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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvių 
skundas
HELSINKIO BAIGIAMĄJĮ 

AKTĄ PASIRAŠIUSIU 
VALSTYBIŲ 

VYRIAUSYBĖMS
Prieš 5-erius metus 35 

valstybės, Įskaitant ir Ta
rybų Sąjungą, pasirašė Hel
sinkio Baigiamąjį aktą, ku
riame sakoma:

— Dalyvaujančios valsty
bės gerbs žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, įskai- 
+nni minties, sąžinės, reli
gijos ir įsitikinimų laisvę. . .

šia prasme dalyvaujan
čios valstybės pripažins ir 
gerbs asmenybės laisvę iš
pažinti vienasmeniškai ar
ba bendrai su kitais religi
ją ar tikybą, veikiant pagal 
savo paties sąžinę... (7 
sk.).

Pasirašius Helsinkio Bai
giamąjį akta, tikinčiųjų pa
dėtis Tarybų Sąjungoje, 
kaip ir buvo galima laukti, 
nepagerėjo, bet pablogėjo. 
Todėl mes norime atkreipti 
Baigiamąjį aktą pasirašiu
sių vyriausybių dėmesį j tas 
Lietuvos tikinčiųjų religinio 
gyvenimo vietas, kur ypa
tingai jaučiama tikinčiųjų 
diskriminacija.

Tikintieji vaikai ir 
jaunimas

Visose Lietuvos TSR mo
kyklose tikintieji mokslei
viai yra skaudžiai prievar
taujami ir dvasiniai luoši
nami : verčiami stoti j bedie
viškas organizacijas, kalbė
ti, rašyti, piešti ir vaidinti 
prieš savo įsitikinimus; už 
aktyvų dalyvavimą religi
nėse apeigose moksleiviams 
iki patenkinamo mažinamas 
elgesio pažymys, šių faktų 
tikrumą ir visuotinumą ga
lėtų paliudyti kiekvienas 
Lietuvos moksleivis.

Tikinčiųjų moksleivių dis- 
kriminac i j ą Tarptautinių 
Vaiko metų proga esame 
išsamiai nušvietę Junesko 
organizacijai skirtame Ti
kinčiųjų teisėms ginti kata
likų komiteto dokumente 
Nr.' 12.

Religinė literatūra
Lietuvos tikintieji neturi 

religinės literatūros, tuo 
tarpu ateistiniais leidiniais 
užverstos knygynų ir bib
liotekų lentynos. Per 35-rius 
pokario metus buvo išleis
tas "Apeigvnas” 3 dalys — 
1 egz. kunigui ir bažnyčiai, 
"Vatikano susirinkimo nu
tarimai" — po 1 egz. kuni
gui, "Naujasis Testamen- 

(Nukelta į 6 psl.)

Kauno ąžuolynas pavasarėjant...

PO LAIMINGA ŽVAIGŽDE...
ATRODO YRA GIMĘS PREZIDENTAS REAGANAS

■< Vytautas Meškauskas

Prezidentas Reaganas, atvy 
kęs į kongresą išdėstyti savo 
ūkinio atkutimo plano met
menis, buvo sutiktas su tokiu 
entuziazmu, kad atsisukęs i 
užpakalyje sėdėjusius vicepre
zidentą George Bush ir atsto
vų rūmų pirmininką Tip 
CTNeill, lyg atsiprašydamas, 
jis tyliai pastebėjo: ‘Jei man 
taip būtų ploję Hollywoode, 
aš ten ir būčiau likęsl’

Gerai, kad taip neatsitiko, 
nes atrodo, jog šiam kraštui 
reikalingas kaip tik toks prezi
dentas, kuris pats būtų opti
mistas ir aplink skleistų gerą 
nuotaiką - ‘good feeling’ - ku
rios Amerika yra taip pasiil
gusi. N.Y. Times praneša, 
kad net patyrę, liberaliniai 
nusiteikę demokratai nesigaili 
komplimentų Reaganui. ‘Jis 
daro man labai gerą įspūdi’ - 
pareiškė visos eilės demokratų 
prezidentų intymus patarėjas 

C.M. Clifford: ‘Matau ryžtin
gą, pasišventusią, nusimanan
čią (jo patarėjų) grupę, kuri 
turi aiškų politini tikslą. Svei
kinu tą reiškinį, nes pergyve- 
nom ilgą minkštumo, neryžtin
gumo ir blaškymosi perijodą. 
Tas vyras turi aiškią filosofiją. 
Galimas daiktas, kad to kaip 
tik ir reikia kraštui, nors aš tu
riu abejonių. Kiekvienu atve
ju, pacientui sveika išbandyti 
naują daktarą’.

Tas naujas ‘daktaras’ kol 
kas didžiausią dėmesį skyrė 
ūkinėms problemoms. Jis pa
siūlė kongresui naują planą, 
kuris, apkerpdamas biudžeto 
išlaidas ir kartu sumažinda
mas mokesčių naštą, turėtų 
per kelis metus sumažinti in
fliaciją, bedarbių skaičių, bet 
kartu padidinti viso krašto pa
jamas ir išlaidas krašto apsau
gai.

Tas planas gali atrodyti sau 
prieštaraująs. Jei kovoje su in
fliacija pirmasis tikslas yra 
valstybės pajamų ir išlaidų su
vedimas — išlaidų apkirpimas 
yra būtinas; bet kam tada su 
mažinti mokesčius, paliekant 
daugiau pinigų žmonių kiše
nėse ir deficitą biudžete, tuo 
būdu kurstant infliacijos lieps' 
nas? Prie to dar reikia pridėti 
socialinės sąžinės argumentą: 
planas apsunkina nepasiturin' 
čių būklę, sumažinant jiems 
subsidijas, kada padedama 
pasiturintiesiems, sumažinant 
jų mokesčius.

Bet N. Y. Times, kurio jokiu 
būdu negalima pavadinti kon. 
servatyviu, planą pateisina:

‘Reaganas siūlo pabandyti 
pažadinti tautą iš ekonominio 
snaudulio. Tai bandė be pa
sisekimo jo respublikonų ir de- 

(Nukelta į 2 psl.)

Vasario 16 
minėjimas 
Chicagoje

šiais metais Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventė Chicagoje buvo mi
nima vasario 14-15 d.d. Va
sario 14 d. Jaunimo Centro 
sodelyje buvo pagerbti žuvę 
už Lietuvos laisvę, pade
dant gėlių vainiką prie pa
minklo. šiose iškilmėse da
lyvavo moksleivija ir visuo
menė, iškilmes vedė Chica
gos Aušt. Lit. Mokyklos di
rektorius J. Masilionis.

Vasario 15 ryte įvyko 
pamaldos už Lietuvą R. Ka
talikų ir lietuvių ev.-liutero- 
nų bažnyčiose. Daugiausia 
dalyviu sutraukė šv. M. Ma
rijos Gimimo ir "Tėviškės” 
parapijų šventovės.

Tą pačią dieną 2 vai. p. p. 
Maria High School salėje, 
dalyvaujant pilnutėlei salei 
publikos, įvyko iškilmingas 
Vasario 16 d. akto sukak
ties minėjimas. Jį pradėjo 
ir darniai vedė E. Mikužiū- 
tė, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagos skyriaus 
pirmininkė. Į sceną įneštos 
organizacijų vėliavos. Va
dovaujant A. Braziui, su
giedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją skaitė 
vysk. V. Brizgys ir Ev. liut. 
senj. A. Trakis. Nepriklau
somybės paskelbimo aktą 
(nutarimą) pagarsino sav. 
kūrėjas J. Jankauskas.

Skatinantį didesnę lietu
vių jungtį, o ne atsišakoji
mus, sveikinimo žodį tarė 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė. Sveikintoją, apžvelgda
ma nūdienę pasaulio politi
nę padėtį ir rasdama mums 
palankių faktų, drąsino vi
sus viltingai žiūrėti į Liep
tu vosateit į.

Pagrindiniu minėjimo pa
skaitininku buvo prof. dr. 
J. Stukas. Vliko vicepirmi
ninkas. Prelegentas kelis 
kartus lankęsis okupuotoj 
Lietuvoj ir asmeniškai pa
tyręs okupanto biurokratų- 
laikyseną bei pavergtųjų 
lietuvių polėkius ir drąsu
mą, išleidžiant pogrindžio 
leidinius, įteikiant peticijas 
ir pan., kvietė visus lietu
vius į darnų darbą. Kalbė
tojas savo mintis perpvnė 
gražiu sąmojumi, kurio be
ne aukščiausias taškas pa
siektas, siūlant dr. K. Bo
belį, dr. K. Šidlauską ir inž. 
V. Kamantą uždaryti į vie
nutę ir laikyti juos ten, kol 
suras formulę bendram dar
bui ...

(Nukelta į 4 psl.)
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Reakcija į Brežnevo pasiūlymą susitikti su Reaganu. — 'Vietnamo 
syndromas’. — Kliūtys sovietų raketų sekimui. — Parama 

_______ iš Sovietijos emigruojantiems žydams. _______
Brežnevo pasiūlymas susi

tikti su Reaganu viršūnių kon
ferencijoje, buvo gudrus takti
nis žingsnis suversti kaltę .už 
dabartini santykių pablogėji
mą Washingtonui. Jei Reaga
nas pasakytų ‘ne’, sovietų pro
pagandos mašina nertųsi iš 
kailio, kaltindama amerikie
čius karo kurstymu. Jei jis pa
sakytų ‘taip’ - sovietai, kuriuos 
Reaganas pavadino melagiais 
ir apgavikais, vėl įgytų pasiti
kėjimo vertų derybų partne
rių aureolę.

* Bent kiek sovietus pažįstan- 
tiems, optimistų yra daugiau 
negu skeptikų. Net Europoje, 
kuri turėtų žinoti geriau, Wa- 
shingtono sukeltas triukšmas 
dėl ginklų tiekimo EI Salvado
ro sukilėliams atrodo esąs ‘ne
proporcingas’ reikalui. Girdi, 
toks triukšmas tūtų tinkames
nis prasidėjus neramumams

Po laiminga 
žvaigžde...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mokratų primtakūnai per visą 
dešimtmetį. Jie tai bandė pra
vesti palaipsniui ir ad hoc eko
nomine politika. Rezultatas 
buvo infliacija ir stagnacija. 
Prezidentas Reaganas, padrą
sintas savo įspūdinga rinkimi
ne pergale ir įgimtu optimiz
mu, bando naują kelią į ūkiš
ką atkutimą.’

Kongresas turėtų atydžiai 
planą apsvarstyti ir reikalui 
esant kiek pakeisti, tačiau 
neturėtų nei delsti, nei suma
žinti, nes tuo atveju tik grįžtų 
prie gradualizmo, kuris iki 
šiol nepadėjo. Ūkis reikalin
gas sukrėtimo — išvedžiojo 
N.Y. Times.

Kol kas bendras spaudos to
nas yra Reaganui labai palan
kus, mažiau televizijos — kuri 
vaizdais iš nepasiturinčių jų gy 
venimo iškelia Reagano plano 
socialinio neteisingumo mo
mentus. Ar planas turės pasi
sekimo, ilgainiui priklausys 
nuo daugelio faktorių, kurie 
nėra Washingtono adminis
tracijos kontrolėje.

Šiuo metu atrodo, kad Rea
ganas bus gimęs po laiminga 
žvaigžde. Yra ekonomistų, ku
rie išveda, kad krašto ūkis yra 
kiek pasitaisęš ir be jokių spe
cialių priemonių. Krašto būk
lė esanti nebloga, jei tik būtų 
galima apvaldyti infliaciją, 
kuri, atrodo, pradeda kiek lė
tėti. Jei taip, Reagano ūkinis 
planas turi dar daugiau šansų.

Užsienio politikos srityje Re
agano administracijos pirmie
ji žingsniai - tiesos žodžiai 
apie sovietus, grąsinimas Ku
bai net blokada, jei nesiliaus 
ginklavusi Lotynų Amerikos 
teroristus - šiame krašte buvo 
sutikti labai ramiai; kiek di
desnės kritikos tai susilaukė 
užsienyje, o pačioje Maskvoje 
Brežnevas, kalbėdamas parti
jos kongrese, net pasiūlė vir
šūnių susitikimą.

Ką gi, gero vėjo!

pajėgos nelaimėjo Vietname, 
nes nebuvo leistos to padaryti.

Grįžtant prie Brežnevo kal
bos ... Jis taip pat pareiškė no 
ro atnaujinti derybas dėl ato
minių ginklų apribojimo takti
niais ir esminiais sumetimais. 
Taktiniais, nes tai pademons
truoja sovietų ‘taikos’ meilę; 
esminiais - ginklavimosi lenk
tynės sovietams yra nepake
liui.

Apie tą problemą rašyda
mas Tad Szulz The New Re- 
public skiltyse teigia, kad ame 
rikiečiams šiuo metu sunku pa 
tikrinti, ką šioje srityje daro so
vietai, be ko joks susitarimas 
neturi prasmės. Tos galimy
bės buvo prarastos dėl trijų 
priežasčių: 1. netekimas Ira
ne turėtų sekimo stočių; 2. pa
vėlavimas naujos satelitų seki
mo sistemos įvedimo ir 3. so
vietų .raketų siunčiamų signa
lų kodo neišskaitymas.

SALT I ir II sutartyse buvo 
nustatyta, kad ‘nė vienas pasi
rašančių kraštų nedarys jokių 
kliūčių ... kitos pusės sekimui 
(patikrinimui)’. Tas nuosta
tas tačiau neveikia naujų ra
ketų bandymuose. Kadangi 
niekas nenumatė Irano įvykių 
- 1977 metais, taupumosume- 
185 mil. dolerių skirtų naujos 
per satelitus sekimo sistemos 
pradžiai, buvo iš biudžeto iš
braukta, o sistemos išvystymui 
reikia bent keturių metų. Nuo 
1979 metų sovietai pradėjo 
bandyti daug naujų raketų su 
šifruotais kodais, kurių išaiški
nimui reikia nemažai laiko.

kokioje kitoje, strateginiai 
svarbesnėje vietoje.

Aplamai imant, valstybių 
viršūnių susitikimas yra tikslin 
gas tik iš anksto sutarus, ką jos 
turi daryti, kalbėti ir pasira
šyti. Aktualioms deryboms 
ten nėra vietos - tuo labiau, 
kad demokratinės ‘viršūnės 
yra išstatytos kritikai, o totali
nių rėžimų - ne.

Tokioje situacijoje negalima 
buvo tikėtis kitokio Reagano 
atsakymo, kaip kad Brežnevo 
pasiūlymas buvo ‘labai įdo- 
m.us’, arba Valstybės Sekreto
riaus Haig - ‘intriguojantis’. 
Reaganas tuoj pat pridūrė, 
kad prieš tai reikėtų dar ‘išly
ginti’ kai kuriuos klausimus, 
kaip EI Salvadoro.

' - ★★★

Apie tai kalbėdamas Mask
vos kongrese Kubos Castro aiš
kino:

‘Jankių inperialistai nori su
lyginti tautinio išsivadavimo 
sąjūdžius, liaudies kovą už so
cialinius pakeitimus su teroriz
mu ... to siekdami jie numeta 
žmonių teisių figos lapą ir pa
siima pasaulio žandaro role.’ 

Tai sakydamas jis pakarto
jo Amerikos liberalų argumen 
tą. Ne be to, kad jame visai 
nebūtų teisybės, bet komunis
tai tokias situacijas išnaudoja 
ne tikslingiems socialiniams 
pakeitimams, bet paprastai 
dar griežtesnio režimo įvedi
mui. Amerikoje tik dabar pra
dedama apsižiūrėti. Bet ir ta 
administracijos žadama pagal
ba Salvadorui sukėlė būkšta- 
vimų, ar tik vėl neįsivelsime į
naują Vietnamą. Dėl to, nau
jos administracijos taktika - 
kaltę už sukilimą tuč tuojau 
užmesti Kubai ir Maskvai, o 
ne tyliai jos priešintis - yra tei
singa. Kuba ir Maskva, žino
ma, aiškinsis, kad jos ten nie
ko dėtos, bet jei tai ištikro pri
ves prie mažesnės pagalbos su
kilėliams, tikslas bus pasiektas,

★★★

Baimę dėl Salvadoro pavir
timo ‘antruoju Vientamu’, 
Reaganas pavadino ‘Vietna
mo syndromu’. Apdovanoda
mas vieną, dabar jau atsargo
je esantį, seržantą aukščiausiu 
JAV ordinu - Kongreso meda
liu, iškilmingoje ceremonijoje 
jis pabrėžė, kad JAV karinės

■ Iš kitos pusės
Citatom galima įrodyti viską. Tik reikia nutylėti są

ryšį, iš kurio jos yra kilusios. To būdo laikydamasis J. 
Balys'paskelbė paskutiniam N. VILTIES nr. straipsnelį:

”V. MEŠKAUSKO SOVIETINIO STILIAUS PRO
PAGANDA DIRVOJE”. Įrodymui jis parinko porą ci
tatų iš mano rašinių užpraeitais metais, turbūt tikėda
masis, kad jau niekas neatsimins sąryšio. Pirmiausia jis 
cituoja:

”... lietuviams komunizmas būtų OK, jei jo 
pasėkoje Maskvos vaikų darželiuose būtų verčia
ma mokytis lietuviškai, bet kadangi yra atvirkš
čiai — rusiškai reikia mokytis Vilniuje, komu
nizmas jau yra smerktinas...”

Kur toje citatoje slypi 'sovietinio stiliaus propagan
da’ — nežinau. Faktas yra toks, kad ji paimta iš atsilie
pimo į AKIRAČIUOSE pasirodžiusio tūlo latvio teigimo; 
jog komunizmas yra OK, tik bloga, kad jis su savim ne
ša rusifikaciją. Ar tokios nuomonės yra ir N. VILTIES 
leidėjai?

, Antras mano 'sovietinio stiliaus propagandos’ įrody
mas esanti pastaba:

"Ranką ant širdies padėjus tektų prisipažinti, 
kad mums jau dabar visa mūsų veikla atrodo, jei 
ne komiškai, tai bent nelabai rimtai.. .”

Na, jei kas nors bent truputį sekė naujo VLIKo 
'propagandos ministerio’ darbą, turėtų sutikti, kad jo 
veikla ne tik nerimta, bet ir apverktina, galutinai laido
janti tą instituciją. Tik prisiminkim jo specialią Eltos 
INFORMACIJŲ laidą privačiam ginčui su B. Nemicku. 
Rašinyje, iš kurio ištraukta ta citata, buvo kalbama apie 
mūsų užjūrio veiklos 'aukso amžių’, L. L. Komiteto ir 
Pavergtųjų Tautų laikus. Amerikiečiams paramą nu
traukus ir prasidėjus atoslūgio su sovietais gadynei, ta 
veikla neteko savo galimybių. Politika yra galimybių iš
naudojimo menas, bet ne to paties vaidinimo kartojimas.

Pagaliau J. Balys man prikiša, kad ir sovietai iš 'veik
los' šaiposi. Jis rašo:

"Nemanau, kad J. Lukis (Vilniaus radijo pra
nešėjas, kurio neesu girdėjęs vm) mokėsi iš Meš
kausko, greičiau atvirkščiai.”

Dėl tos prielaidos negaliu sutikti su J. Baliu. Jo pa
ties teigimu aš 'sovietiniu stilium’ rašiau 1979 m. rugpiū
čio mėn. 16 d., tuo tarpu Lukis kalbėjęs gruodžio 17 d. 
t. y. keturiais mėnesiais vėliau. Be to, Lukis įrodinėja 
visai ką kitą, būtent, kad VLIKas yra reikalingas 'Vals
tijų dešiniosiom jėgoms.’ vm

Šiuo metu sparčiai darbuoja
masi naujų sekimų sistemų pa 
rengimui, bet dar pora metų 
reikės gyventi su šia spraga.

Tarp kitko, ir JAV pradėjo 
šifruoti savo raketų signalus, 
kad pasunkinus sovietų seki
mo laivams prie Californijos ir 
Floridos pakraščių išsiaiškinti, 
kas daroma šiame krašte.

