atidėtas ir

t
I
i

I

Stefa ir Jonas
G a r 1 a i

Ij
J

I
I

Colorado lietuvių delegacija pas guberna torių Richard Lamm, jam pasirašant proklama
ciją Vasario 16 d. proga. Iš kairės: Patricija Steikūnaitė, Leonas Vaitaitis, Algis Liepas ir 
inž. Julius Bulota. Sauliaus Pliuškonio nuotr.

DENVER
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LB Colorado Apylinkės 

valdyba, vadovaujama Ste
po Stęikūno, šių metų Ne
priklausomybės šventės mi
nėjimo organizavimą pave- 

dabar įvyks Chicagoje š. m. 
kovo 18 d., sekmadienį, 3 
vai. po piet Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

Pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis yra jau puikiai už
sirekomendavęs ne tik mū
sų, bet ir amerikiečių visuo
menėje, su savo koncertais 
Amerikoje ir užsieniuose. 
Dar studijų metu ■ jis yra 
laimėjęs Chicagos pianistų 
varžybose piniginių premi
jų, o dienraščio Chicago 
Tribūne rengtuose muzikos 
Festivaliuose per tris sezo
nus iš eilės net tris aukso 
medalius. Vėliau jis buvo 
konkurso keliu atrinktas 
Chicagos Business Orkestro 
koncertui solistu - pianistu, 
taip pat kaip pianistas-so- 
listas yra skambinęs Chica
go NBC Televizijoje su sim
foniniu orkestru. Pernai jis 
buvo pagrindiniu pianistu- 
solistu Chicagos Philharmo- 
nijos Auditorium Theatre 
koncerte, kurio klausėsi virš 
4000 žmonių. Manigirdas 
yra atlikęs visą eilę forte
pijonų koncertų ne vien 
Chicagoj, bet ir kituose 
Amerikos didmiesčiuose, vi
suomet laimėdamas puikius 
įvertinimus, o greta to viso 
jis visuomet mielai talki
ninkauja lietuvių parengi
muose akompanuodamas so
listams, instrumentalistams 
bei pat papildydamas pro
gramas paskirų fortepijono 
kūrinių išpildymais.

Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti į šį Mani
girdo Motekaičio koncertą, 
kuriame jis išpildys naujai 
paruoštą pasaulinių ir savų 
kompozitorių kūrinių pro
gramą. (bm) 

dė specialiam jaunimo ko
mitetui : studentai Dalia 
Pliuškonytė, Algis Liepas ir 
inž. Leonas Vaitaitis. Gu
bernatoriaus audiencijos ir 
Vasario 16 d. proklamacijos 
gavimo reikalams talkinin
kavo inž. Julius Bulota.

Minėjimą pravedė inž. 
Leonas Vaitaitis, tik prieš 
trumpą laiką baigęs Colora
do Statė University. Nu
skambėjus Amerikos ir Lie
tuvos himnams, dalyviai bu
vo paprašyti susikaupti rim
ties minutei žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimui. 
Patricija Steikūnaitė per
skaitė Colorado gubernato
riau Richard Lamm prokla
maciją, skelbiančią Vasario 
16 d. ”Lithuanian Indepen- 
dence Day In the Statė of 
Colorado”.

Pagrindiniu kalbėtoju 
rengėjai pasikvietė ne kokį 
veteraną, bet vieną iš savo 
kartos žmonių, visiems ge
rai žinomą jaunimo veikėją, 
Liną Kojelį iš AVashington, 
D. C. Prelegentas, kaip pa
aiškėjo, irgi ką tik apleidęs 
Princeton University su 
magistro laipsniu, ir pradė
jęs tarnybą Washingtone 
prieš savaitę. Jo žodis, pir
moje vietoje taikytas jau
nimui, betgi buvo labai tin
kamas ir vyresniesiems. Pa
reiškęs, kad tokios frazės, 
kaip ”vaduokime Lietuvą” 
dažnai mums nedaug ką te
pasako, prelegentas kvietė 
visus Lietuvos labui dirbti 
”mažais”, bet konkrečiais 
darbais, — tokiais darbais, 
kuriuos visi, šioje salėje da
lyvaujantieji, gali lengvai ir 
efektyviai pasireikšti. Ypač, 
anot prelegento, yra svar
bu ir naudinga informuoti 
Amerikos visuomenę apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, 
rašant laiškus įtakingiems 
valdžios ir kitiems pareigū
nams disidentų pagelbėji
mui. Prelegentas pasiūlė 
vietiniam jaunimui ”adap- 
tuoti” vieną iš lietuvių disi
dentų ir koncentruoti bend
ras jėgas jo būklėje pageri
nimui ar iš komunizmo iš
gelbėjimui. ”Lašas po lašo 

ir akmenį pratašo”, anot se
nos lietuvių patarlės, atro
do, buvo pagrindinė mielo 
svečio mintis.

Meninę minėjimo dalį at
liko ”Rūtos” tautinių šokė
jų grupė, vadovaujama An
taninos Bulotienės. Ploji
mams pasibaigus buvo pra
nešta, kad ”Rūta” rimtai 
planuoja ir ruošiasi daly
vauti sekančioje tautinių 
šokių šventėje.

Malonu buvo stebėti šį 
nepriklausomybės šventės 
minėjimą, šventės rengėjai 
ir išpildytojai buvo jaunuo
liai, kurių didžioji dalis dar 
nebuvo nei gimę, kai LB 
Colorado Apylinkė buvo 
įsteigta 1961 metais. Minė
jimui vadovavęs inž. Leonas 
Valaitis tuo laiku atrodo 
dar nebuvo nei pradžios mo
kyklos pradėjęs. Tenka 
džiaugtis tėvų ir LB Apy
linkės darbo vaisiais, nes 
jaunimo įtraukimas į lietu
višką darbą yra bene svar
biausias vyresniųjų uždavi
nys.

Minėjimas įvyko puikioje 
Applewood Inn svetainėje, 
vasario 18 d. Dalyvavo virš 
80 žmonių iš Denver, Boul- 
der, Colorado Springs, Fort 
Collins, Greeley ir iš kitų 
mažesnių Colorado vietovių.

(vpa)

IEŠKO

Elžbieta Laukytė-Sk’učie- 
nė, gyvenantį Lietuvoje no
ri surasti seserį ar jos vai
kus, Oną Lankytę Jakštie
nę (Andriaus) gim. Garlia
vos yalsč., šniurių km. Į 
JAV išvyko prieš I pas. ka
rą. Vedė Joną' Jakštą, ki
lusį nuo Anykščių, susilau
kė 9 vaikų. Vyriausia duk
tė Ona.

Turį žinių, prašome pra
nešti šiuo adresu: A. U. 
109 Chestnut St., Nashua, 
N. H. 03060.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
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