★ ★★

Kaip praneša Chicago Tri
būne, JAV buvo numačiusios 
šių metų biudžete 24 milijonų 
dolerių pašalpą Sovietijos žy
dų apgyvendinimui šiame 
krašte, jei tokią pat sumą su
dės ir žydų organizacijos. Da
bar svarstomas klausimas tas 
sumas nubraukti, dėl ko žydų 
organizacijos pakėlė nemažą' 

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

triukšmą. Jos motyvuoja, kad 
tas sumas išbraukus, JAV vis 
tiek turės padėti naujai atva
žiavusiems emigrantams per 
kitokias programas sveikatos 
ir socialiniams reikalams, ku
rios dabar aprūpina žydų or
ganizacijas.

Sausio mėn. iš Sovietijos iš
važiavo apie 150-200 žydų, 
dauguma į JAV, bet paskuti
nėmis savaitėmis išleidžiama 
jau apie 400-500.

W A N T E D
Journeymen Skilled

MACHINISTS 
CNC

3-AXIS SUNDSTRAND OMNIMIL 
4-AXIS DeVLlEG J1GM1L

To handle short run precisįon lobs 
on these large machining centers. 
Qualified applicants will have 5 to 
10 years of general machining ex- 
perience and at least I year on a 
DeVJieg or Sundstrand machining 
center. We’ll expect you to interpret 
detailcd prints, plan your own sėt- 
ups, and have your own tools.

You will receive top hourly ra les, 
10% prcmium for night shift, full 
company paid benefits . . . Plūs the 
mosi, attructive working schedule in 
the Norlheaat Ohio area.

,lf you wanl the challenge of close 
tolorance precision machining and a 
work environment where results are 
what count, call:

Bob Cotton 216-531-3375
NON FF.RROUS METALS

FABRICATING
21721 TUNGSTEN ROAD 

EUCLID, OHIO 441)7 
An Equ.il Opporlunily Eniployer 

M/F/H
(4-13)

OPPORTUNITY FOR 
RN’S

Small hospital in sernic mountainous 
Colorado is in need of NURSES for 
<>11 areas of patient care on all shift*. 
No rotation of shift.s. Complete family 
heulth coverage. For more informa- 
tion, call collect Kuy Beavers or 
Cecelia Lewis 303-388-5588 or mail 
resume to Rocky Mountnin Hospital, 
4701 East 9th Avė., Dcnver, Colorado, 
80220.___________________________(7-13)
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KAS LIETUVĄ PRIKĖLĖ?
Prieš šešiasdešimt trejus 

metus atėjo istorinė valan
da keltis Lietuvai iš nebui
ties. Kas ją prikėlė?

Ar tie bajorai, kurie di- 
džiuoda m i e s i lietuvišku 
krauju dirbo svetimie
siems? Gal mus anuomet 
prikėlė ir didelės artimo 
meilės mūsų kaimynai ir 
padėjo susitvarkyti ir su
stiprėti ? Deja, tai nebuvo!

Lietuva prikėlė pati tau
ta, kuri ilgus amžius bu
vo slopinama, skriaudžiama, 
sąmoningai svetimųjų lai- 
ma vergovės ir tamsybės 
pančiuose.

Gyvenime matome, kad ir 
mažiausiuose akmens plyše
liuose prasiskverbia kuklūs 
žolės daigeliai, stiebdamiesi 
Į šviesą ir visatos erdvę. 
Taip ir mūsų tauta praeity
je, nežiūrint visokių kliū
čių, prasimušdavo j šviesą 
ir erdvę savo dvasios daige
liais: vienur Daukantas, ki
tur vyskupas Valančius, dar 
kitur dr. J. Basanavičius, 
dr. V. Kudirka, ar Mairo
nis ir visa eilė kitų tautos 
žadintojų. Vadinasi, tų dai
gelių radosi mūsų tautoje 
vis daugiau ir daugiau. Jų 
skaičius gausėjo, jų eilės 
tankėjo, nors ir buvo jie 
žiauriaus likimo blaškomi. 
Bet kai tik pasiekė gandas 
juos apie besikuriančią be
žengiančią i laisvę Lietuvą, 
tai visi jie, kurių tik gyslo
se užvirė lietuviškasis krau
jas, suskubo j savo gimtąjį 
kraštą, jai padėti, jai darbu 
atsilyginti.

Tokie praeitis įvykiai ga
li būti geriausiu pavyzdžiu 
ateičiai. Pažiūrėkim ir su
prastom visą tai, kad būtum 
tinkamai pasiruošę viso
kiems netikėtumams. Kiek
vienas sąmoningas lietuvis, 
kur jis begyventų, turi ug
dyti savy tėvynės meilę, il
gesį ir pasiryžimą laisvei 
atgauti.

Taip pat mūsų visų pa
reiga vieningai kovoti su vi
sokiais neigiamumais, ku
rie žemina lietuvio vardą; 
stiprinti savyje lietuvišką, 
tautišką atsparumą, veržlu
mą, ugdyti lietuvybę ten, 
kur ji yra apsnūdusi ir sve
timos kultūros bei įtakos 
gesinama.

Juk daugeliui aišku, kad 
tautinio sąmoningumo rei

kalas, šiuo ypatingu metu, 
yra vienas iš būtiniausių 
sąlygų išlaikyti lietuvybę 
svetimųjų tarpe. Svetur at- 
sikūrusiems, mūsų kultūrai 
ir kitiems tautiniams bruo
žams gresia ne tik besismel
kiąs svetimos įtakos pavo
jus, bet ir nutautėjimo po
linkiai. Tačiau, istorija dar 
nežino, kad bent viena są
moninga tauta būtų kada 
nors išnykusi iš gyvųjų tau
tų tarpo. Sąmoninga ir tau
tiškai susipratusi tauta ne
gali pražūti. Tiesa, nutinka, 
kad ir gausios tautos ilgai
niui išnyksta, bet tik tada, 
kai netenka tautinės sąmo
nės. Be tautinės sąmonės 
tautą lengva sunaikinti, ar
ba asimiliuoti, bet vis dėl to 
niekas negali pasigirti su
naikinęs nors mažiausi, bet 
sąmoningą tautą. Tatai ge
rai žino kitų tautų paver
gėjai.

Taigi semkimės stiprybės 
iš savo tautos praeities. 
Prisiminkime jos vargus, 
rūpesčius, kovas ir garbin
gus žygius. O juose rasime 
geriausių pavyzdžių rodan
čių, kaip buvo kovojama ir 
kaip reikia dirbti, kovoti 
dėl tautos garbės ir jos lais
vės. Patirsim, koks didingas 
savo pasiryžimu, narsumu 
ir tvirtumu buvo senovės 
lietuvis, kaip jam geriau 
buvo mirti karo lauke, arba 
šokti į liepsnojantį laužą ir 
žūtį, nei priešui negarbin
gai vergauti.

Tad kuo labiau įtemsim 
savo energiją, kuo daugiau 
nugalėsim kliūčių ir sunku
mų, kuo daugiau atliksime 
mums kartais nelengvų dar
bų, pareigų ir uždavinių, 
kuo daugiau aukosime Lie
tuvos laisvinimui ir savo 
krašto gerovei, bei garbei 
— tuo labiau atsipalaiduo
sime nuo įprasto aimanavi
mo, neryžtingumo ir, žino
ma, nuo visokių beprasmiš
kų intrigėlių.

.Tonas Miškinis

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
J. Žemaitis, Chicago .... 3.00 
E. ir A. Švažai,

Downers Grove ..........25.00
R. Venclovas, Australia .. 1.00 
P. Pačenkis, Elizabeth .. 3.00 
A. Garmus, Juno įsiės .. 8.00

Vilnius žiemą-nuo Žirmūnų tilto...

LIETUVIAI IR LENKAI

Nuotaikos keičiasi
Trečiam šio šimtmečio pora kitų .^umetimų. Lietu- 

dešimtmetyje Lietuva ir va jau buvo pakankamai
Lenkija atsidūrė prieš 
smarkiai pakitėjusią tarp
tautinę būklę. 1933 m. Vo
kietijoje į valdžią atėjo Hit
leris, kas, aišku, negalėjo 
atnešti Lietuvos-Vokietijos 
santykių pagerėjimo. Pana
šiai buvo ir Lenkijai. 1934 
m. sausio 26 d. Hitleris su 
Lenkija pasirašė "Deklara
cija dėl jėgos tarp Lenkijos 
ir Vokietijos nenaudojimo”, 
kuria Vokietija .tiesa, ne
išsižadėjo savo pretenzijų j 
Danziga ir 'koridorių’, ski
rianti Rytprūsius nuo liku
sios Vokietijos, tačiau pa
sižadėjo nesigriebti karo 
veiksmų, dėl ko lenkai ta
rėsi laimėję 10 metų sustip
rinimui savo pajėgų neiš
vengiamam ateities susidū
rimui.

Tokioje situacijoje turė
jo kilti mintis, ar verta 
peštis naujai augančio pa
vojaus — šį kartą iš Vaka
rų — akivaizdoje. Buvo dar

J. Bevins, Sarasota ...... 3.00 
So. Bostono Lietuva}

Piliečių Klubas............. 65.00
O. Kovas, Omaha............. 5.00
J. Šepetys, Detroit..........13.00
Baltijos ir Gabijos

tuntai Detroite............. 10.00
V. Barauskas, Glendale .. 3.00 
V. Mažeikienė,

Lake Zurich .................13.00
L. Montville Tabbert,

N. Olmsted ........ :.... 3.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes.................33.00
J. Rasys, Cambridge .... 10.00 
V. Vameckas, Waterbury 3.00 
Br. Vigelis, Mays Landing 8.00 
Švyturio jūrų šaulių

kuopa Detroite............. 10.00
V. Janulis C,cero ........ 5.00
K. Butkus, Woodhaven .. 3.00
R. Jurkūnienė, Lomita .. 3.00
A. Mišelis, Chicago......... 3.00
S. Virpša, Chicago......... 3.00
V. Vilčinas, Racine......... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

’atlietuvėjusi’, kad nebijo
tų sulenkinimo. Antra, tuo 
tarpu Vilniaus krašte su
lenkinimo procesas ne tik 
nesustojo, bet pasmarkėjo. 
Dar keli dešimtmečiai ir 
lietuvių ten visai neliktų. 
Tą procesą galėtų sulėtinti 
tik diplomatinių santykių 
užmezgimas ir sienos — ad
ministracijos linijos — ati
darymas. Net Vilniui Va
duoti Sąjungos organe MŪ
SŲ VILNIUS 1932 m. pa
baigoje pasirodė J. Purickio 
(Vygando) straipsnis; "Ar 
reikalinga mūsų pozicijos 
dėl Vilniaus revizija?" 1934 
m. DIENA paskelbė anketą 
"Jei pradėsime derybas su 
lenkais", į kurią atsakė M. 
Sleževičius. K. Pakštas, P. 
Karvelis, V. Rastenis, M. 
Roemeris, M. Biržiška, I. 
Tamošaitis ir kt. Dauguma 
buvo už santykių su lenkais 
užmezgimą, Vilniaus, esą, 
negalima užmiršti, tačiau 
prie jo grąžinimo reikia ei
ti etapais. Gegužės 2 d. Po
litinio klubo diskusijoje soc. 
dem. prof. V. Čepinskis tei
gė, kad vyriausybės politi
ka — grąžinkite Vilnių, ta
da kalbėsime — esanti ne
tikusi. Jis net teigė, kad at
gavusi Vilnių Lietuva žlug
tų. Tuo tarpu A. Voldema
ras 1934 m. vasario 22 d. 
TAUTOS BALSE rašė, kad 
Vokietijai susitarus su Len
kija, Lietuva atitekusi pa
skutiniosios malonei. Būk
lę pagerinti būtų galima tik 
susitarus su Vokietija.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos archyve yra 
'visiškai slaptas’ Lenkijos 
pasiuntinybės Rygoje pra
nešimas, datuotas 1933 m. 
lapkričio 23 d. Jame teigia
ma, kad tautininkai skirs
tėsi į tris grupes. Pirmoji, 
vadovaujama J. Lapėno, bu
vo linkusi stiprinti ekono-

Vytautas Meškauskas

minius santykius su Angli
ja ir orientuotis į Vakarų 
valstybes; antroji — J. Na
vako — pasisakė už Lietu
vos pozicijų stiprinimą 
Klaipėdos krašte ir nenuo- 
laidumą Vokietijai; trečiai 
'opozicinei’ grupei vadova
vo A. Merkys. Jis pasisakė 
už atsargų santykių su Len
kija normalizavimą. Klaipė
dos klausimą jis siejo su 
Lietuvos nepriklausomybe.

Kas buvo tie asmenys, 
kurie informavo Lenkiją? 
Tarybinė istorikė Žepkaitė 
tuo klausimu, atrodo, spe
cialiai domėjosi. Kodėl — 
paaiškės vėliau. Ji rašo:

"Lenkijos užsienio reika
lų ministerijos archyviniuo
se dokumentuose minimos 
N. Naftalio ir R. Valsonoko 
pavardės. Iki Hitlerio atėji
mo į valdžią jie informacinę 
medžiagą teikė Lenkijos pa
siuntinybei Rygoje. Už in
formaciją jiems buvo mo
kamas atlyginimas. Asme
nų, teikusių informaciją 
Lenkijai buvo ir daugiau, 
bet jų pavardžių išaiškinti 
nepavyko.”

Mūsų pasiuntinys Berly
ne J. šaulys turėjo kontak
tų su Lenkijos diplomatais, 
kurie privedė prie jo, Šau
lio, susitikimo su Pilsudskiu 
Vilniuje 1933 m. liepos 27 
d. Pastarojo nuomone, Lie
tuvos - Lenkijos santykius 
reikia sureguliuoti nesku
bant ir gerai apgalvojus.

Dar prieš tai buvo susi
tarta ir dėl neoficialaus 
Lenkijos atstovo įsileidimo 
į Lietuvą. Oficialiai jis te
buvo korespondentas. Tai T. 
Katelbachas. 1935 m. kaip 
Lietuvos vyriausybės pati
kėtinis į Varšuvą nuvyko 
žurnalistas V. Gustainis. 
Užsienio reikalų ministerio 
poste D. Zaunių pakeitęs S. 
Lozoraitis pasisakė už san
tykių sureguliavimą su Len- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Iš Vasario 16 ALTo rengto minėjimo Chicagoje.

laiškai Dirvai

VASARIO 16 ŠVENTĖ 
CHICAGOJE

(Atkelta iš 1 psl.)
Vėliau išklausyti ukrai

niečių, latvių, estų ir kt. 
tautų atstovų sveikinimai, o 
taip pat perskaitytos kon- 
gresmanų: Dervvinskio, An- 
nunzio, Rostenkowskio ir 
kt. sveikinimo telegramos, 
pagarsinta lllinois valstijos 
senato Lietuvai skirta rezo
liucija. žodžiu sveikino 
kongr. M. Russo, prok. R. 
Dailey ir kt. Minėjimo daly
viai plojimų audra priėmė 
komisijos parengtas ir pa
garsintas rezoliucijas. Re
zoliucijas perskaitė dr. V. 
P. Dargis.

Meninė programa. A. 
Brazis, aktyvus Lietuvos 
vyčių darbuotojas, buvęs 
Metropolitan operos solis
tas nuotaikingai padainavo 
keletą dainų. V. Smeliaus- 
kaitės vadovaujama Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
šokėjų grupė pašoko pen
kis tautinius šokius. Lietu
vos vyčių choras, diriguo
jamas Fausto Strolios pa
dainavo kelias patriotines 
dainas. Pabaigai A. Brazis 
su choru sugiedojo "God 
Bless America". Menine da
limi skaitytina ir minėjimo 
pradžioje padaryta įtarpa, 

}4,R. Tričytei, M. Drungai ir 
A. Polikaičiui skaitant poe
zijos pynę, šią pynę sudarė 
Zuzana Juškevičienė, pa
naudodama nemažą dalį iš 
ok. Lietuvos vakarus pasie
kusios nežinomų autorių 
kūryba.

Bendrai visas minėjimas 
praėjo gerai, o finansiniu 
požiūriu imant, esą surink
tų aukų suma rekordinis 
(surinkta per 13 tūkstan
čių dol.). (rnv)

P. Malėtos nuotr.

Lietuvos Vyčių choras, vad. F. Strolio, atlieka meninę programą. P. Malėtos nuotr.

Artėjant Lietuvių Skautų Sąjungos suvažiavimui
LSS Tarybos Pirmija šiais 

metais kviečia Lietuvos Skau
tų Sąjungos Suvažiavimą, ku
rio tikslas yra išklausyti LSS 
vadovybės pranešimus, išrink
ti LSS vadovybę, susipažinti 
su Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymais bei priimti siūlymus 
naujai LSS vadovybei. Kartu 
yra kviečiamos Skaučių Sese
rijos, Skautų Brolijos, Akade
minio Skautų Sąjūdžio ir Ra
jonų vadovų sueigos. Suvažia
vimo Prezidiumą sudaro s. fil.
L. Rugienienė - pirmininkė 
(30717 Lund Drive, Warren, 
MI 48093, tel. 313-573-9448), 
ps. fil. D. Jurgutienė, v.s. L. 
Heiningas, s. fil. I. Sventic- 
kaitė ir ps. Juozas Orentas. Su 
važiavimo mokestis yra $4.00, 
siunčiamas Suvažiavimo Pre
zidiumui kartu su registracija.

LSS Suvažiavimo dalyviais 
gali būti įžodi davę Sąjungos 
nariai - registravimosi metu 
ne jaunesni kaip 18 metų ir iš

buvę LSS nariais bent 2 me
tus, susimokėję LSS nario mo
kestį už 1979-81 metus ir susi
mokėję Suvažiavimo mokestį.
Prezidiumui sąrašus, iki kovo 

15 dienos, pristato: Pirmija, 
Seserijos, Brolijos ir ASS vadi- 
jos; Rajonų vadijos, tuntinin- 
kai bei vietininkai ir ASS sky
rių pirmininkai. (Negalėję su
mokėti nario mokesčio nusta
tytu laiku, jį gali sumokėti Su
važiavimo Prezidiumui).

Vadovaujantis praėjusiųjų 
LSS Suvažiavimų patirtimi ir 
Sąjungos vadovų pageidavi
mais, šio Suvažiavimo man
datai suteikia teisę Brolijos, Se 
serijos ir ASS dalyviams bal
suoti už Vyriausią Skautinin- 
kę AR Vyriausi Skautininką 
IR ASS Vadijos Pirmininką 
bei už atitinkamus pavaduo
tojus ir tų šakų garbės gynė
jus.

LSS vadovai įpareigojami 
apie Suvažiavimą pranešti sa

PAŠALINIO PASTABOS
Darbštusis Dirvos bend

radarbis Vyt. Meškauskas 
nuolat pateikia skaityto 
jams aktualių ir įdomių ra
šinių. Pvz., vienas tokių, tę
siniais atspausdintas yra 
"Lietuviai ir lenkai". Jame 
buvo aptarti mūsų tautos 
netolimos praeities įvykiai, 
liečia lenkų generolo Želi
govskio aferą ir tuometinio 
Lenkijos valdovo — "dzia- 
dėko” Pilsudskio patikėti
nio Wasilevskio suorgani
zuotą P.O.V. (peoviakų) ka- 

vo vienetų vadovams, kitiems 
LSS nariams ir raginti jame 
dalyvauti.

Prezidiumas išsiunčia regis
tracijos lapus š.m. balandžio 
30 dieną.

Suvažiavime dalyvauti kvie
čiame visus brolius ir seses, 
nes Sąjungos gyvumui išlaiky
ti reikia mūsų visų bendravi
mo; reikia kiekvieno asmeniš
ko dalyvavimo. Nors esame 
skiriami tolimų atstumų, bet 
LSS Suvažiavime vėl visi su
artėjame, pareiškiame nuo
mones rūpimais reikalais ir iš- 
renkame vadovybę. Tuo bū
du išreiškiame ištikimybę di
džiajai idėjai, LS Sąjungai ir 
jungiamės lietuviškų-skautiš- 
kų pažadų atnaujinimui.

LSS Tarybos Pirmija

Skaitykit ir platinkit 
D I R V į 

rinę organizaciją, skirtą pa
vergti nepriklausomam gy
venimui besikeliančią Lie
tuvą ir įjungti ją į Lenkiją.

Šie istoriniai įvykiai 
kruopščiai yra išnagrinėti 
ir mūsų istoriko Prano Če
pėno "Naujųjų laikų Lietu
vos istorijos” Il-me tome, 
šis veikalas turėjo būti at
spausdintas ir išleistas pra
eitų — 1980 — metų pabai
goje. Apie tai Dirvoje buvo 
parašyta tų metų vasarą. 
Tas pranešimas buvo pa
ruoštas to veikalo pačiam 
autoriui pritariant. Jis, is
torikas, tą rašinėlį perskai
tęs, reiškė padėką Dirvos 
redakcijai už atspausdini
mą.

Deja, istorikas Pr. Čepė
nas, sunkios ligos nukankin-. 
tas, Amžinybėn iškeliavo 
1980 m. spalio 3 d. ir nebe
turėjo galimybės pamatyti 
tą jo veikalą atspausdintą. 
Be šios nedalios, atsirado ir 
kitokių to veikalo išleidimui 
kliuvinių: autoriui į Amži
nybę iškeliavus, pavojinga 
širdies liga susirgo jo žmo
na Albina čepėnienė, nepa
keičiama jo istorinių veika
lų tikrintoja ir korektorė. 
Dabar ji, po sunegalavimo, 
šiek tiek sustiprėjusi, vėl 
darbuojasi, norėdama pa
skubinti "Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos” II-jo to- 
'mo išleidimą. Užtat galima 
tikėtis, kad tas veikalas bus 
atspausdintas šių metų ba
landžio ar gegužės mėnesį. 
Reikia nuoširdžiausiai pa
linkėti, kad ponios A. čepė- 
nienės triūsas artimiausiu 
laiku būtų apvainikuotas 
istoriko Pr. Čepėno "Naujų
jų laikų Lietuvos istorijos”
II-jo tomo išleidimo pamin
kliniu vainiku.

Vyt. Meškauskas ilgoka
me rašinyje "Lietuviai ir 
lenkai", pateikęs aktualių 
duomenų apie Lenkijos vy
riausybės užmačias sunai
kinti nepriklausomos Lietu
vos prisikėlimo pastangas, 
nėra nusikaltęs istorinei tie
sai, pasinaudodamas dabar
tinėje Lietuvoje gyvenan
čios istorikės žepkutės duo
menimis. Istorikas Pr. Če
pėnas ją pažymėtinai verti
no, kaip objektyvumu išsi- 
skyriančią iš "žiugždinių” 
arba samdytinių okupuotos 
Lietuvos istorikų.

Jurgis Jašinskas 
So. Moston, Mass.

Lietuviai ir lenkai...
(Atkelta iš 3 psl.) ' 

kija, kas, girdi, neleistų 
Lenkijai sutartinai veikti 
prieš Lietuvą su Vokietija, 
duotų naują impulsą Vil
niaus klausimui ir sustab
dytų Vilniaus krašto lenkė
jimą. Tokia nuomonė atiti
ko ir karinės vadovybės pa
žiūrai, — išvedė Žepkaitė 
iš Raštikio atsiminimų.

Kitame numery: Prezi
dento Smetonos pažiūra.

Viešėdami Chicagoje aplankykite Į)l|
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — * Al

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
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DR. DOVAS ZAUNIUS (52)

Didžiosios valstybės kreipiasi 
į Haagos teismą

Iš kitos 
gi pusės Berlynas darė didžiausią spaudimą 
Klaipėdos konvencijos signatarinėms valsty
bėms, kad jos iškeltų Lietuvai bylą Haagos 
teisme. Ir toliau kaltindama Lietuvą įvairiais 
tariamais Klaipėdos statuto "laužymais”, Vo
kietija iš anksto siekė pastatyti mūsų vyriau
sybę "nusikaltėlės” padėtin.

Kaip bebūtų, Vokietijos svoris tarptauti
niu mastu buvo didelis, o signatarinėms valsty
bėms rūpėjo padėtį žū-būt apraminti ypač dar 
akivaizdoje to fakto, kad Brueningo vyriausybė 
turėjo gintis nuo pačių vokiečių nacionalistinių 
sluoksnių kaltinimų, kad ji nepajėgianti su
drausti "nykštuko” Lietuvos, kuri "smaugian
ti" vokiečius.

Vasario 25 d. kancleris Brueningas padarė 
provokacinio pobūdžio pareiškimą Vokietijos 
parlamente (reichstage). Pagal "Eltos” versiją 
kancleris pareiškė:

”Aš norėčiau atsisakyti reaguoti į Lietuvos 
vyriausybės veiksmus, kuriuos aš laikau neat
sakingus ir priešingus sutartims, per anksty
vomis represijų priemonėmis”. Dešiniųjų suo
luose kilus triukšmui, kancleris pridūrė: "Aš 
sakau, per ankstyvomis represijomis. Padėtis 
Klaipėdos krašte jau ilgoką laiką yra reicho 
vyriausybės rimtų rūpesčių objektas. Vokiečių 
šiaurės rytuose drąsiai kovoja vokiečių gyven
tojai už savo autonomijos teises ir savo kultū
ros bei tradicijų išlaikymą. Vokietijos vyriau
sybė pirmoj eilėj ėjo keliu, kurį jai nurodo sta
tutas, kaip Tautų Sąjungos tarybos.nariui. Da
bar turi paaiškėti, ar Lietuvos vyriausybė at
naujins Klaipėdos krašte normalines sąlygas. 
Aš nebūkštauju imtis prieš Lietuvą represijų, 
jei aplinkybės tinkamu momentu to reikalaus. 
Dėl Boettcherio atsistatydinimo aš turi pabrėž
ti, kad jis ėmėsi to žygio savo iniciatyva, be 
įtakos iš vokiečių vyriausybės pusės”.

Toks Vokietijos vyriausybės galvos pareiš
kimas, kurio negalima kitaip apibūdinti, kaip 
provokacinį, be abejojimo, nepaprastai apsun
kino Lietuvos vyriausybės ir gubernatoriaus 
Merkio pastangas grąžinti Klaipėdos krašte 
normalinę padėtį. J tai atkreipė dėmesį ir Lie
tuvos delegacija kovo 7 d. rašte signatarinėms 
valstybėms, pabrėždama, kad ”tų faktų suda
ryta padėtis apsunkina, jei jau nepadaro ne
galima pasiekti tikslo, kurį sau pastatė Lietuvos 
Vyriausybė, imdama dėmesin valstybių, pasi
rašiusių su Lietuva Paryžiaus konvenciją, vy
riausybių pageidavimus”. Kitoje vietoje tame 
pareiškime signatarinėms valstybėms sakoma: 
"Lietuvos vyriausybė aukštai vertina susirū
pinimą, kurį parodė vyriausybės valstybių, pa
sirašiusių su Lietuva 1924 m. gegužės mėn. 8 
d. Paryžiaus konvenciją, visuotinio nusirami
nimo dėliai ir kad būtų išvengta, kiek tai gali
ma, seimelio paleidimo, sudarant direktoriją, 
turinčią dabartinio seimelio pasitikėjimą. — Ji 
tuojau pat nurodė Gubernatoriui ir Direktori
jos Pirmininkui, pašauktam parinkti kitus di
rektorijos narius, kad jie privalo daryti visa, 
ką gali, kaip tik tokiai direktorijai sudaryti”.

Šia proga galima atkreipti dėmesį į vokie
čių agrarų dienraščio "Deutsche Tageszeitung” 
vasario 26 d. komentarą dėl Brueningo kalbos 
reichstage. Laikraštis priėjo išvadą, kad toji 
kalba buvusi skirta daugiausia vidaus, o ne už
sienių politikai. Tuo bent iš dalies galima pa
aiškinti kanclerio besaikius išsireiškimus Lietu
vos adresu.

Klaipėdos krašto daugumos partijoms ga
lutinai atsakius įeiti į Simaičio direktoriją, pa
sidarė aišku, kad konfliktas su vokietininkų 
vadais yra neišvengiamas. Išblėso viltis, kad 
naujoji direktorija susilauks pasitikėjimo iš sei
melio daugumos. Taip ir įvyko: kai kovo 22 d. 
Simaitis prisistatė seimeliui, šis pareiškė sei
meliui nepasitikėjimą. Gubernatorius sutartinai

Dr. Albertas Gerutis

su Simaičio direktorija į tai reagavo seimelio 
paleidimu ir naujų rinkimų paskyrimu gegu
žės 4 dieną.

Kovo 17 d. Kauno laikraščiai rašė pasirem
dami vokiečių radijaus šaltiniais, kad Vokie
tijos ambasadoriai dėl lietuviškos direktorijos 
sudarymo padarę demaršus Romoje, Paryžiuje, 
Londone ir Tokio. Iš visų šių žinių matyti, kad 
Berlynas ėmėsi intensingos diplomatinės veik
los prieš Lietuvą.

Vasario 29 d. "Elta” pranešė iš Berlyno, 
jog pagal "Deutsche Allgemeine Zeitung’’ Vo
kietijos ambasadorius Paryžiuje "vakar buvo 
pas prancūzų ministerį pirmininką Tardieu, su 
kuriuo kalbėjosi ir Klaipėdos klausimu”. Kovo 
18 d. "Elta” paskelbė iš. Berlyno, kad vokiečių 
ambasados reikalų vedėjas Londone vakar at
kreipęs anglų užsienių reikalų ministerijos dė
mesį ”į rimtą padėtį Klaipėdoj”.

Tuo pat metu Lietuvos delegacija Ženevoje 
irgi intensingai veikė. Apie tai "Eltos" kores
pondentas kovo 9 d. paskelbė iš Ženevos:

"Mums teko patirti, kad, be tiesioginių už
davinių, — dalyvavimo nepaprastoj Tautų Są
jungos pilnaties sesijoj ir nusiginklavimo kon
ferencijos darbuose — mūsų delegacija, kuri, 
p. Klimui susirgus, susideda iš užsienių reikalų 
ministerio dr. Zauniaus ir Lietuvos pasiuntinio 
Londone p. Sidzikausko bei gen. štabo pulk. 
Lanskoronskio, veda rimtus pasikalbėjimus su 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos (ir Japonijos) 
vyriausybių atstovais Ženevoj. Tie pasikalbėji
mai turi tikslo galutinai likviduoti vadinamąjį 
Boettcherio incidentą ir Boettcherio atstatymo 
pasėkoj sudarytą padėtį" ("Lietuvos Aidas”, 
1932. III. 9).

Galima suprasti, kad Lietuvos reikalų gy
nėjų padėtis buvo nepaprastai sunki. Jiems rei
kėjo gintis ne tik nuo Berlyno piktų provoka
cijų bei puolimų, bet ir aiškintis su signatari
nių valstybių atstovais. Signatarų atstovai at
sidėję sekė, kaip vyko Simaičio direktorijos 
sudarymas. Jie ypač akilai saugojo, kad būtų 
sudaryta tokia direktorija, kuri turėtų seime
lio daugumos pasitikėjimą. Ir Lietuvos vyriau
sybė siekė to paties, bet visos jos pastangos 
atsimušė į iššaukiančią vokietininkų partijų lai
kyseną, kurią veikė svetimos įtakos. Mūsų už
sienių reikalų ministro padėtis Ženevoje buvo 
nepavydėtina.

Negano to, kad vokiečių spauda bei politi
nės partijos varė piktą akciją prieš Lietuvą. 
Nueita taip toli, kad net pats Vokietijos vy
riausybės galva (reicho kancleris) Brueningas 
ėmėsi naujos provokacijos. Apie tai Lietuvos 
delegacija Ženevoje kovo 7 d. pranešė signata
rinių valstybių atstovams:

"Praėjusį trečiadienį Reicho Kancleris, Vals
tybės Sekretoriui p. Buelowui dalyvaujant, pri
ėmė atstovus vokiečių "Memellandbundu” vadi
namos organizacijos atstovus, kurios buveinė 
Berlyne, o tikslas — atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos. Reicho Kancleris, kaip praneša 
Wolffo agentūra, susipažino su memorandumu, 
kurį kalbamieji asmenys jam įteikė šia proga 
ir kuriuo vokiečių Vyriausybė kviečiama imtis 
priemonių sutarčių nustatytam teritorialiniam 
status quo pakeisti, šis tyčia viešumai paskelb
tas faktas yra skaudi Lietuvos adresu provo
kacija, ji žymi veiksmą, nukreiptą prieš Lietu
vos Valstybės teritorialinį integralumą ir gali 
sudrumsti valstybių santaiką”. '
, Kovo 3 d. ”Elta” pranešė iš Berlyno kai 

kurių papildomų smulkmenų apie "Memelland- 
bundo” atstovų lankymąsi pas reicho kanclerį. 
Jie atvykę pas kanclerį kaip "visų Vokietijos 
rytų organizacijų įgaliotiniai”. Kancleriui įteik
tame memorandume, tarp kita, išvedama: "Lig
šioliniai Klaipėdos krašto teisiniai pagrindai 
pasirodė esą visiškai netinkami taikai išlaikyti 
Klaipėdos krašte ir geriems santykiams palai
kyti tarp Vokietijos ir Lietuvos. Lietuva nesu

geba ir nenori gerbti suteiktos autonomijos. 
Galutinis ir patenkinamas klausimo išsprendi
mas galimas tik per visiškai naują Klaipėdos 
krašto valstybių pagrindų sureguliavimą pagal 
tautų apsisprendimo teisę, ignoruojant Lietu
vą. Tuo tikslu yra reikalingas visų klaipėdiečių, 
gyvenančių Klaipėdos krašte ir už jo ribų, atsi- 
klausimas. Atsiklausimo laisvė turi būti garan
tuota Tautų Sąjungos”.

Toliau memorandume prašoma, kad šis pa
reiškimas, "kuris reiškia visos vokiečių tautos 
įsitikinimą," būtų paskelbtas viešai ir kad juo 
reikia "vadovautis tolesnėj veikloj”.

Savaime suprantama, kad panašia prasme 
buvo duodami nurodymai iš Berlyno vokietinin
kam Klaipėdos krašte. Taį išaiškina, kodėl Klai
pėdos seimelio daugumos partijos buvo tokios 
nesukalbamos ir užėmė nesutaikomą poziciją 
Simaičio direktorijos atžvilgiu.

Ženevoje pasitarimuose su signatarinėmis 
valstybėmis dalyvavo ne tik vyriausybų atsto
vai, bet ir aukštų kvalifikacijų juristai. Di
džiosios Britanijos atstovas buvo Sir William 
Malkin, "karališkasis patarėjas”,' Prancūzijos —■ 
Julės Basdevant, Paryžiaus universiteto profe
sorius, Prancūzijos užsienių reikalų ministeri
jos juriskonsultas, Italijos — Massimo Pilotti, 
apeliacijos teismo pirmasis pirmininkas, "kata- 
liškosios užsienių reikalų ministerijos” juris
konsultas. Viena Japonija nebuvo atsiuntusi iš 
Tokio speciališkai atkomendiruoto teisininko. 
Minėtieji trijų didžiųjų valstybių teisininkai 
dalyvavo, kaip netrukus matysime, Haagos 
teisme, kai ten buvo svarstoma Klaipėdos byla.

Kaip kuriozą paminėsiu Berlyno dienraščio 
-"Deutsche Tageszeitung” užsipuolimą prieš ja
ponų diplomatą Nagaoką, naujai tuo metu pa
skirtą ambasadorium Paryžiuje. "Eltos” prane
šime iš Berlyno (II. 21) sakoma, kad japonų 
diplomatas buvęs paklaustas, kaip jis žiūrįs į 
Klaipėdos konfliktą. Diplomatas tuo metu kaip 
tik pravažiavęs pro Berlyną. Japonas laikraš
tininkui atsakęs, kad jis iš viso nieko apie tokį 
konfliktą nesąs girdėjęs. Vokiečių dienraščiui, 
dieną iš dienos kartojusiam, kad dėl direktori
jos pirmininko Boettcherio atstymo iš pareigų 
maždaug griūva dangus, toks japonų diplomato 
abejingas atsakymas sukėlė didžiausią pasi
piktinimą.

47. Didžiosios valstybės kreipiasi į Haagos 
teismą

Vienu metu buvo kilęs sumanymas pavesti 
nuomonių skirtumus dėl Boettcherio atstatymo 
iš pareigų arbitrui (trečiųjų teismui). Jau mi
nėtoji "Pilkoji Knyga" paskelbė kovo 9 d. tuo 
reikalu kompromisinio susitarimo projektą. Pa
gal jį arbitras turėjo pasisakyti, ar guberna
toriaus 1932 m. vasario 6 d. aktas, kuriuo at
šauktas iš pareigų direktorijos pirmininkas, 
reiškia Klaipėdos statuto laužymą. Savo kovo 
17 d. pasikalbėjime su spaudos atstovais Dr. 
Zaunius, sugrįžęs iš Ženevos į Kauną, patvir
tino, kad buvo’ susitarta klausimą pavesti ar
bitrui, bet čia pat pridūrė, kad "iš viso šis klau
simas yra pakibęs”. Kovo 11 d. "Deusche All
gemeine Zeitung” rašė, kad kandidatais į ar
bitrus esą minimi neutralinių valstybių galvos, 
tarp jų Norvegijos, Belgijos ir Graikijos kara
liai; pagal kitus šaltinius užsiminta apie Šve
dijos karalių ir Suomijos bei Čekoslovakijos 
prezidentus. Tuo pat metu berlyniškė "Deut
sche Tageszeitung" apgailestavo, kad Klaipėdos 
klausimas su visais jo "toli einančiais politi
niais aspektais” virtęs tik Boettcherio klausimu.

Tačiau sumanymas dėl arbitro žlugo. Kovo 
19 d. signatarinės valstybės įteikė mūsų už
sienių reikalų ministerijai notą, kurioje pasisakė 
prieš Klaipėdos krašto direktorijos sudarymą 
iš vienų lietuvių. Tokia direktorija neturinti 
šansų gauti seimelio pasitikėjimą. Pasak sig
natarų, jeigu "artimiausioj ateity” nebūsianti 
sudaryta direktorija, "turinti seimelio pasiti
kėjimą”, tai signatarinių valstybių vyriausy
bės "bus priverstos atsisakyti sumanymo pa
vesti p. Boettcherio pašalinimo sukeltą įvykį 
arbitrui ir turės kreiptis į Nuolatinį Tarptau
tinio Teisingumo Teismą”. Signatarinių vals
tybių vyriausybės taip pat pasisakė prieš sei
melio paleidimą, jeigu to žygio imtųsi direkto
rija, neturinti seimelio pasitikėjimą.

(Bus daugiau)



Nr. 10 — 6 DIRVA 1981 m. kovo 5 d.

Lietuvių skundas Helsinkio 
akto signatarams

(Atkelta iš 1 psl.) 
tas” ir "Psalmynas” —
11,500 egz., iš kuriu nema
ža dalis propagandiniais 
tikslais išgabenta i užsienį. 
Katalikams reikalingiausia 
knyga — "Katekizmas” iš
leistas tik vieną kartą (1979 
m.) 65,000 egz. tiražu. Ei
linės parapijos gavo po 
20-30 egz., o didelės — po 
150-200 egz., tuo tarpu Re
ligijų reikalu tarybos Įga
liotinis valdišku ateistų rei
kalams pasisavino 1500 egz.

Per visą tarybinį laiko
tarpį išleista mažu tiražu 
vos keturios prastos koky
bės maldaknygių laidos, to
dėl tikintieji yra priversti 
gaminti maldaknyges savi- 
laidos būdu ir kiekvieną 
kartą rizikuoti savo laisvę.

' Tarybinė valdžia, suteik
dama teisę išleisti aukščiau 
paminėtus leidinius, siekė 
daugiausia propagandinių 
tikslų — parodyti, kad Lie
tuvoje esanti "pilna" sąži
nės laisvė.

Per kratas Valstybinio 
saugumo ir milicijos parei
gūnai atiminėja iš tikinčių
jų savilaidinę religinę lite
ratūrą. Pavyzdžiui, 1980 m. 
rugpiūčio 12 d. kratos metu 
iš Aldonos Raižytės buvo 
paimtos religinės knygos — 
"Pasaulėžiūros klausimai”, 
"Vienuolė visa siela” ir kt. 
Religinės knygos kartais 
paimamos net iš kunigų. 
1980 m. balandžio 17 d. per 
kratą Kybartuose buvo pa
imta iš kun. Virgilijaus Jau- 
gelio bibliotekos religinės 
knygos — Frank "Dušą če- 
lovieka”, "Bulgachov Tichi. 
je dūmy” ir kt.

Kunigu Seminarija
Nuo tarybinės valdžios 

ypatingai kenčia vienintelė 
Kauno Kunigų seminarija 
(trys seminarijos pirmai
siais pokario metais val
džios buvo uždarytos). Nors 
deklaruojama, kad Tarybų 
Sąjungoje Bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, bet prak
tikoje stengiamasi ją pa
jungti valdžios tikslams. 
Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis ne tik limitavo 
į Seminariją priimamųjų 
kandidatų skaičių, bet ir 
uzurpavo Ordinarų teisę at
rinkti tinkamus auklėti
nius. 1980 m. iš 36 Semina
rijos vadovybės atrinktų 
kandidatų Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis 14-kai 
jaunuolių neleido Seminari
joje mokytis.

Laikas nuo laiko valdžios 
pareigūnai verčia Seminari
jos vadovybę pašalinti pa- 
vyzdigus klierikus. 1980 m. 
rudenį civilinei valdžiai rei
kalaujant iš Seminarijos 
buvo pašalintas ketvirto 
kurso klierikas Aloyzas 
Volskis.

Dėl valdžios nustatyto 

mažo Seminarijos klierikų 
skaičiaus labai nukentėjo 
Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je. Prieš karą Lietuvoje bu
vo apie 1500 kunigų, dabar 
likę tik 735; be to, pusė dir
bančiųjų kunigų yra dau
giau negu 60 m. amžiaus, o 
122 parapijos neturi klebo
nų ir yra aptarnaujamos 
kaimyninių parapijų kuni
gų.

Bažnytinė vyriausybė sa
vo nuožiūra negali paskirti 
net Seminarijos vadovybės 
ir dėstytojų.

Labiausiai skaudu dėl to, 
kad bedieviškos valdžios 
šeimininkavimas Seminari
joje pasiekė net tokio laips
nio, kad Valstybinio saugu
mo organai šantažuoja klie
rikus, versdami juos tapti 
Saugumo kolaborantais. Sa
vo laiku dirbti Saugumo 
naudai buvo verčiami kuni
gai : Mykolas Petravičius, 
Jonas Alesius, Sigitas Tam- 
kevičius, Vaclovas Stakė- 
nas ir daugelis kitų kunigų.

Bažnyčios hierarchija
Tuojau po II Pasaulinio 

karo tarybinė valdžia repre
savo keturis Lietuvos vys
kupus. Vyskupas Vincentas 
Borisęvičius 1947 m. sušau
dytas, arkivyskupas Mečis
lovas Reinys 1953 m. mirė 
Vladimiro kalėjime, arki
vyskupas Teofilius Matu
lionis ir vyskupas Pranciš
kus Ramanauskas grįžę iš 
lagerio negalėjo eiti savo 
pareigų ir mirė tremtyje.

šiuo metu Vilniaus vys
kupijos apaštališkasis ad
ministratorius vysk. Julijo
nas Steponavičius ir Kaišia
dorių vyskupas Vincentas 
Sladkevičius beveik 20 me
tų be teismo laikomi trem
tyje.

Pareigas einą du vysku
pai — apaštališkieji admi
nistratoriai ir vyskupijų 
valdytojai-kapituliniai vika
rai yra tiek suvaržyti, kad 
be civilinės valdžios žinios 
negali paskirti kunigą į pa
rapiją, perkelti jį į naują 
darbo vietą, negali kada no
ri ir kur nori teikti Sutvir
tinimo sakramentą, nesude
rinus su Religijų reikalų ta
ryba rašyti kunigams gany- 
tojinius laiškus ir t.t.

Bažnyčios

Po II Pasaulinio karo Lie
tuvoje buvo uždaryta daug 
bažnyčių; dauguma jų 
skaudžiai išniekintos, šv. 
Kazimiero bažnyčia pavers
ta ateistiniu muziejumi, Vil
niaus Katedra — Paveikslų 
galerija, Prisikėlimo baž
nyčia Kaune — radijo fab
riku, Kauno Jėzuitų bažny
čia — sporto sale, Studentų 
bažnyčia — kino teatru, 
švč. Trejybės, šv. Jurgio ir 
daugelis kitų bažnyčių buvo 
nuniokotos ir paverstos san
dėliais.

Tarybų Sąjungos prem
jeras N. Chruščiovas leido 
Klaipėdos tikintiesiems pa
sistatyti didelę bažnyčią, 
bet prieš pat pašventinimą 
ji buvo atimta ir paversta 
filharmonijos sale. Pasta
ruoju metu Klaipėdos ti
kintieji surinko apie 148,000 
parašų, kad būtų jiems su
grąžinta atimtoji bažnyčia, 
tačiau valdžia į šį prašymą 
nekreipia dėmesio.

Kučiūnų. Truskavos, Gau
rės, Batakių, Juodupės, 
Sangrūdos ir kt. parapijų 
tikintieji prašė leidimo pa
sistatyti bažnyčias, bet jo 
negavo. Tačiau geriausiu 
atveju, bažnyčiai sudegus, 
leidžiama paprastame name 
įsirengti laikinus maldos 
namus. Nauji miestai — 
Elektrėnai ir Naujoji Ak
menė visai neturi bažnyčių.

Kryžių naikinimas
Valdžios nurodymu tikin

tiesiems draudžiama staty
ti kryžius ne tik pakelėse, 
prie sodybų, kaip tai nuo 
amžių buvo daroma, bet ir 
kapinėse. Pastatytieji kry
žiai būna barbariškai nu
griaunami ir sunaikinami. 
Istorinis Kryžių kalnas tris 
kartus buvo nusiaubtas — 
sunaikinta tūkstančiai kry
žių;; daugelis jų buvo pa- 
žių; daugelis j u buvo pasta
tyti dar prieš karą. Kry- 
domi ir persekiojami.

Tikinčiųjų inteligentų 
padėtis

Tikintieji inteligentai tu
ri slėpti savo religinius įsi
tikinimus ir tik slapta atli
kinėti savo religines parei
gas, nes kitaip jiems gręsia 
atleidimas iš darbo arba 
nuolatiniai n e m a lonumai 
darbe — barimai, svarsty
mai, premijų nubraukimas 
ir pan. Už savo religinius 
įsitikinimus iš darbo buvo 
atleistos mokytojos: Stasė 
Jasiūnaitė, Ona Brilienė, 
Aldona Kezytė ir kt.

T tikintį inteligentą val
džia žiūri kaip j nepatiki
mą pilietį ir jis negali už
imti jokio atsakingesnio va
dovaujančio posto.

Įstatymais paremta 
tikinčiųjų diskriminacija

Tikinčiuosius diskrimi
nuoja ne tik paskiri valdžios 
asmenys — fanatiškai nu
siteikę ateistai, bet ir pati 
tarybinė valdžia, šitai gali 
paliudyti keli Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos iš
leisti įsakai:

a) 1966 m. gegužės 12 d. 
įsakas, kuriuo remiantis ga
li būti nuteistas kiekvienas, 
kuris bažnyčios remontui 
renka iš tikinčiųjų lėšas, 
kas vadovauja religinei ei
senai, pvz., iš bažnyčios į 
kapines (tokioms eisenoms 
leidimai beveik niekada ne

duodami), kas moko vaikus 
tikėjimo tiesų, kas pamoko 
vaikus giedoti' religinių 
giesmių ir t.t. Remiantis 
šiuo įsaku už vaikų ruoši
mą Pirmajai Komunijai ka
lėjimo bausme buvo nubaus
ti kunigai — Antanas Šeš
kevičius, Juozas Zdebskis, 
Prosperas Bubnys. Dauge
lis kunigų už vaikų mokymą 
tikėjimo tiesų, už religines 
eisenas buvo baudžiami pi
niginėmis baudomis.

šiuo metu Vilniaus kalė
jime už jaunimo religinę ei
seną iš Tytuvėnų į Šiluvą 
teismo laukia Jadvyga Sta- 
nelytė.

b) 1976 m. liepos 28 d. 
LTSR AT įsakas griežtai 
reglamentuoja parapijų ir 
kunigų veiklą. Iš parapijų 
atimamas visas turtas (net 
kielikai, mišiolai ir arno
tai!), jos verčiamos sudari
nėti su valdžios vykdomai
siais komitetais taip vadi
namas "sutartis” dar bai
sesnes už tas, kurios pri
mestos Stalino teroro lai
kais — 1948 metais. Nau
joje sutartyje kalbama apie 
tai, kad parapijos atstovai 
turi pasižadėti leisti užda
ryti bažnyčią, kai tik šito 
panorės ateistinės valdžios 
atstovai.

1976 m. liepos 28 d. Lie
tuvos TSR ATP priimti 
"Religinių s u s i vienijimų 
nuostatai” griauna hierar
chinę Bažnyčios struktūrą, 
peš pagal juos kunigas yra 
tik samdomas kulto tarnas, 
o ne Bažnyčios siunčiamas 
sielų ganytojas.

Represijos už pogrindžio 
spaudą

Lietuvos tikintieji neturi 
nė vieno oficialiai valdžios 
leidžiamo religinio leidinio, 

o bandantieji savo jėgomis 
leisti ar dauginti religinės 
bei tautinės krypties leidi
nius yra griežtai baudžiami. 
Septynerių metų laikotar
pyje sunkiomis lagerių 
bausmėmis buvo nuteisti : 
Petras Plumpa, Virgilijus 
Jaugelis, Povilas Petronis, 
Juozas Gražus, Nijolė Sadū- 
naitė, Ona Pranckūnaitė, 
Antanas Terleckas, Julius 
Sasnauskas: už spaudą teis
mo laukia: Vytautas Skuo
dis, Povilas Pečeliūnas, Po
vilas Buzas, Anastazas Ja
nulis, Ona Vitkauskaitė ir 
Genovaitė Navickaitė.

Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komitetas jau daug 
kartų yra kreipęsis į įvai
rias tarybinės valdžios in
stancijas, prašydamas su
stabdyti besitęsiančią tikin
čiųjų diskriminaciją Lietu
voje, tačiau valdžia nei į 
vieną pareiškimą neatsakė. 
Panašiais atvejais atsaky
mo nesulaukta visi Lietuvos 
tikintieji, kurie skundžiasi 
dėl jų teisių pažeidinėjimo.

šiuo raštu mes kreipia
mės į Helsinkio Baigiamąjį 
aktą pasirašiusių valstybių 
vyriausybes, prašydami Ma
drido konferencijoje ir ki
tomis progomis iškelti sun
kią Bažnyčios padėtį tary
binėje Lietuvoje.

Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto nariai — 
kunigai: Leonas Kalinaus
kas, Jonas Kauneckas, Al
gimantas Kleiną, Vaclovas 
Stakėnas, Alfonsas Svarins
kas, Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius.
1980 m. lapkričio 13 d.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ
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Vasario 16 minėjimas
New Yorke

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas New Yorke 
prasidėjo vasario 15 d., 11 
vai. ryto, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje iškilmingo
mis pamaldomis, kurių me
tu pamokslą pasakė Tėv. 
Placidas Barius, O.F.M. Ti
kinčiųjų vardu žodj tarė 
Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis, pa
brėždamas, kad Vasario 16- 
ji šiandien tėvynėje mini
ma tyliai be iškilmių, tiktai 
žmonių mintyse. Tačiau ir 
to Lietuvos okupantai bi
jo, matydami, kaip jiems 
nei po daugelio metų nesi
seka išrauti tikėjimo ir lais
vės troškimo iš lietuvių šir
džių. Vietoje krikščionybės, 
kuri moko mylėti ne tik sa
vo artimą, bet ir priešą, jie 
bando primesti religijos su
rogatą komunizmą, kurio 
pagrindiniai ramsčiai, kaip 
nesenai JAV prezidentas R. 
Reagan išsireiškė, yra ne
apykanta, melas, apgaudi
nėjimas ir sukčiavimas. Ir 
taip tokiu keliu eidama, 
1940 m. ant durtuvų atneš
ta, melu ir neapykanta pa
grįsta Kremliaus valdovų 
sistema naikina mūsų tėvy
nę, jos kalbą ir žmones.

Pamaldų metu tai dienai 
giesmes iškilmingai giedojo 
Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas V. Ralio.

Minėjimas-akademija
Minėjimas įvyko Kultū

ros židinyje, 3 vai. p. p. vė
liavų pagerbimu ir Ameri
kos ir Lietuvos himnų su- 
giedojimu. Atidarė ALTos 
pirm. Apolinaras Vebeliū
nas ir vadovauti pakvietė 
studentę Rasą Bobelytę. In- 
vokaciją paskaitė kun. Jo
nas' Pakalniškis, Apreiški
mo parapijos klebonas. Ge
neralinis konsulas A. Simu
tis perskaitė iš valstybės 
sekretoriaus A. M. Haig 
gautą sveikinimą Lietuvos 
nepriklausomybės 63 m. su
kakties proga, atsiųstą Lie
tuvos atstovui dr. S. Bač- 
kiui Washingtone.

Konsulas taip pat ir savo 

Nijolės UJėnienės vadovaujamas vaikų choras, atlikęs meninę programą. L. Tamošaičio nuotr.

vardu tarė ilgesnį sveikini
mo žodį anglų ir lietuvių 
kalba, nes minėjime daly
vavo JAV pareigūnų ir kitų 
tautų atstovų. Be kitko jis 
priminė, jog dalyvaujant 
New Yorko konsularinio 
korpuso priėmimuose, ne 
kartą pasitaiko kolegų tarpe 
užklausimų, koks skirtumas 
Lietuvos ir Afganistano 
santykių su Sovietų Sąjun
ga. Po išsamesnio paaiški
nimo jis taip atsako:

"Stalinas Lietuvą užpuo
lė, įsiveržė ir ją okupavo su 
Hitlerio palaiminimu, kai 
tuo tarpu Brežnevas dabar 
be kitų pritarimo pats vie
nas į Afganistaną įsiveržė. 
Lietuviai kovoja jau 40 me
tų už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, o afga
nistaniečiai dar tik vienus 
metus. Iš trijų milijonų 
Lietuvos gyventojų 100.000 
paliko savo tėvynę, o iš 22 
milijonų Afganistano — 
virš milijono paliko savo tė
vynę.” Baigdamas gen. kon
sulas A. Simutis priminė, 
jog JAV prezidentas R. 
Reagan yra pirmas prezi
dentas pasakęs tiesos žodį 
viešai apibudindamas sovie
tų vadų politinį klastos ke
lią, kuris mums, pavergtų 
tautų žmonėms buvo gerai 
žinomas per 40 metų, o pre
zidentas dabar paskelbė vi
sam pasauliui.

New Yorko gubernato
riaus proklamaciją įteikė 
senatorius Martin Knorr, 
miesto burmistro — Walter 
Ward. Taip pat dalyvavo 
kongreso atstovė Feraro, 
Sandor Abens, latvių orga
nizacijų tarybos vicepirmi
ninkas New Yorke ir kiti.

Senatorius Alfonse D’ 
Amato savo kalbą pradėjo 
reikšdamas padėką, jog jau
čiąs nepaprastą jo pagerbi
mą būti pakviestam į Lietu
vos nepriklausomybės 63 m. 
sukakties minėjimą.

Jis sakė:
”Kai kas sako, kad Ame

rikos pažiūra Pabaltės tau
tų klausimu yra tiktai sim
bolinė. Aš su tokia minti

Vasario 16 d. New Yorke minėjimo dalis rengėjų ir svečių. Iš kairės: J. Bagdonas, dr. K.
Valiūnas, Mrs. A. D’Amato, Smith, ALTo pirm. A. Vebeliūnas, Marcelinas, Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, senatorius Alfonse D’Amato, A. Beroff, Vytenus, W. Ward, senatorius Knorr.

L. Tamošaičio noutr.

mi nesutinku. Aš žinau, kad 
dauguma lietuvių jaučia 
Amerikos paramą kovoje už 
laisvę, o mūsų parama yra 
skatinimo branduolys ir vil
ties švyturys tą kovą lai
mėti.

šia proga pareiškiu, kad 
amerikiečiai kovojančių lie
tuvių nepamiršo, kaip pra
eityje taip ir dabar, esa
me su jumis jūsų tauti
nio apsisprendimo rezisten
cijos gretose, čia mano pa
darytos pastabos ”Voice of 
America” radijo bangomis 
rytoj bus perduotos j Lie
tuvą. Taigi tiesos pasaky
mas ir užtarimo pareiški
mas pasieks ten kovojan
čius ir paramos laukiančius 
jūsų mylimus brolius ir se
ses lietuvius.

Toliau pranešu Jūsų ži
niai, kad esu paskirtas na
riu THE CONFERENCE 
ON SECURITY AND CO- 
OPERATION IN EUROPE 
(CSCE). Darysiu kiek ga
lėdamas, kad Helsinkio'su- 
tarties signatarai įvykdytų 
savo duotus pasižadėjimus 
žmogaus teisių srityje vi
same pasaulyje. Toliau, as
meniškai pareiškiu Sovietų 
Vyriausybės vadovybei, kad 
Amerika neturi jokių teri
torinių užmačių. Mes nesie
kėme ir nesiekiame primes
ti kitoms tautoms mūsų gy
venimo ar valdymosi siste

mos, tačiau jaučiame mora
linę atsakomybę remti lais
vę siekiančių tautų teisę ap
sispręsti ir visuomet esame 
pasirengę savo įsipareigoji
mus besąlvginai įvykdyti.

Sovietų vadai, tūrbūty 
mano, kad-, pasaulis nieko 
nežino apie tautoms pada
rytas skriaudas ir žiauru
mus. Jie klysta. Mes žino
me, kad Lietuvoje žmogaus 
teisės yra suvaržytos. 
Mums žinoma, kad bedie
viškoji komunistų valsty
bės vyriausybė sistematin- 
gai uždarinėja bažnyčias, 
riboja norinčiųjų kunigais 
tapti skaičių ir persekioja 
norinčiuosius melstis. Mes 
taip pat žinome, kad tie drą
suoliai kurie tiems ne
žmoniškumams pasiprieši
na yra persekiojami, kali
nami ir ištremiami į Sibirą. 
MES TAI GRIEŽČIAUSIAI 
SMERKIAME!!! Kareiviš
kas batas bei persekiojimai 
niekad neužspaus laisvės 
idealo. Kol tautoje bus pa
triotų kurie išdris priešin
tis okupantui reikalaudami 
laisvės, šauksis pasaulio 
laisvosios žmonijos para
mos iškeldami prispaudėio 
tironiška elgėsi, laisvė pra
siskverbs ir vėl suklestės”.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo buvęs VLIKo pirm. dr. 
Kęstutis Valiūnas. Jis trum
pai paminėjęs Lietuvos esa
mą padėtį, ilgiau sustojo 
nušviesdamas tarptautinės 
politikos įvykius ir baigda
mas kvietė visus' pakilti 
dvasioje aukščiau kasdieny
bės.

Po trumpos pertraukos 
buvo labai maloniai dalyviai 

nuteikti pačių jaunųjų lie
tuviukų atliekama menine 
programa. Pirmiausia pub
liką nustebino muzikės Ni
jolės Ulėnienės vadovauja
mas gausus narių skaičium 
choras, kuris užpildė didžiu
lę sceną ir visi buvo tauti
niais drabužiais pasipuošę. 
Jų buvo kelios dešimtys. 
Auditoriją žavėjo jų taip il
gai kantriai be triukšmavi- 
mo laukimas, kol pasibaigs 
oficialioji programos dalis. 
Tai tartum ne šių dienų 
vaikai, sakė šali'a sėdėjusi 
amerikietė. Visi jie turėjo 
rankose lapus ir į juos žiū
rėjo, nors kai kurie atrodė 
4-5 metukų, bet lūpas judi
no tik retkarčiais pakelda
mi galvą nuo "gaidų” į kai
myną ar j publiką. Tai pui
kus susiklausymas per visą 
laiką be jokios pastabos iš 
vadovės penkias dainas dai
nuojant.

Po dainininkų į sceną 
įžygiavo Jadvygos Matulai
tienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė Tryptinis, 
akordeonu palydint Anta
nui Razgaičiui. Už tokį di
delį pasiaukojantį darbą 
priklauso nuoširdi pagarba 
abiejų dalių vadovėms Ni
jolei Ulėnienei ir Jadvygai 
Matulaitienei, o taip pat ir 
visiems vaikų tėvams, taip 
rūpestingai aprengus tauti
niais drabužiais ir kantriai 
ilgą laiką vežiojusiems vai
kus į choro ir šokių pamo
kas.

Rezoliuciją perskaitė mi
nėjimo vadovė Rasa Bobe- 
lytė.

Emilija čekienė

CONVEYOR ESTIMATOR
ESTiMATOR WITH HEAVY CONVEYOR AND AUTOMATED MA- 
CHINERY EXPERIENCE. FULLY CAPABLE O? DEVELOPING 
COSTS OF COMFONENTS AND EST1MAT1NG LABOR COSTS OF 
ENG1NEERING FABRICATION AND ERECTION EROM BLUE PRINTS 
AND SPECIFICATiONS. EKCELLENT SALARY PLŪS FULL RANGE 
OF COMPANY PAID BENEFITS.

SEND RESUME W1TH SALARY REQUIREMENTS TO: 
EMPLOYEE RELATION MANAGER

ALLIED STEEL & CONVEYOR
17333 Healy 

Detroit, Mich. 48212
Equal Opportunity Employer
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■ Kanados lietuviai
—J. Varanavičius

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 63 metų su
kaktis Toronte buvo pami
nėta iškilmingai.

Vasario 14 d., šeštadienį, 
susirinkus apie 200 lietuvių, 
buvo iškelta mūsų trispal
vė prie Toronto miesto ro
tušės. Pagrindinės iškilmės 
vyko vasario 15 d. Sekma
dienio rytą. Išganytojo, Lie
tuvos Kankinių ir Prisikė
limo lietuvių parapijų šven
tovėse įvyko iškilmingos pa
maldos, dalyvaujant orga
nizacijoms su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimo ak
tas vyko nuo 4 iki 6:30 vai. 
p. p. Toronto universiteto 
salėje, kuriame dalyvavo 
Ontario provincijos premje
ras William Davis, Ontario 
liberalų partijos vadas dr. 
Stuart Smith. daug federa
linės, provincinės ir Toron
to miesto įstaigų atstovų 

■ ir per 1000 lietuvių, užpildę 
didžiulę salę. Minėjimo pro
grama buvo įdomi ir įvairi, 
kurią vykusiai pravedė Auš
ra Karkienė.

Minėjimas pradėtas ”Vo
lungės” choro išpildytu 
himnu ”0 Canada” ir St. 
Gailevičiaus giesme ’Tš vi
sų kraštų”. KLB Toronto 
apylinkės pirm. R. Jonai
tienė prasmingu šventės 
minėjimo įžangos žodžiu pa
sveikino garbingus svečius 
ir susirinkusius, priminus 
atgautos nepriklausomvbės 
reikšmę ir dabar kenčian
čią okupantą Lietuvą, žu
vusius už jos laisvę, kurie 
buvo pagerbti tylos ir susi
kaupimo minute. Kun. A. 
Simanavičiui suka lbėjus 
maldą ir "Volungės” cho
rui sugiedojus prancūziškai 
"Maldą”, Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas 
savo kalboje priminė Lietu
vos valstybės pusšešto šim
to metų suverenumą iki 
1795 m., rusų okupacija, 
vykusius sukilimus ir mū
sų tautos aušrininkus, ku
rie praskynė kelią į nepri
klausomybės Vasario 16 at
statymo aktą. Konsulo už
baigiamoji mintis buvo ši: 
esame didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos ir vasario 16 
Lietuvos įpėdiniai, tai gali
me savo lietuviškąją ir po
litinę gyvastį apreikšti ši
taip — buvome, esame ir 
būsime.

Ontario premjeras ir kon
servatorių vadas William 
Davis, po mūsų konsulo kal
bos, buvo sutiktas minėji
mo dalyvių audringais plo
jimais, kuris savo kalboje 
priminė, kad mes kanadie
čiai turime daug privilegi
jų demokratinės laisvės, 
žmogaus teisių, religijos, 
politinėje ir ekonominėje 
srityse. Lietuviai Kanadoje 
savo kultūriniais ir ekono
miniais įnašais prisidėjo 

prie šio krašto gerbūvio pa
kėlimo. Sovietinis komuniz
mas niekad nebuvo toks pa
vojingas, kaip šiais laikais. 
Įvykiai Lenkijoje šį pavo
jų dai" labiau išryškino. Pri
minė buvusį Kanados kon
servatorių vadą Diefenbec- 
kerį, kuris Jungtinėse Tau
tose reikalavo nepriklauso
mybės atstatymo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupuo
tuose kraštuose. Apgailes
tavo, kad dabartinė Kana
dos vyriausybė šios drąsos 
neturi.

Pagrindinis kalbėtojas 
kun. dr. Jurgis šarauskas, 
jaunosios kartos atstovas, 
savo išsamioie ir gerai pa
ruoštoje paskaitoje nagri
nėjo mūsų politinių organi
zacijų veiklą ir bendradar
biavimą su Lietuva. Paskai
tos mintys, kaip jis įspėjo, 
kontraversiškos, ne visiems 
priimtinos, bet vertos dis
kusijų. Jis yra aplankęs 
daug lietuvių kolonijų, su
sipažinęs su jų veikla ii’ gy
venimu.

Paskaitininko nuomone, 
lietuvių išeivių politinė vei
kla yra menka ir nepaten
kinama, nes joje yra dau
giau retorikos, negu politi
nės veiklos supratimo. Mū
sų politinės problemos: 1. 
Turime daugiau organizaci
jų negu organizuotumo, 2. 
Mūsų politinis veikimas pa
sižymi retorika ir naivumu, 
o ne sofistikuota pažiūra j 
politines realybes ir pasi
ryžimus j jas apsukriai rea
guoti, 3. Politikoje esame 
trumparegiai.

Šioms problemoms iš
spręsti, jis pasiūlė: 1. Jau
ni lietuviai turėtų siekti 
karjerų valdžioje, nes dir
bantieji politinėse įstaigose 
turi įtakos į gairių nusta
tymą, 2. Turi būti įsteigtas 
Washingtone lietuvių tyri
nėjimo institutas, kuris bū
tų akademijos ir propogan- 
dos centras studijams bei 
politiniams siekiams pa
remti, 3. Lietuviams reika
lingas psichologinis persi- 
orentavimas nuo tremtinio į 
emigranto galvoseną, 4. Pa
keisti politinių organizaci
jų vadovybes, persiorgani
zuoti ir įsteigti naują poli
tinę komisiją, kuri nustaty
tų naujas politinės veiklos 
gaires, nes dabar veikian
čių politinių veiksnių įtaka 
yra minimali, faktinai ne
egzistuojanti.

Kun. dr. J. šarauskas pa
lietė ir jautrų bendradar
biavimo su Lietuva klausi
mą. Giminių lankymas su 
dovanomis, jiems skiriami 
siuntiniai yra tik rėmimas 
savųjų, bet ne Lietuvos. Es
minis kontaktas yra ryšių 
palaikymas su visa Lietuva. 
Mūsų veikla neturi ribotis 
vien tik informacijų sklei
dimu apie sovietinės siste
mos neteisingumą, bet tu
rime informuoti gyvenan
čius Lietuvoje apie save. 

Mes turime išgirsti jų dai
nas, skaityti jų knygas, de
klamuoti jų eilėraščius, pa
girti jų tuos kūrinius, kurie 
verti pagyrimo. Bendradar
biavimas turi vykti ne su 
okupacinės valdžios įstaigo
mis, bet tik su mūsų bro
liais ir sesėmis Lietuvoje.

Lietuviai kaip grupė yra 
sėkmingi žmonės, kurie iš
laiko daugelį išeivijos veik
los organizacijų projektu. 
Toji veikla naudinga ir pa
sitarnauja tik išeivių visuo
menei. Patriotizmas reika
lauja daugiau. Jis reikalau
ja meilės ir ištikimybės bei 
uolaus palaikymo savo gim
tojo krašto. Nors mes ne
mažai nuveikėme, tačiau 
nedaug mūsų organizacinių 
jėgų nukreipėme į tiesiogi
nę materialinę paramą Lie
tuvai. Reikia sustiprinti ry
šius su Lietuva, nes atsisa
kymas ir vengimas bendra
darbiauti yra nenaudingas 
ir nepadės nepriklausomy
bės siekiančiai Lietuvai. 
Mes turime padėti Lietuvai 
sudaryti sąlygas, kad ji lais
vai galėtų spręsti savo liki
mą.

ši naujų minčių paskaita 
minėjimo dalyvių buvo pri
imta audringais plojimais 
ir lyg įsisiūbavusiai nuotai
kai pakeisti. "Volungės” 
mišrus choras išpildė tris 
liaudies dainas, po kurių 
Ontario liberalų partijos va
das dr. Stuart Smith j su
sirinkusius prabilo lietuviš
kai. Jis priminė, kad jo se
neliai buvo kilę iš Lietuvos 
ir jo senelis visuomet tvir
tinęs, kad niekad negalima 
pasitikėti sovietais. Kiek
vieną progą reikia išnaudo
ti atgauti Lietuvai laisvę ir 
niekad nepripažinti rusų 
okupacijos. Angliškoje kal
bos dalyje, jis plačiau pa
lietė vakarų demokratinių 
valstybių vedamą politiką 
ir sovietinį rusų imperia
lizmą.

Artėjant minėjimo pabai
gai, dar kalbėjo ir sveikino 
KLB krašto valdybos pirm. 
J. Kuraitė, estų konsulas, 
valdžios ir Toronto miesto 
atstovai. Buvo priimta ati
tinkama rezoliucija Kana
dos vyriausybei. Minėjimą

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
16 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
Ir ekskursijomis
birželio 13-28, 1981.............$1,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU 6 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 20-30 ......................................41,129
birželio 1-11, birželio 18-24........................................... $1,249
liepos 15-25, rugp. 15-25 ............................................... $1,249
rugsėjo 1-11 ...................................................................... $1,129
spalio 1-11 ....................................................................... $1,089

Lankoma: Wariuvoj 2 dienos, Vilniuj 6 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir Ii 
Vilniaus.

Oro "kelionės su Lufthansa Ii bostono, New Yorko Ir 
Phlladelphijos. Galima prisidėti ir Ii kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

Dalis Seattle lietuvaičių Vasario 16 minėjime. Iš kairės: 
Zita Petkienė, Irena Morkūnienė, Birutė Gylienė. Guoda Car- 
penter, Nijolė Raišienė, Zita Žvirgždienė.

SEATTLE
SEATTLE LIETUVIAI 

PAMINĖJO VASARIO 16
Mūsų gal nedidelis skai

čius Seattle kampely, bet 
nuoširdus noras palaikyt ry
šius su savais, išlaikyt lie
tuviškas tradicijas, nepa
miršt bendrą praeitį, ir 
jungtis įj bendrą ateitį čia 
vyrauja stipriai!

Mažoji Seattle, Washing- 
ton'lietuvių kolonija susi
būrė į Lietuvių Bendruo
menės ruošiamą Vasario 16 
d. minėjimą Latvių salėje. 
Programoje, pirm ininkės 
Inos Bertulytės-Brąy svei
kinimo žodis ir vicepirmi
ninko Vytauto Lapatinsko 
pagrindinė kalba apie "Mū
sų praeitį”. V. Lapatinsko 
puiki istorijos apžvalga — 
perteikta anglų kalba, kad 
ir svečiai kitataučiai pilnai 
ją suprastų — apibūdino 
garbingą Lietuvos krašto 
įsikūrimą, galingą praeitį, 
ir dabartinę skaudžią padė
tį, ir buvo paįvairinta skaid
rėmis.

Guoda Stuogytė-Carpen.

užbaigė Maironio mokyklos 
ir "Volungės” chorai, ku
riems dirigavo jų vadovė 
muz. D. Viskontienė, išpil
dė tris dainas ir visi kartu 
sugiedoję Lietuvos himną. 

ter skambiai padeklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį 
"Lietuvos vardas”.

Humoristinėj programos 
daly, Zita Burneikytė-Pet- 
kienė, pasirinkus rimtą tik
slą supažindinti dalyvius su 
lietuvišku liaudies turtu, 
prajuokino visus gyvai per
teikdama pasaką apie "Bo
bą ir velnią”.

Programa užbaigta su 
imigranto daina, "Angliškai 
išmoksim anytime”, kurią 
sudainavo Zita Petkienė ir 
Zita Motekaitytė-Crosby, su 
Gedimino Morkūno pagal
ba. ši Dainelė pajuokia 
Amerikoj gyvenančių lietu
vių pasisavinimą ameriko
niškų žodžių.

Formaliai programai už
sibaigus, pasilinksminimas 
tęsėsi dar ilgai, ir pagal lie
tuviškas tradicijas visi pri
sėdo prie bendrai suruoštos 
gardžios vakarienė, po ku
rios ilgai dar buvo dainuo
jamos lietuviškos dainos, 
sustojus į ratelį, "Eisim, 
broleliai, namo” suskambė
jo tik po vidurnakčio. (d)

BALTIMORE
PAMINĖTA VASARIO 
16-TOJI BALTIMORĖJE

LB Baltimorės apylinkės 
rengtas vasario 16 minėji
mas įvyko vasario 22 d., 2 
vai. p. p. Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje. Minėjimui 
vadovavo apylinkės pirmi
ninkas Vytautas Eringis. 
Pradžioje vėliavas įnešė ir 
atitinkamas c e r emonijas 
pravedė legijonieriai. Minė
jime pagrindinę kalbą pa
sakė viešnia iš Clevelando 
Ingrida Bublienė. Savo pui
kiai paruoštam žodyje iš
kėlė šių laikų ūpesčius sie
kiant Lietuvai nepriklauso
mybės bei palietė įvairių 
pasiūlymų. Meninę progra
mą atliko Dainos mišrus 
choras, Aro, Kalvelio ir Ra
telio tautinių šokių grupės.

Pertraukos metu buvo 
renkamos aukos laisvinimo 
darbams. Prieš ir po minė
jimo Lietuvių Namų Ginta
ro kambary sporto klubas 
buvo paruošęs pietus.

Minėjimas buvo gausus 
dalyviais ir surinkta nema
ža suma aukų laisvinimo 
darbams.
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■Chicagos lietuviai
■ Antanas Juodvalkis

iždininko A. Kareivos irNAUJA LB MAROUETTE 
PARKO APYLINKĖS 

VALDYBA
LB Marąuette Parko apy

linkės metinis susirinkimas 
įvyko š. m. vasario 22 d. šv.
M. Marijos Gimimo lietuvių 
parapijos salėje, Chicagoje. 
Susirinkime paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 63-čia sukaktis ir 
aptarti apylinkės bėgamieji 
reikalai.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Birutė Vindašienė ir susi
rinkimą pravesti pakvietė 
Joną Jasaitį (pirm.) ir V. 
Lapienę (sekr.).

Sugiedotas Lietuvos him
nas, pagerbti mirusieji apy
linkės nariai. Maldą sukal
bėjo kun. K. Kuzminskas.

Aktualią paskaitą skaitė 
jauna advokatė Laima Gar- 
bonkienė (Nainytė). Ji pa
stebėjo, kad jaunoji lietuvių 
karta nepriklausomoje Lie
tuvoje negyveno ii- jos rū
pesčių nepažino, kaip vyres
nieji — mūsų tėvai, bet at
siektais darbais didžiuojasi 
ir neatsisako savo tautinės 
priklausomybės. Ginklu Lie
tuvos neišlaisvinsime, bet 
galim daug padėti, skelbda
mi komunistų kėslus ir po
puliarindami Lietuvos var
dą. Reikia veikti gyvenama
me krašte naudojamais me
todais: naudoti organizaci
jas, spaudą, radiją ir TV. 
Atskleidė komunistų nau
dojamus metodus: vienaip 
kalbėti, kitaip daryti. Dar 
tebėra gyvi Sovietų Sąjun
gos veiklos pavyzdžiai: Af
ganistanas ir Lenkija. So
vietų Sąjunga, kai numato 
pavergti kurį kraštą, ka
riuomenės pagalba įveda to
kią diktatūrą, kad laisva
jam pasauliui sunku ir su
prasti. Laisvinimo vardu, 
pavergia laisvas tautas.

Jauniesiems lietuviams 
atėjo laikas prisiimti dides
nę atsakomybę ir stipriau 
įsijungti į Lietuvos laisvi
nimo darbą. Lietuvai padėti 
yra labai daug progų, tik 
reikia jas išnaudoti.

Marąuette Parko lit. mo
kyklos mokiniai — Rima 
Polikaitytė, Saulius Bindo- 
kas ir Robertas Kulys, įspū
dingai padeklamavo patrio
tinius eilėraščius. Visi trys 
vilkėjo tautinius rūbus.

Taip buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 63-čia sukaktis, o 
po to buvo pereita prie apy
linkės reikalų.svarstymo.

Pranešimai
Pirm. B. Vindašienė ap

žvelgė 1980 metų veiklą. Iš 
jos pranešimo paaiškėjo, 
kad valdyba suruošė gerai 
pavykusių porą vakaronių 
aktualiomis temomis, tal
kino apygardos valdybai, 
rinko aukas švietimo ir lais
vinimo reikalams, dalyvavo 

bendroje lietuvių veikloje 
ir t.t. Taip pat išklausyti 

konrolės komisijos pirm. A. 
Šimkaus pranešimai. Susi
rinkimas plojimu praneši
mus priėmė, o pirmininkau
jantis visų vardu išreiškė 
padėką.

LB Krašto valdybos ir 
Lietuvių Fondo, per švieti
mo tarybą skirtą paramą 
gavo šios mokyklos: Chica
gos aukšt. lit. mokykla (dir. 
J. Masilionis), Dariaus-Gi
rėno pradžios mokykla (ve
dėjas ir švietimo tarybos 
pirm. J. Plačias), Marąuette 
Parko pradžios mokykla (O. 
Jagėlienė ir Br. Prapuole- 
nienė), Kriaučeliūnų vardo 
vaikų nameliai (D. Dirvo- 
nienė) ir didžiausia laisva
me pasaulyje Kristijono Do
nelaičio lit. mokykla (dir. 
J. širka ir dir. pavad. D. 
Bindokienė).

Viši gavusieji paramą dė
kojo LB apylinkei ir Lietu
vių Fondui už stiprią para
mą. Kaip žinome, Lietuvių 
Fondas 1980 metais tiesio
ginei lit. mokyklų paramai 
skyrė 16,850 dol.

Įdomų pranešimą sociali
niais reikalais padarė dr. 
Regina Kulienė. LB sociali
nių reikalų naujai įsteigta 
Taryba, vadovaujama dr. 
Antano Butkaus, paruošė 
anketą ir pasiruošusi sure
gistruoti visus vyresnio am
žiaus (nuo 60 metų) lietu
vius. Clevelando apylinkėje 
tokia registracija jau vyk
doma, o netrukus bus sura
šomi vvr. amžiaus lietuviai 
ir visoje Amerikoje. Prašė 
apylinkių valdybų talkos. 
Informacinės žinios yra 
konfidencialios ir nereikia 
bijoti dėl patekimo į neno
rimas rankas. Anketoje ne
reikia žymėti net savo pa
vardės. .

Vykdomųjų organų 
rinkimai

Dviejų metų terminui su
ėjus, pririnkti nauji valdy

.................linui............... iiiiiii........u.............i................i...........imu........... .... ................................................■■■■■■■......... ....

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 
Savininkė 312-785-9393
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bos nariai: Bronius Andriu
kaitis, Antanas Kareiva, 
Violeta Lapienė ir Salomėja 
Endrijonienė. Valdyboje pa
siliko baigti terminą: Biru
tė Vindašienė (pirrii.), Kos
tas Juškaitis, Aleksandra 
Likanderienė, Jurgis Janu
šaitis, Apolinaras Bagdonas 
ir Kazys Barzdukas.

Kontrolės komisija per
rinkta ta pati: Adolfas Šim
kus, Viktoras Diminskis ir 
Paulina Šukienė.

Į LB Vidurio Vakarų 
apyg. suvažiavimą, šaukia
mą š. m. balandžio 26 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
išrinkti 35 atstovai, įskai 
tant ir valdybos bei kontro
lės komisijos narius.

Kun. K. Kuzminskis pra
nešė apie leidžiamas Lietu
vos Kat. Bažnyčios Kroni
kas. Prašė remti aukomis ir 

platinti visuomenėje. Kroni
kų šeštasis tomas lietuvių 
kalba yra spaustuvėje ir 
greit pasirodys knygų rin
koje.

Povilas žumbakis,sr. iš
kėlė Vilniaus vyskupijos ju
ridinę padėtį, nes dabar ji 
yra pavaldi Lenkijos bažny
tinei provincijai. Paaiškini
mą padarė kun. K. Kuz
minskis ir A. Juodvalkis. 
Jau V PLB seime, įvyku
siame 1978 m. Toronte, bu
vo priimta rezoliucija, Įpa
reigojanti PLB valdybą pa
dėtį išaiškinti ir daryti tin
kamus žygius šiai ir kitoms 
nenormalybėms sutvarkyti. 
PLB valdyba yra užmezgusi 
kontaktus su diplomatine 
tarnyba, ruošiamas memo
randumas ir bus daromi ati
tinkami žygiai Vatikane.

Minėjimui sumaniai ir 
energingai vadovavo Jonas 
Jasaitis, sugebėjęs tokią il
ga programą pravesti per 
norą valandų. Dėkojo veik
liai valdvbai už įdėta darbą 
ir palinkėjo nemažesne 
energija kibti į ateities 
veiklą.

DAILININKŲ PARODA
Chicagos ir apylinkių dai

lininkų tradicinė Vasario

‘A.rpber Hol'days”

1981 M. EKSKURSUOS 
Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO/CHICAGOS:

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.

*balandžio 15 — $ 977.00 
gegužės 7 —81019.00
birželio 1 —$1148.00
birželio 18 —$1148.00

*liepos 20 
’rugpiūčio 
rugsėjo 17 
spalio 8

— $1112.00
3 —$1112.00

— .$1059.00
— $1019.00

NEW YORKO:
gegužės 2 —$1019.00 rugpiūčio 3 —$1068.00

gegužės 13 —$1136.00 (su Varšuva)

(su Ryga) rugpiūčio 19 —$1382.00
gegužės 21 —$1108.00 (su Ryga)
liepos 6 —$1068.00 rugsėjo 3 — $1148.00

(su Varšuva) rugsėjo 24 — $1059.00
gruodžio 26 — $ 979.00

Iš

MEMBER

PRAŠOME 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., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCV AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT #TA(B24

16-tos paroda vyko š. m. va
sario 13-22 d. d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijo
je. Dalyvavo 16 dailininkų: 
Algminas Ancevičius, Blyš
kia, Butkienė, Cinką, Eivai- 
tė, Gaižutienė, Gražulis, 
Kolbaitė, sės. Mercedes, 
Paukštienė, Skvirblienė, 
Stankūnienė, Strungys, šva- 
bienė, žumbakienė. Buvo iš
statyta 37 įvairios techni
kos ir žanro darbai.

Parodą atidarė Čiurlionio 

Galerijos globos komiteto 
pirm. kun. Juozas Vaišnys, 
S. J. Paroda suorganizavo 
Galerijos direkcija, kurią 
sudaro dailininkai Vanda 
Aleknienė, Marija Gaižutie
nė, Vincas Lukas, Algis 
Trinkūnas ir Donius Var
naitis.

MARGUČIO RENGINYS
Antano Gustaičio 4 veiks
mų tragikomedija statoma 
š. m. balandžio 11 ir 12 d.d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje.
D. Lapinsko pastatymas, V. 
Karosaitės choreografija, J. 
Kelečiaus dekoracijos. Ren
gėjas — Margutis. Bilietai; 
Margutyje ir Vaznelių pre
kyboje.

• Romo Bartuškos foto 
darbų parodos atidarymas 
įvyks kovo mėn. 13 d., penk
tadieni, 7:30 vai. vak. Čiur
lionio Galerijoje, Chicago
je. Paroda tęsis iki kovo 22 
d. Rengėjai: Akademinio 
Skautų Sąjūdžio FSS Chi
cagos skyrius.

INTERIOR DESIGNER
Coochmen Industrles, Ine., o leodlnp 
manufocturer in the RV industry, 
ha» o prowth opportunity for an 
interior designer In ils corporate 
enaineerlna dept. Qualilied candl- 
dales mušt have a desion depree; 
3-5 vears exp. In interiors and 
vehlcles preferred. Duties involve 
interior desion uslng oraphic tech- 
niaues, human faclor analysls, and 
materiols seiectlon. This is on 
excellent opportunity for profes- 
sional development. Send resume, 
includino safary reauiremenls to: 

COACHMEN INDUSTR1ES INC.
P.O. Box K Stote Rd. 13 No. 

MiddleOurv, IN 46540
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LAIŠKAS IŠ VENEZUELOS

Renkame nauja valdžią
vertė ant teisininko Kazi
miero Nausėdo pečių. Seno POILSIO VALANDĖLEI

Jūratė Statkutė de Rosales

Vasario 15 dieną, pramo
nės mieste Valencijoje, mo
dernaus klubo salėje, susi
rinko 44 Venezuelos lietuvių 
atstovai, suvažiavę iš ketu
rių apylinkių: Barąuisime- 
to, Valencijos, Maracay ir 
Caracas. Atvyko jie Vasa
rio 16-tąją iškilmingai pa
minėti drauge su valencie- 
čiais lietuviais ir rinkti nau
ją Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės centro valdybą.

Susirinkusiųjų orumas, 
minėjimo ir suvažiavimo 
sklandi organizacija, gera 
prelegento Vytauto Dam- 
bravos paskaita, Caracas 
jaunimo choro ir Valencijos 
jaunimo šokių grupės pasi
rodymai, — viskas išėjo be 
priekaištų ir teko tuomi tik 
džiaugtis. Tačiau minėjimo 
metu, suvažiavę atstovai 
nepajėgė ištrinti iš pasąmo
nės rūpestį dėl gilios vidi
nės krizės, kurią šiuo metu 
išgyvena Venezuelos lietu
vių kolonija.

Papildomas krizės ženk
las dargi buvo staigus pra
nešimas, kad lietuvis kape
lionas kun. A. Perkumas 
dėl pablogėjusios sveikatos 
neatvyksiąs laikyti Šv. Mi
šių, su kuriomis buvo nu
matyta pradėti Vasario 16- 
tosios minėjimą. Visos Ve-

nezuelos lietuvius aptarnau
jančio vienintelio krašte lie
tuvio kunigo pašlijusi svei
kata, per 70-tąją persiritęs 
amžius ir rodomas nenoras 
įsileisti į savo teritoriją jau
nesnį pagelbininką, kaip tik
tai buvo pagrindinė priežas
tis prieš kelis metus prasi
dėjusios polemikos, kuri 
priešpastatė seną kapelioną 
su savo artimaisiais vieno
je pusėje ir Venezuelos L. 
B-nės vadovus — kitoje. 
Padėtis buvo tuo reikšmin
gesnė, jog Venezuelos LB 
Centro Valdybos išeinantis 
pirmininkas yra žmogus 
ėjęs nuo 1956 m. iki 1980 
Venezuelos lietuvių katali
kų komiteto pirmininko pa
reigas; jo ilgai brendęs ir 
staiga prasiveržęs susikirti
mas su vietiniu kapelionu 
nebuvo vien tik paviršuti
niškas ginčas, bet lietė pa
dėtį, su kuria jis buvo ge
riau negu bet kas kitas su
sipažinęs.

Baigėsi minėjimas, prasi
dėjo posėdis. Atstovai žino
jo, kad susirinkimas neno
rom atsidurs iškilusios po
lemikos arbitro padėtyje, ir 
ta mintis nebuvo maloni.

Spygliuotą pirmininkavi
mo naštą susirinkimas už-

prityrusio teisėjo akis ir 
įgudusi ranka čia pasirodė 
visoje pilnumoje. (Mes, jau
nesni, gavome ex catedra 
pamoką apie tai, kaip gali 
geras pirmininkas sunkti 
susirinkimą privesti prie 
tvarkingų rinkimų).

Tremdydamas įsikarščia
vusių atstovų ne kalbas, o 
prakalbas, pirmininkas nu
rodė du principus: 1) Iš
junkime tikybinį klausimą 
iš bendruomenės rinkimų — 
religija yra vienas dalykas, 
o visų be išimties bendruo
menė yra kitas dalykas (šis 
pareiškimas susilaukė ilgo 
plojimo); 2) Kas jaučiasi 
kito bendruomenės nario 
asmeniškai įžeistas tesikrei
pia į tam skirtą instanciją 
— į garbės teismą. Iškeiki
me rinkimus į jiems pride
rančią plotmę (šis pareiš
kimas susilaukė ilgos tylos).

Nauju centro valdybos 
pirmininku tapo toks as
muo, kurio atvirai reiškiami 
tikybiniai įsitikinimai, as
meniška įtaka ir tarptauti
niai ryšiai geriausiai gal ga
lės padėti Venezuelos lietu
viams taikiai atsakyti į įsi- 
skaudėjusius religinio ap-

jiA
Iš šešių zebrų tik dvi yra panašios. Kurios? Atsakymas 14 psl.

TAU PYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su 31,000, minimum. 

7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.I..I/’.

aint 
thony 

a vinge
1447 So 49th Court • Cicerų, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Cl«Md W«i

Jurtas Gribauskaa, vedėjas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tarnavimo klausimus. Pir
mininku'tapo išrinktas bu
vęs JAV' užsienio tarnybos 
pareigūnas Vytautas Dam- 
brava, nesenai išėjęs į pen
siją ir pasirinkęs karštą 
Venezuelos aplinką iliuzori
nio pensininkiško poilsio 
pradžiai.

Kas dabar vyks — pagy
vensime ir matysime, ar ne? 
Kažin kaip čia bus ...

Kol kas, po rinkimų at
stovai ir neatstovai nuva
žiavo į Valencijos Apylin
kės valdybos ir jaunimo su
ruoštą vakarienę. Tenai, to
li už miesto, lauke, po veš
liais mango medžiais stovė
jo staliukai, ant iešmų su
kosi šviežiai papiauto teliu- 
ko mėsa, tekėjo alus ir pep- 
si-cola, o ant lentų pūpsojo 
purūs pyragai. Pinigo už 
vaišes organizatoriai ne
ėmė, viskas stačiai buvo 
Valencijos lietuvių sunešta 
ir dovanota.

Valencijos jaunimas, gau. 
sus, smagus, uniformuotas 
"Vaivorykštės” šokių gru
pės marškiniais su trispal
ve, šeimininkavo, kepė mė
są, vaišino svečius — ir be 
žodžių rodė buvusiems, esa
miems ir busimiems pirmi
ninkams, kad organizacinis 
dėmesys turi būti kreipia
mas ne tiktai ten, kur dan
tys kleba, bet ir ten, kur 
žemė dreba.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS
(in opemrg exi»ts in our home care 
operations for a currenlly licenird 
physical’therapist wilh nbilily to ap 
ply rehabilitation technięue’s in a 
home aetting and effeclively com- 
municate verbai!}’ and in writing. 
Duties required limited travel in 
Green County. Competitive ?a!arv. 
Libernl public employcen, (ringe ben- 
efit, package availnble for full lime 

hr. wk. CaH'or ivrite for appt. to 
dirfcuss details.

HEALTH COMMISSION 
GREEN COUNTY HEALTH DEPT. 

360 WILSON DR.
P. O. BOX 250 

XENIA. OHIO 4538S 
513-376-9411 or 513-426-6351 

An Eciual Opportunity Employer 
(7-13)

* J

Padalinkite šį kvadratą trimis tiesiomis linijomis taip, kad 
kiekviena žvaigždė būtų nuo kitos atskirta. Atsakymas 14 psl.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

WANTED
STRUCTURAL FITTERS

Qualified Fitters Only 
Fabrication Plant 

Located in Trinity, Texas
PA1D HOSPITALIZATION, LIFE & AD & D COUNTRY 

LIVING — NO TRAFIC HASSLE.
Less Gas Reųuirements

TRINITY STEEL FABRICATORS, INC.
200 Pine Valley Dr. P. O. Box 1451

Trinity, Texas 75862
Trinity #594-3513 Houston #713-224-3996

Equal Opportunity Employer
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“TR YS PABALTIJO BALSAI”
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kaip jau buvo skelbta 
spaudoje, specialus Kento 
Universiteto Lituanistinei 
Programai remti komitetas 
ir Clevelando LB apylinkė 
š. m. kovo mėn. 7 dienos va
kare Lietuvių Namuose ren
gia ypatingo pobūdžio ban
ketą. ”Vivat Academia” va
karas, kurio pagrindinis 
tikslas yra sutelkti lėšų li
tuanistikos stipendijų fon
dui papildyti, žada sukelti 
didelį susidomėjimą mūsų 
inteligentijos tarpe. To va
karo pagrindinis programos 
atlikėjas Oklahomos Uni
versiteto profesorius Ivar 
Ivask skaitys paskaitą tema 
”Trys Pabaltijo balsai”, ku
rioje nagrinės trijų Pabal
tijo tautų poeziją, jos iš
traukas skaitydamas origi
naliose kūrėjų kalbose.

Kas yra tas Ivar Ivask? 
Pasinaudodama laikraščių

TURNER REALTY
EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 186-2530
501 EAST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TI KTO 
IVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas 
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

ing jstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodarfią nekilnojamąjį 
turtų. Tuo reikalu kreipkitės i bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritų Ma- 
tienę, pilnateisę narni! {vertintoją. _ '.UMfcROI

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 41119 ffiggy 

PHONE: 486-2530 "W’"l"\©

iškarpomis ir paties prof. 
Ivask redaguojamo presti- 
žingo literatūros žurnalo 
”World Literature Today” 
puslapiais, galėjau susida
ryti gan tikslų to įtakingo 
ir talentingo intelektualo 
asmenybės vaizdą. Pirmoje 
eilėje prof. Ivar Ivask save 
laiko Estijos poetu, neseniai 
išleidęs storą savo poezijos 
rinkinį estų kalba ”Eluko- 
gu” (Gyvenimo Rinkinys), 
kurį jis pats yra iliustravęs 
ir. kuriame taip pat yra ei
lėraštis, dedikuotas mūsų 
poetui Henrikui Radauskui. 
Prof. Ivask poezijos verti
mų buvo pasirodę Metme
nyse prieš keletą metų.

Jo redaguojamas žurna
las teikia mums mažai teži
nomos, bet labai įdomios in
formacijos apie mūsų pa
čių literatūros nagrinėjimą. 
1968-1980 metų laikotarpy-

je, tarp kitų leidinių, World 
Literature žurnale buvo ap
tartos ir išnagrinėtos 158 
lietuviškos knygos 1 Taip 
pat Oklahomos Universiteto 
leidykla rūpinasi įvairių 
tautų literatūros veikalų 
išleidimu. Jų tarpe yra iš
leista ir populiarioji R. šil- 
bajorio "Perfection in 
Exile”, kurioje jis pristato 
keturioliką mūsų rašytojų. 
Tenka pastebėti, kad didelė 
dalis išleistų knygų yra pa
ties prof. Ivask suredaguo
ta.

Įdomus prof. Ivask ryšys 
su Nobelio premijų laurea
tais, į kurį vertėtų pažvelg
ti iš arčiau. 1969 metais 
Oklahomos universitete jis 
paskelbė naujos literatūri
nės premijos įsteigimą. Tai 
prestiži n g o j i Neustadto 
$10,000 literatūros premi
ją, kuria kas antri metai 
apdovanojami kandidatai, 
komisijai jų kūrinius pri
stačius anglų ar prancūzų 
kalbomis. Dvylikos asmenų 
— literatūros žinovų komi
sija yra sudaryta tarptau
tiniais pagrindais.

1970-1980 metų laikotar
pyje paskirtos šešios Neu
stadto premijos rašytojams 
iš Italijos, Kolombijos, 
Prancūzijos, Čekoslovakijos, 
JAV ir Lenkijos (Czeslaw 
Milosz). Prof. Ivask yra 
nuolatinis tos premijos ko
misijos narys. Pereitų me
tų "Norman” (Oklahomos) 
laikraščio lapkričio 9 dienos 
numeryje pasirodė įdomus

straipsnis, pavadintas "No
belio laureatai turi ryšius 
su OU literatūrine premi
ja”. Pasirodo, kad šeši No
belio premijos laureatai iš 
tikro turėjo artimus ryšius 
su Neustadto premija, čes- 
lavas Milosz 1978 metais 
laimėjo Neustadto premiją, 
j kurią kandidatavo net tris 
kartus. Du Neustadto pre
mijos buvę teisėjai ir trys 
tos premijos kandidatai ta
po Nobelio premijos laurea
tais. Laikraštis cituoja Ivar 
Ivask taip: "Stebėkit Neu
stadto premijos teisėjus, 
kandidatus ir laureatus; jie 
visi priklauso pasauliniam 
rašytojų elitui”.

Buvęs Neustadto premi
jos komisijos narys Hein- 
rich Boll iš Vokietijos gavo 
Nobelio premiją 1972 me
tais, o graikų poetas Odvs- 
seus Elvtis 1979 metais ta
po Nobelio laureatu. Trys 
kiti rašytojai, kandidatavę 
į Neustadto premiją, bet 
jos negavę, yra Aleksand
ras Solženitsinas (Nobelis 
1970), čilietis Pablo Neru
da — 1971 metų Nobelio 
laureatas, ir italas Eugenio 
Mondale, 1975 metų Nobe
lio laureatas.

Ypatingai pabrėžtinas 
Ivar Ivask vaidmuo Česlovo 
Milosz Nobelio premijos ga
vime. 1978 metais Milosz 

z buvo paskirta Neustadt pre
mija, nes 1978 metų vasara gustiną Idzelį tel. 531-6546. 
World Literature Today pa
šventė savo laidos didžiąją 
dalį Milosz kūrybai. Tai 
buvo stambus Ivar Ivask 
straipsnis, pavadintas "Be
galinė kolona: mintys apie 
Rytų Europos literatūrą ir 
Czeslav Milosz pavyzdys”.

Tas straipsnis buvo paste
bėtas ir perspausdintas Ita
lijos literatūros žurnalo, lei
džiamo Milane, švedų No
belio premijos komisija ne-, 
supranta lenkiškai. Ivar 
Ivask tekstas ir autoriaus 
pristatymas buvo pagrindi
nė medžiaga Nobelio premi
jos sprendimui, kurio išda
voje Milosz tapo Nobelio 
laureatu.

Prof. Ivask, vienintelis 
pastovus Neustadto komisi
jos narys nuo pat premijos 
įsteigimo, neseniai praleido 
tris savaites Vienoje, į ku
rią vyko Austrijos Litera
tūros Sąjungos kvietimu su 
tikslu arčiau susipažinti su 
Austrijos literatais ir kriti
kais.

Ivar Ivask yra Austrijos, 
Pabaltijo literatūros ir mo
dernios europietiškos poezi
jos žinovas ir kritikas.

Jo atvykimas į Clevelan- 
dą susilauks didelio susido
mėjimo, nes retai teturime 
savo tarpe tokį .tarptautinio 
masto intelektualą, kuris 
tiek savo kilme (estų), tiek 
savo dėmesiu mūsų kūrybai 
mums turi būti artimas, sa
vo asmeniu įdomus ir savo 
tema patrauklus.

Rengėjai kviečia svečius 
iš anksto užsakyti bilietus 
pas dr. Viktorą Stankų, te
lefonu 531-9587, Jurgį Mals- 
kį, tel. 486-9165, ir dr. Au-

Kaina vienam asmeniui 
$17.50. šio vakaro garbės 
svečiais skelbiami dr. Elena 
ir dr. Viktoras čeičiai, per
eitų metų banketo metu pa
aukoję $5000.00 sumą Ken
to Lituanistinėms studi
joms remti.

■■■

■

MECHANIC
P0WER SEWING MACHINES

Excellent opportunity for expericnced Power Sewing 
machine mechanic. Please contačt Personnel Office.

JUNG PRODUCTS, INC.
5801 Mariemont Avė. 

Cincinnati, Ohio 45227 
513-271-3400

An Equal Opportunity Employer M /F
(9-10)

FORGING 
FOREMEN

BEAUMONT WELL WORKS, a leading maaufacturer of forge products, 
is currently expanding its Houston plaut operations and has immediate 
opportunities for Forging Foremen.

Candidates mušt possess a minimum of 5 years exoerience in the 
forging.induslry ’.vilh knowledge of hammcrs, prcssea, and rinę. rolling 
a plūs Products ra n Jie 300 lbs. and up. We offer competitive salaries 
and excellent benefits which includes company paid insurance. I I 
holidays, long and short term disability, velirement and sovings plans, 
plūs Christmas bonus and relocation allowance.

If you meet the above reąuirements and are interested in 
relocating to Houston, contact:

• T

INDUSTRIAL RELATIONS DEPT. 
BEAUMONT WELL WORKS, INC. 

P. O. Box 1477
Houston, Texas 77001 

1-800-231-6130
tl Boaumont 
Q Įįlell Ulorfaa 
ffl Companu

‘ -■ NUSUKS

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC. 911 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 TELEF.: (216) 692-1700

SUTIKIME PAVASARI 
SAULĖTOJE
ITALIJOJE
Kelionė i ROMAe <

iš Clevelando
vadovaujant

KUN. JUOZUI A. BACEVIČIUI,

nuo gegužės 5 iki gegužės 14
Kun. J. Bacevičius, Šv. Jurgio 

parapijos klebonas.

MILANAS — FLORENCIJA — ASYŽIUS — ROMA 
(lėktuvas, autobusas, viešbučiai, audiencija pas šv. Tėvą, 

pusryčiai bei vakarienė) 
tiktai už 1100 dolerių!

Skubiai rezervuokite vietas skambindami: EUROPA TRAVEL SERVICE.
Tel. (216) 629-1700 ir prašydami Annie ar Veronikos.

■

■

An Equal Oppottunity Employer M/F Paskutinį kartą už tokią kainą kelionė į Italiją, gražiausiu metų laiku.
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DAYTONO LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
DAYTONE

Vasario 16-ji Daytone bu
vo iškilmingai atšvęsta va
sario 14-15 dienomis.

Aldona Rvan, dabartinė 
Kultūros Komiteto pirmi
ninkė po trumpo žodžio pa
kvietė pradėti minėjimą, su. 
giedant Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po maldos, pri
statymo valstijos ir miesto 
atstovų ir perskaitymo re

Dail. Marytės Gaižutienės keramika. Dailininkių M. Gaižu- 
tienės ir V. Krištolaitytės darbų paroda Įvyks Clevelande š. 
m. kovo 28-29 d.d., Lietuvių Namuose. Parodos atidarymas šeš
tadienį, kovo 28 d., 7 vai. vak. Rengia Korp! Giedra.

L. Volodkos nuotr.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijėntūrą. siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Minn. 55121 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif. 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
TVaterbury, Conn. 06710 
TVorchester, Mass. 01610 
Youngstown. Ohio 44503 

zoliucijos, Laima Raštiky- 
tė pakvietė kun. Antaną 
Jurgelaiti iš Providence, R. 
I. tartj žodį. Svečias, tobu
lai naudodamas abi kalbas, 
patiekė gražių minčių, 
kviesdamas visus jungtis į 
didžiąja Lietuvos laisvini
mo misiją.

Po trumpos pertraukėlės 
Ryto Babicko Oktetas su 
soliste Grigaliūnaite atliko 
meninę 25 dainų programą.

7626 W. 150 St.
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė. 
2501 West 69 Street 
6089 Statė Road 
1807 Beineke Road 
636-38 Bridge St. N.W. 
112 Main St. 
1082 Springlield Avė. 
518 Park St.
241 Fourth Street
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard
698 Sanford Avė. 
45 Second Avė.
135 West 14 St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

612-432-7083 
617-268-8764 
203-367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473

FO 3-8569 
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750 

756-1668
SW 8-2868

RI 3-0440 

Išpildė pasigėrėtinai. Dai
nos buvo priimtos labai šil
tai su gausiais plojimais.

Tuoj po meninės progra
mos Elinor Sluzas ir mer
gaitės jteikė dovanas kun'. 
Jurgelaičiui ir Babickui 
"Lietuvių Ekslibrių” kny
gas, o solistei Irenai ir vi
siems dainininkams gėles.

Po to sekė 8 patiekalų 
pietūs, labai gerai suorga
nizuoti, kad valandos bėgy
je visi svečiai buvo pamai
tinti ir atgaivinti, dėka mū
sų patyrusių jaunų šeimi
ninkių Judy, Rita ir jų šta- 
ho.

Tuoj po vakarienės, spe
cialiai pakviestas Rimo 
Kaspučio orkestras iš De
troito, užėmė svečius iki 
vėlumos.

Sekančią dieną daytoniš- 
kiai nekantriai laukė lietu
viškųjų pamaldų, kurių me
tu giedojo oktetas su sol. 
Grigaliūnaite. Bažnytėlė bu
vo pilnutėlė lietuvių ir ne
lietuvių, visi išreiškė pagei
davimą, kad dažniau juos 
girdėtume giedant.

Po pamaldų Stefanijos 
Raštikienės ir jos štabo su
ruošti pietūs laukė giesmi
ninkų ir visų svečių, kurie 
sugrįžo po pamaldų svetai
nėn, lyg nujausdami, kad 
išgirs daugiau dainų. Ne
klydo, nes pietums pasibai
gus, okteto vadovas Rytas 
pranešė, kad jie atsisveikin
dami ir dėkingumo ženklan 
dar padainuos. Buvo labai 
karštai sutikti ir neleido 
apleisti scenos.

Pagaliau nužengus nuo 
scenos jų programa nesibai
gė. Vėl susigrupavo, apsup
ti daytoniškių, jie, turbūt, 
išdainavo visas dainas, dau
geliui visai negirdėtas ir 
Įrodė, kad jie yra pamilę 
dainą iš širdies ir tą meilę 
dainai pasidalino su dayto- 
niškiais su kaupu. Mes ilgai 
neužmiršime jų ir skambių- 
j ų lietuviškų j ų dainų.

Oktetas, vadovaujamas 
Ryto Babicko su soliste Gri- 
galiūnaite atliko savo misi
ją Daytone su kaupu, pa
likdami gražiausius prisimi
nimus ir sustiprindami lie
tuvius dvasioje ir lietuvy
bėje.

Prieš minėjimą, pertrau

Š. m. sausio 29 d. Floridoj, Miami Lietuvių Klubo salėje, 
buvo pašventinta Aušros šaulių kuopos vėlava. Šaulius svei
kina inž. A. Šukys, Švyturio šaulių kuopos vcepirmininkas, prie 
vėliavų stovi pirmininkas M. Vitkus. Prie garbės stalo sėdi iš 
kairės: klubo pirm. J. Maurukas, šaulė Šilienė, prof. kun. S. 
Yla (šventino vėliavą), K. Kodatienė šaulių sąjungos garbės 
narė, kun. Pikturna, dr. K. Pautienis, šaulių sąjungos vicepirm. 
įteikęs vėliavą kuopos pirmininkui ir šaulė O. Pautenienė.

NS8essing
PROFESSKNALS
Holland, Michigan
As a leading manufacturer of office mterior 
Systems. Havvorth is#experiencing dramatlc 
growth in an industry that is also 
expandlng very rapldly. A people-oriented 
company, Haworth is dedicated not only to 
its own corporate grovvth, būt to the 
professlonal development of the individual 
as well.

About M.I.S.
A strong management commitment to our 
M I S. group is refleeted in the recent 
converaion to an IBM 4341 system in an 
MVS/IMS on line environment. This vvill 
involve re-design of all major apphcaVons 
now being developed including Human 
Reaourcet, Marketlng, and all Accourllng 
funetions as well as a comprehensive MRP 
system.

Opportunities
Severai Systems Analyst and Progremmer/ 
Analyst positions are available in systems 
development and support groups.
Experience requirements vary from 1 to 6 
years, preferably in a manufacturmg 
environment. Oualified candidates ‘Aill be 
degreed professionals who bave 
demonstrated good communication skills, 
project leadershlp abllltles, and motivation 
to keep projects moving with minimum 
supervision.

The Company and Benefitš
Havvorth is tocated in Holland; Michigan - 
in the heart of a four season recreationai 
area - with a small town atmosphere and 
big city conveniences. Our benefitš 
package Is competitive and includes a 
llberal relocatlon pollcy.

We are HAW0RTH Manufacturing, Incorporated, and we 
would likę to tell you more about ourselves, especially if you 
are an independent thinker able to handle projects with little 
intervention. To pursue this opportunity, send a eurrent 
resume to:

MANAGER OF EMPLOYEE RELATIONS 
Human Resources Department

OFFICE INTERIOR SYSTEMS
, Holland, Ml 49423

An Equal Opportunity Employer

kų metu ir po programos 
buvo priimamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Yra ženklų, kad tokios 
programos bus tęsiamos 
ateityje, nes šios progra
mos parengime su dideliu 

entuziasmu įsijungė daug 
antros kartos lietuvių.

Ta proga buvo atspaus
dinta meniška programa, 
kurią, kaip ir praeitais 
metais, daug sumanumo ir 
darbo įdėjo Blinor Sluzas.

Daydoniškiai labai dėkin
gi visiems, kurie dalyvavo, 
ypač mūsų svečiams iš to
liau: Cincinnati, Chilicothe, 
Lima, Kenton ir iš kitur, 
kurie labai retai apleidžia 
mūsų minėjimus ir progra
mas. (d)

WANTEI) EXPF.R1ENCED HELP 
to work & live in sunny Florida 

AVIATIC REPAIR TECHNICIANS 
AIRCRAFT SHEET METAL MEN 

A & P MECHAN1CS FOR LEAD MEN 
■Positions in Maintenance Department. 

Apply call or write to:
Joe Staples, Director of Maintenance 

BURNSIDE—OTT AIRMOTIVE 
14100 S. W. 129 St. 

Miami, Fla. 
305-235-0850

(5-9)

Immediate openings for regis— 
tered nurses ir. IV therapy, 
ICCU & genera) nursing unjts. 
For evening & midnight shifts. 
Competitive salary and liberal 
personnel policies. Contact Per- 
sonnel Depart., King’s Daugh- 
ters Hospital, 2201 I.exington 
Avė., Ashland, Ky. 41101 (606) 
325-7755. (6-15)
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SAVI NAMAI ŠVITIMAMS KKASTS 
LYG TVIRTOVĖ...

PASAKOJA CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDROVĖS PIRMININKAS ZENONAS DUČMANAS.

1973 metų vasarą buvo 
užbaigta Clevelando lietu
vių naujųjų namų statybą. 
Tai buvo padaryta energin
gos direkcijos pastangomis 
ir 876 akcininkų sudėtu ka
pitalu. Todėl ir metiniai ak
cininkų susirinkimai praei
davo su dideliu dėmesiu ir 
varžybomis. Lietuvių namų 
bendrovės ir jos neatskiria
mo bendrininko Lietuvių 
klubo 1980 metų pajamos 
pasiekė $350,000 sumą. Me
tinio susirinkimo belau
kiant, kuris įvyksiąs kovo 
8, ilgametis namų ir klubo 
direktorius ir 1980 metų 
abejų šių bendrovių pirmi
ninkas Zenonas Dučmanas 
apie namų finansinę padėt} 
taip pasakoja:

— Jei pavartysime repor- 
tus, matysime vieną vaizdą 
— skaičiai ne per geriausi. 
Jeigu žiūrėsime paprastai 
ūkiškai, tai turime pastatą 
ir kito turto beveik už pu
sę milijono dolerių. Apy
skaitos rodo didelę apyvar

tą, bet pelno vis dar netu
rime. Šiais metais (1980) 
pirmą kartą namų bendrovė 
padarė 68 centus pelno už 
kiekvieną akciją. Labai pa
kilo mokesčiai, šildymo ir 
vėsinimo sąskaitos, tarnau
tojų atlyginimai, žodžiu, pa
sigirti dar negalime.

— Lietuvių namai, rodos, 
duoda organizacijoms nau
dotis patalpomis veltui? 
Kiek tai kainuoja bendro
vei?

— Tuo tai galima pasi
girti’ — kalbėjo pirminin
kas. — Iš viso apie dvide
šimčiai lietuviškų organi
zacijų duodame patalpas 
susirinkimams, o kartais ir 
parengimams veltui. Lietu
viška mokykla angliškai 
kalbantiems prisiglaudusi 
Lietuvių namuose jau kele- 
ri metai, čia vyksta ir šach
matų turnyrai, studentų, 
šaulių, žuvininkų, Susivie
nijimų kuopų susirinkimai. 
Apskaičiuota, kad sush-inki- 

AmeriCheck.
Dabar gaukite procentus 

už pinigus

mams naudojamų patalpų 
išlaikymas Lietuvių na
mams kainuoja apie $5500.

— O kaip laikosi klubas 
ir valgykla?

— Klube turim 1200 narių. 
Jų skaičius auga, bet tik 
40 '/< yra lietuviai. 60'/ na
rių yra ne lietuviai, bet jie 
daugiausiai ir palaiko biz
ni. Be jų būtų blogai. Gin
taro valgykla pelno neduo
da, — pasakoja pirm. Zeno
nas Dučmanas, — bet lai
kome ją atidaryta, laikome 
ir jos personalą, nes tie 
žmonės taip pat reikalingi 
aptarnauti svečius, kai ren
giami didesni vakarai, ba
liai ar kitos pramogos salė
je. Iš baro ir valgyklos 1980 
metais bendrai turėjome 
$183,000 pajamų. Iš jų 
$125,000 išmokėjome al
goms, $25,000 nuomos na
mų bendrovei. Bendrą pa
jamų sumą iškėlė ne apy
vartos padidėjimas, bet in
fliacija, pakėlimas kainų už

Zenonas Dučmanas, Lithuanian Village, Ine. ir Lietuvių 
klubo pirmininkas, susirūpinęs bendrovių ir pastato ateitimi, 
žiūrinėja apyskžaitų skaičius.

gėrimus ir maistą.
— Kiek metų jūs jau dir

bate šiose bendrovėse?
— Pradėjau kaip eilinis 

kareivis. 1953 įstojau į 
klubą. Pradėjau bartende- 

riu ir nuo to laiko per 27- 
rius metus ėjau Įvairias pa
reigas. Man atėjus į klubą 
ir į senosios lietuvių salės 
direktorius, tarp senųjų lie
tuvių ir naujųjų ateivių bu
vo lyg kažkokia trintis. Kai
įsigijau senųjų pasitikėji
mą, tai įkalbinau į direkto
rius daugiau naujų ateivių, 
kurių pastangomis 1960 bu
vo įkurta Lithuanian Vil
lage bendrovė. Senosios lie
tuvių salės akcininkams pri
tarus, bendromis jėgomis 
buvo pradėta rūpintis naujų 
namų reikalais. Savi namai 
svetimame krašte lyg tvir
tovė, kurioje visi drauge ga
lime susirinkti, dirbti lietu
višką darbą, pasidžiaugti 
savo šventėmis ir sukakti
mis. Be to, šį tą paliksime 
ir savo vaikams, savo jau
nesniajai kartai. Apskritai, 
esu taip įsijungęs į Lietu
vių namų ir klubo darbą, 
kad be jo, rodos, nežinočiau, 
ką daryti, — baigė energin
gasis pirmininkas Zenonas 
Dučmanas. (jst)

savo čekiu sąskaitoje.
Jūsų patogumui, AmeriTrust dabar siūlo nau

ją sąskaitą, vadinama AmeriCheck. Tai čekių sąs
kaita mokanti įstatymais leidžiamą mak
simumą, ir suprastina jūsų bankinę sistemą, ap
sirūpinant viena sąskaita, kuri turi taupymo ir 
čekių sąskaitą. Procentai skaičiuojami kiekvieną 
dieną ir sudedami kas mėnesį pilnam balansui.

AmeriCheck turi nemokamą patarnavimą jei 
balanso minimumas yra $1500 arba $3000 balan
so vidurkis išlaikomas per mėnesinį apyvartos 
ciklą.

AmeriTrust siūlo plačią apimti sąskaitų, kad 
galėtų būti pritaikytas pilnas finansinis patarna
vimas jūsų reikalams. Jei jus turite sąskaitas 
įvairiose finansinėse institucijose, būtų jums nau
dingiau laikyti stipriausiame Ohio banke.

AmeriCheck, žinoma, ne kiekvienam iš Ame
riTrust tęs ir toliau be papildomo mokesčio čekių 
sąskaitas, jei reikalaujamas minimumo balansas 
bus išlaikytas jūsų čekių ar taupymo sąskaitoje.

AmeriTrust tarnautojai — visuose skyriuose, 
mielai aptars su jumis sąskaitą, kuri geriausiai 
tiks jūsų finansiniams reikalavimams.

Kurią AmeriTrust sąskaitą jūs pasirinksite, 
jūs būsite apsaugotas Ohio stipriausio banko, ku
riame indėliai apdrausti iki $100,000.

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo- 
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Wi)lowick, Ohio 44091. Tel. 
943-0910.

Member FDIC

/hierflhist
When you’re looking out for your money, it’s 
good tohaveOhio’s strongestbankbehindyou.

NAT1ONWIDE 
INSURANCE NtltOnyvide iŠ on your Ml*

• APDRAUDOS reikalais
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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D. Dundurienė ir B. Vedegienė duodant skautininkes įžodį.
V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando skautų sekstetas, atlikęs meninę programą blynų baliuje vasario 28 d. Iš kairės: 
vadovas Paulius Nasvytis, Rytas Urbaitis, Jonas Muliolis, Alfonsas Vanagas, Darius Motiejūnas 
ir Paulius Žiedonis. Akordeonu palydi Rimas Biliūnas. Pauliaus Nasvyčio nuotr.

Visi bendrom jėgom piešiame plakatą... P. Nasvyčio nuotr.

Gražiai praėjo susimąstymo sueiga
Clevelando skautijos su

simąstymo dienos iškilmin
ga sueiga įvyko š. m. vasa
rio 23 d. 7 v. v. DMNP pa
rapijos viršutinėje salėje. 
Išsirikiavo arti šimtinės 
skaučių, skautų, skautinin- 
kių ir židiniečių.

Pradėta vs R. Nasvj’tie- 
nės sveikinimu, vėliavų įne
šimu ir dvasios vado kun. 
G. Rijau sko, S. J. malda. 
Toliau vyko Neringos tun- 
tininkė sveikinimas ir vado
vių įvertinimas: aguonėlių 
— Rita Rydelytė, paukšty
čių — Danutė Belzinskienė 
ir Jolanta Bliumentalytė, 
geltonšlipsių — Virginija 
Juodišiūtė ir Lina žiedony- 
tė, prityrusių — Vilija Nas
vytytė ir mėlynšlipsių — 
Ingrida Civinskienė ir Juli
ja Taorienė. židienietės Vi
talija Butkuvienė, Ingrida 
Bublienė, Aldona Bliumen- 
talienė, Jūratė Neimanienė

GALVOSŪKIO 
SPRENDIMAI

Tik zebrai D ir E yra pana
šūs vienas į kitą.

Padalinimas trim linijom. 

ir Valdonė žiedonienė buvo 
apdovanotos žymeniais.

S. A. Petukauskienė pa
sveikino skautininkių var
du. Vs. J. Budrienė priėmė 
dvi naujas skautininkes,: 
Daną Dundurienę ir Birutę 
Vedegienė, kurios davė įžo
dį ir gavo žalius šlipsus. Vėl 
sveikinimai.

Po visti sveikinimų ir ap
dovanojimų, pereita prie 
prityrusių skaučių paruoš
tos programos. Išsiskirstė
me į tris grupes ir kiekvie
na nuėjo į skirtingą stotį. 
Pirmoje stotyj, sesė Rima 
Apanavičiūtė mums pakal
bėjo apie kovą tarp gėrio ir 
blogio mūsų gyvenime. Pa
sidarę arba angelų karūnas 
arba kipšiuko ragus karia
vome ”tug of war”. Įdomu, 
kad velniai vis laimėjo. Se
kančioje stotyj, sesė Vilija 
Banionytė mums paaiškino, 
kad Lietuva yra suskirsty
ta į keturias dalis: Aukštai
tija, Žemaitija, Suvalkija ir 
Dzūkija. Mes surašėme sa
vo vardus ant vėliavėlių ir 
jas įsmeigėme į tą Lietuvos 
vietą, kurioje mūsų tėvai 
gimę. Paskutinioje stotyje, 
sesė Virginija Juodišiūtė 
pristatė savo nupieštą skau- 
tybės plakatą. Visi kartu 
padėjom acrulic dažais jį 
nudažyti.

Šių metų susimąstymo 
dienos sueigą baigėme ka
vute apatinėje salėje.

Lina žiedonytė

• Nuoširdus ačiū Lietu
vių Namų direktoriams ir 
Ričardui Armonui už labai 
gražiai ir skaniai paruoštas 
vaišes Vasario 16-tos proga.

Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos suaugusieji kursan
tai ir direktorė Danguolė 
Tamulionytė.

ŪBU /uperior Aviną/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /hving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: Įgfig

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Susimiąstymo sueigoje darome karūnas ir ragus ...
P. Nasvyčio nuotr.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

AR VARTOTINA ANGLŲ 
KALBA JAUNIMO 

ORGANIZACIJOSE?
Šių metų vasario 19 die

ną Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos ma
žojoje salėje įvyko LB Cle
velando apylinkės vakaronė. 
Jos tema buvo ”Ar vartoti
na anglų kalba jaunimo or
ganizacijose?”

Temos klausimui atsaky
ti buvo pakviesti keturi lie
tuvių organizacijų jauni at
stovai, kiekvienas pasaky
damas savo nuomonę lietu
vių ar anglų kalbos naudo
jimui lietuvių jaunimo or
ganizacijose.

Kristina Rociūnaitė kal
bėjo apie studentus ateiti
ninkus ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, įvykusį 
prieš dvejerius metus. 
Paulius Staniškis atstovavo 
moksleivius ateitininkus ir 
žaibo sporto klubą.' Mirga 
Bankaitytė kalbėjo apie Ne
rijos mergaičių chorą ir 
įvairias vasaros stovyklas, 
o Virginija Juodišiūtė at
stovavo Clevelando Skauti- 
j$.

Kiekvienas jų pripažino, 
kad su kiekviena nauja ge
neracija lietuvių kalba silp
nėja ir nekalbėdami namuo
se lietuviškai, niekad jos ge
rai neišmoksim. Buvo iškel
ta problema kas daryti su 
nekalbančiais lietuviškai ir 
jų priėmimu į lietuviškas 
organizacijas.

Po atstovų pasisakymų 
vyko bendros diskusijos su 
klausytojais. Išvada buvo, 
kad, nors nevisada lengva, 
ypač jaunimo organizacijo
se, lietuvių kalba yra svar
bi, kad išlaikyti gyvą, tikrą 
lietuvišką dvasią.

Atstovų pristatymą ir 
diskusijas pravedė Sigutė 
Lenkauskaitė.

Buvo smagu matyt, kad 
mūšų jaunimui rūpi tokie 
klausimai kaip apie lietuvių 
kalbą, tik gaila, kad nedaug

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. [216] 531-7770

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

liams pastatyti.

&

SU PIRMAISIAIS PAVASARIO ŽIEDAIS 

KVIEČIAME JUS VISUS I

KAZIUKO MUGĘ
DIEVO MOTINOS NEPALIAUJAMOS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 15 D.

Atidarymas 11:30 vai. Programa 2:30 vai.
Karšti pietūs — saldumynai. Tautodailės darbai.

CLEVELANDO SKAUTIJA

Dalis svečių ALT S-gos suruoštame Vasario 16 mihėjime.

ALT S-ga minėjo Vasario Šešioliktąją
Po Amerikos Lietuvių 

Tarybos suruošto Vasario 
16-tosios minėjimo, Tauti- 

ALT S-gos skyriaus pirm. K. 
Karalis atidarant susirinkimą.

J. Garlos nuotr.

iš lietuvių atsilankė paklau
syt jaunimo nuomonių ir 
problemų ir jas bendrai ap
tarti ir apsvarstyti. Tiki
mės, kad į sekančią vakar 
ronę atsilankys daugiau ir 
naujų asmenų. ( (vj) 

nės S-gos skyrius vasario 
22 d. suruošė minėjimą Lie
tuvių namuose, kuriame da
lyvavo netoli šimtinės sky
riaus narių, prijaučiančių ir 
kviestu svečių.

Inž. P. J. Nasvytis skaitė tu
riningą paskaitą.

J. Garlos nuotr.

Minėjimas pradėtas Lie
tuvos himnu. Po trumpo 
atidaramojo skyriaus nirm.
K. Karalio žodžio, buvo' pa
prašytas pasakvti šia progą 
kalbą inž. Pijus J. Nasvv- 
tis, specialiai atvykęs iš 
Hartfordo. Ct. Jo kalba iš
klausė dalvviai su dideliu 
dėmesiu. Jis kalbėjo apie 
sunkia nūdiene mūsų tautos 
politine padėti, ta’.p pat ne
vengdamas kritikos >r mūsų 
veiksniams. Už jo kalbą pa
dėkojo stipriai paplodami.

Programoje numatytą 
"Dirvoj” dovanų traukimą 
pravedė Vilties draugijos 
vicepirm. A. Laikūnas. Iš
traukti laiminguosius nu
merius — pavardes, buvo 
pakviestos J. Karalienė ir J. 
Stuogienė. Laimėtojai skel
biami DIRVOJE. Pažymėti
na, kad vienas iš stambiųjų 
laimėtojų, ”AMBER” ke- 
lionų biuro dovana 2 asme- 

J. Garlos nuotr. 

nim kelionė Karibų jūrom, 
yra J. Raškauskas, Tauti
nės S-gos Clevelando sky
riaus Revizijos komisijos 
narys.

Po programos svečiai bu
vo vaišinami Gintaro .res
torano paruoštu gausiu 
maistu, kava ir saldumy
nais. Baras tvarkomas V. 
Stuogio ir VI. Blinstrubo 
vaišino svečius vynu ir ki
tais gėrimais. Dėka ponių
L. Morkūnienė, J. Karalie- 
nės, J. Stuogienės ir A. Jo-

Vilties draugijos vicepirm. A. Laikūnas, talkinamas p. p. 
Stuogienės ir Karalienės, pravedė Dirvos vajaus dovanų trau

J. Garlos nuotr.kimą.

Po paskaitos, besivaišinant buvo dalinamasi jspūdžiais. Prie 
pirmojo stalo: R. Degėsienė, Vilties draugijos pirm. dr. D. De- 
gėsys, paskaitininkas inž. P. J. Nasvytis ir Dirvos red. V. 
Gedgaudas. J. Garlos nuotr.

naitienės, buvo apsčiai sal
dumynų prie kavos.

šia proga išskirtina pa
dėka Tautinės Sąjungos 
skyriaus valdybos vardu 
reiškiu kalbėtojui inž. Pi
jui J. Nasvyčiui, atvyku
siam iš Hartford, Conn., 
ir Lietuvių namų ir klubo 
administratoriams R. Ar- 
monui ir V. Balui ir valgyk
los simpatingai vedėjai 
Kristinai Biliūnienei. Kiek 
jau esame darę Lietuvių 
Namuose parengimų visada 
su jais buvo lengva susi
tarti ir atsiskaityti. Padė
ka jiems.

Į svečius buvo kreiptasi 
su aukų lapu prez. A. Sme
tonos filmo atnaujinimo iš
laidoms padengti ir gauta 
aukų iš šių asmenų:

Po $20.00 — A. Laikū
nas ir česl. šatkas.

Po $10.00 -—'J. Augus- 
tinavičius, K. Karalis, Alg. 
Nasvytis, Pijus J. Nasvy
tis, St. Lukas ir VI. Blins- 
trubas.

Po $5.00 — Alg. Matulio
nis, J. Garka, V. Jokūbai
tis ir VI. Bačiulis.

$3.00 — J. Rastenis.
Viso suaukota $123.00.
Visiems aukotojams šir

dingai dėkojame.
ši Vasario 16-tosios šven

tės sueiga buvo prasmingas 
ir naudingas laiko praleidi
mas bendraminčių ir svečių 
tarpe. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems.

Tautinės Sąjungos 
Skyriaus Valdybos 

vardu
K. Karalis, pirm.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ



DIRVA
STEIGS LITUANISTINĘ 

KATEDRĄ
PLB valdyba savo posėdy 

kovo 1 d. nutarė steigti li
tuanistinę katedrą prie Illi- 
nois Universiteto. Iniciaty
vinės grupės vadovui R. Sa- 
kadolskiui pavesta tuo rei
kalu tartis su universiteto 
vadovybe.

rėmęs stambesne auka, da
bar atsiuntė 199 dol., reikš
damas pasitenkinimą, kad 
Dirva stovi tautinėje sar
gyboje ir demaskuoja Lie
tuvos priešus. Linki ir to
liau ta kryptimi eiti. Ačiū 
už paramą ir linkėjimus.

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo jaunimo premija 
už 1980 metus paskirta Ri
mantui ir Jūratei Stirbiams 
iš Philadelphijos, už jų vi
suomeninę veiklą.

• Kęstas ir Mirga Paže- 
mėnai, gyv, Rancho Palos 
Verde, Galit., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū už pa
ramą.

• John Kancevičius, gyv. 
Lawrence, Mass. Dirvos rė
mėjas, ne kartą laikraštį pa.

♦ "Lietuvos Atsiminimų" 
radijas, kuriam vadovauja 
prof. dr. Jokūbas Stukas, ir 
kurį plačiai klauso N. J., N. 
Y. ir Conn. valstybių lietu-

A. A.

JERONIMUI JUŠKĖNUI

Lietuvoje mirus, sunui GERARDUI JUŠKĖ

NUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Danielius ir Roma
Degėsiai

A. A.

VALERIJAI NAVICKIENEI

mirus, dukroms PRUDENCIJAI BIČKIENEI,

NATAI AUKŠTUOLIENEI su šeima reiš-

kiame nuoširdžią užuojautą

Julia Jonas Petroniai
Valerija Barauskienė

A. A

LINUI JURCIUI
mirus, mūsų mieliems prieteliams TADUI ir

MARAI JURCIAMS, per anksti netekusiems

sūnaus, reiškiame užuojautą ir jų liūdesiu

dalinamės

Angelė ir Antanas 
Kašubai 

Florida.

A. t A. 
MARIJONUI NEIMANUI

Vokietijoje mirus, jo broliui Žalgirio šaulių kuopos na
riui PRANUI NEIMANUI ir jo šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojautą

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA

viai, nuo kovo 7 d. bus gir
dimas nauju laiku: šeštadie
niais, nuo 8 iki 9 vai. vak. 
iš tos pačios WEVD stoties, 
tačiau tikFM banga: 97.9.

• Jeronimas čekas mirė 
š. m. sausio 15 d. Lietuvo
je, 10 metų išbuvęs Sibire, 
paskutiniu laiku gyvenęs 
Juodupėj, Rokiškio apskr.

Liko žmona, duktė ir sū
nus. Broliai Andrius Vokie
tijoje, dr. Vaclovas JAV ir 
sesuo Valerija Lietuvoje su 
šeimomis.

• Moterų Vienybė Wood- 
haven, N. Y., vasario 17 
dieną paminėjo Lietuvos ne 
priklausomybės 63 m. su
kaktį. žurnalistė Emilija 
Čekienė skaitė paskaitą — 
Lietuvė moteris rezistenci
joj.

Moterų Vienybės organi
zacija yra įsteigta senesnio
sios lietuvių moterų imigra
cijos ir ji tyliai, bet aktyviai 
visą laiką veikia pagal sa
vo užsibrėžtus tikslus, ren
gia parodas ir kitus kultū
rinius renginius ir yra gau
si narių skaičium.

Dabartinę valdybą suda
ro: E. Andriušienė — pir
mininkė, P. šimėnienė — 
vicepirm., S. Velioniškienė
— sekretorė, V. žvirblytė
— ižd. ir H. Venis.

• Detroito "Gabijos” ir 
"Baltijos” skaučių ir skau- 
tų tuntai per Danguolę Jur- 
gutienę atsiunė Dirvai au
ką 10 dol. Ačiū už auką.

A. A.

KAZIMIERIUI MAURUKUI

mirus, jo brolį JUOZĄ su šeima nuoširdžiai

užjaučiame

PADĖKA

A. t A.
VERONIKA LIAUBIENĖ.

Mūsų mylima mamytė, uošvė ir senelė užmigo am
žinybei š. m. sausio mėn. 13 dieną sulaukusi beveik 85 
metų amžiaus.

Palaidota sausio mėn. 17 d. Naujose Kalvarijos ka
pinėse Bostone.

Dėkojame Tėv. Juvenaliui Liaubai, OFM, ir Šv. 
Petro parapijos kleb. kun. A. Kontautui už maldas lai
dotuvių koplyčioje, už mišias bažnyčioje ir palydėjimą 
j jos amžinąją poilsio vietą.

Dėkojame visiems lankiusiems velionę koplyčioje, 
už gėles prie jos karsto, dalyvavimą pamaldose, gau
sias aukas Lietuvių Fondui, paaukotas mišias, pareikš
tus jautrius užuojautos žodžius mums asmeniškai, spau
doje ir laiškais.

Nuliūdę:
DUKTERYS —
VALERIJA VAIČJURGIENĖ 
IR EUGENIJA AŽELIENĖ, 
MARTI
JANINA LIAUBIENĖ, 
ŽENTAI, VAIKAIČIAI IR 
PROVAIKAITIS

PASKIRSTYTOS
DIRVOS 
dovanos

Praeitame numery pa
skelbėme 1980 metų vajaus 
dovanų paskirstymo, kuris 
buvo pravestas vasario 22 
d. rezultatus, atžymėdami 
laimėtojus didžiųjų dovanų.

Dabar skelbiame laimėto
jus mažesnių dovanų.

• Pianisto Andriaus Kup
revičiaus plokštelę laimėjo 
šie rėmėjai:

Teklė Bogušas, So. Bos- 
ton, Ma.; Jurgis Dumbrys, 
Fairview Park, Ohio; Vero
nika Jasiukaitienė, Cicero, 
III.; E. Mazys, Stanton, Ca.; 
Vacys Rociūnas, Indepen- 
dence, Ohio; Stefanija Sku
čienė, Pompano Beach, Fla.: 
Alfonsas Tumas, NewBury 
Park, Ca.; Rimas Vaičaitis, 
West Nyac, N. Y.; Vladas 
Vaitekūnas, St. Petersburg, 
Fla.; J. Vidūnas, Worcester, 
Ma.

• Tautinės Minties Keliu 
knygą, išleistą ALT S-gos, 
laimėjo:

Jonas Kavaliūnas, Livo
rną, Wi.; Jonas Kučinskas, 
Miami Beach, Fl.; Saulius 
Lisauskas, Akron, Ohio; 
Vytautas Matonis, Philadel
phia, Pa., Teresė Stankūnai
tė, So. Boston, Ma.

Alexandra ir Bronys 
E 1 s b e r g a i

Antanas ir Albina 
Didžiuliai

Si

• Br. Railos "Vaivos rykš
tė" knygą laimėjo:

Juozas Augustinavičius, 
Cleveland, Ohio; Kazys A. 
Bartašius, Chicago, III.; An
tanas Braškys, Sudbury, 
Ont.; A. V. čiuprinskas, 
Vienna, Ont.; Natalia K. 
Chernetzky, Cleveland, Oh.; 
V. Gruzdys, Euclid, Ohio; 
Antanina Jonynienė, De
troit, Mi.; Jonas Jurkūnas, 
Chicago, III.; B. Kasakaitis, 
Chicago, III.; A. J. Kasulai
tis, Euclid, Ohio; Aldona ■ 
Krulikas, St. Petersburg, 
Fl.; Aldona Mačys, Dotvners 
Grove, III.; Daiva Marein- 
kevičiūtė-Kinnavy, Ravena, 
Ohio; Jonas P. Palukaitis, 
Chicago, III.; dr. P. Pama
taitis, Santa Monica, Ca.; 
A. Pautienis, Euclid, Ohio; 
Vacys Petkus, Laveline, 
Ohio; J. A. Puteris, Toron
to, Ont.; Antanas Rukšė
nas, Mentor, Ohio; Marija 
Sims, Detroit, Mi.; Stasys 
Skorupskas, W. Bloomfield, 
Mi.; Juozas Skrinska, East- 
lake, Ohio; H. Stasas, Cleve
land, Ohio; Vladas Tervv- 
dis, Collinsville, III.; A. Ver
bickas, Chicago, III.

• Dr. A. Geručio "Petras 
Klimas” knygą laimėjo;

Alexander Blaževičius, 
Milford, Dėl.; T. Bukavec- 
kas, Chicago, III.; Joseph 
Bubelis, Wisconsin Delis, 
Wis.; Jonas Byla, Water- 
bury, Conn.; V. česnavičius, 
Richmond Hill, N. Y.; A. 
Kašuba, Daytona, Fl.;; Vy
tautas Labanauskas, Twisp, 
Wa.; Alfonsas Lukas, De
troit, Mich.; Aldona Mauru- 
tienė, Kirtland, Ohio; Gedi
minas Marchertas, Culver, 
Ind.; Antanas Musteikis, 
Detroit, Mi.; Christopher 
Peters, New York City; 
George A. Petrauskas, Los 
Angeles, Ca.; Kostas Ramo
nas, Chicago, III.; Jonas Ši
monis, Santa Monica, Ca.; 
Algis širvaitis, Cleveland, 
Ohio; Jonas Švoba, Madi- 
son, Mi.; Alfonsas Valavi
čius, Los Angeles, Ca.; Al- 
bert P. Vaitaitis, Littston, 
Col.; S. Vaškys, St. Peters
burg Beach, Fl.

• R. Spalio "Auksinio 
saulėlydžio gundymai” kny
gą laimėjo:

Juozas Bagdanskis, Lake 
Geneva, Wis.: Balis Stepo- 
nis, Seven Hills,1 Ohio; Juo
zas Baškauskas, Brockton, 
Ma.; A. Cukuras, Chicago, 
III.; Aldona Drasutienė, 
Chicago, III.; Antanas Juod
valkis. Chicago, III.: Povi
las Karosas, New Britam, 
Conn.: B. Kazukauskas, Sil- 
ver Spring. Md.: Justinas 
Liaukus. St. Petersburg 
Beach. Fl.; Edward Žitkus, 
Beverly Shores, Ind.

• So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubas, per sekre
torių Vytautą Jurgėlą, Dir
vos 65 metų sukakties pro
ga atsiuntė auką 65 dol. su 
linkėjimu dar ilgai gyvuoti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.
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