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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'TAIKOS PRIEŠPUOLIS’
Sovietų atsakymas į Reagano-Haigho 

pareiškimus

Maskvos reakcija, j griežtus 
prezidento Reagano ir Valsty
bės Sekretoriaus Haigo pareiš
kimus jos adresu, buvo ‘taikos 
priešpuolis’. Jį pradėjo pats 
Brežnevas savo kalboje parti
jos kongrese, pasiūlydamas 
viršūnių konferenciją visiems 
nesusipratimams išspręsti. 
Amerikos televizijos tinklų ek
ranuose pasirodė eilė sovietų 
ambasados Washingtone pa
reigūnų, kurie, atsakydami į 
klausimus, aiškino, jog dėl vis
ko galima susitarti, o kas lie
čia Salvadorą - tai jie ten nie-
kuo dėti, nes revoliucijų Krem 
liūs neeksportuoja. Užpereitą 
savaitgalį Brežnevas išsiunti
nėjo asmeniškus laiškus Euro
pos valstybių valdžios viršū
nėms, o Pravda sekmadienį, 
kovo 8 d., ragino Washingto- 
ną ‘pažiūrėti realistiškai’. Dėl 
visko galima būtų pasiderėti, 
nes - ‘sapnuoti apie ginklavi
mosi lenktynių laimėjimą ir 
tikėtis laimėti atominį karą 
yra pavojingas pamišimas’.

Kitame straipsnyje kompar
tijos ruporas teigė, kad sovie
tai yra pasirengę dialogui su 
JAV aukščiausioje plotmėje, 
tuo tarpu Europoje jie siūlo 
moratoriumą naujų ginklų įve 
dimui ir užšaldymui dabar 
ten esamų ginklų kokybės bei 
kiekybės.

To ir reikėjo tikėtis. Jei nau
josios administracijos politika 
yra pirmiau atsiginkluoti ir 
tik po to kalbėtis su sovietais iš 
stipresnių pozicijų, Kremlius 
turėjo siekti derybų galimai 
anksčiau, kol dar Amerika fi
ziškai ir moraliai nesustiprėjo. 
To siekdamas Kremlius galėjo 
tikėtis paramos iš pačįų JAV- 
bių politinių sluoksnių ir Va
karų Europos, kuri karo neno
ri, bijo ir apsiprato su savo 
kontinento padalinimu į dvi 
dalis. V. Vokietijos kancleris 
Schmidtas per radijo inter- 
view patarė Reaganui susitik
ti su Brežnevu, o jo Krašto Ap
saugos Ministeris Abel paskel
bė, kad dėl ekonominių sun
kumų V. Vokietija ne tik ne
gali padidinti karo reikalų biu 
džeto, bet dar turi jį suma
žinti.

Kol kas administracija dar 
nerodo panikos ženklų. Gyny
bos Sekretorius žada prašyti 
daugiau lėšų, o Haigas žada 
važiuoti į Art. Rytus ieškoti 
vietos JAV ‘prezentacijai’ toje 
pasaulio dalyje. Vakarų Ber
lynas iki šiol liko nepaliestas, 
nes sovietai turi skaitytis su 
ten esančia amerikiečių įgula. 
Ne dėl to, kad jos negalima 
būtų nugalėti, bet todėl, kad 
toks bandymas reikštų auto
matišką didesnio karo pradžią. 
Pagal tokią pat logiką sovietai 
turėtų porą kartų apsigalvoti,
kėsindamiesi į Persijos įlankos

Vytautas Meškauskas

sritį, jei ten būtų amerikiečiai 
Carteris bandė sovietus sulai
kyti grasindamas jiems ‘Rapid 
Deployment Force’, kurią gali 
ma būtų greitai permesti į bet 
koki pasaulio kampą.

Military Airlift Command 
savo žinioje turi 82 didžiuosius 
C-5 ir 255 mažesnius C-141 
lėktuvus, kurie jau dabar turi 
įsipareigojimus visame pasau
lyje. Tokiu būdu, praktiškai, 
jai nebuvo lengvas uždavinys 
permesti vos 5,000 karių ma
nevrams i Egiptą. Tiesa, dar 
yra 373 civilės aviacijos lėktu-
vai, bet tie dar turi būti pritai 
kinti kariniam transportui, 
kam kongresas iki šiol nedavė 
lėšų (naujame biudžete tam 
reikalui numatyta 87.8 milijo
nai dolerių).

Taigi kol kas numatytam 
RDF 210,000 karių perkėli
mui dar nėra reikiamų trans
porto galimybių. Haigas dau
giau naudos tikisi iš bazių, 
pvz. Egipte, iš kur lengviau 
galima pasiekti Persijos įlan
kos pakraščius. Tam pirmiau 
šia reikalingas glaudus bend
radarbiavimas su Saudi Arabi 
ja. Tai, žinoma, baido Izrae
lį, bet to baimę kaip tik galėtų 
sumažinti Amerikos karių bu
vimas jei ne tenai, tai kur nors 
netoli.

Žinoma, bandymas susikal
bėti su Saudi Arabija, ir ją ge
riau apginkluoti sukels nema
žą kritiką namuose. Bus pri
mintas šacho likimas ir įrodi
nėjama, kad režimo negalima 
išgelbėti jokiais ginklais, jei jis 
supuvęs ...

Pačioje Amerikoje pasigirdo 
balsų, jų tarpe ir šen. Kenne- 
dy, kad administracijos politi
ka Salvadore yra klaidinga ir 
tik vedanti prie dešiniųjų įsi- 

(Nukelta į 2 psl.)

Po to kai Reaganas pasakė tiesą.

Clevelande, Chicagoje, New Yorke, Bostone ir kitur laisvajame pasaulyje kovo mėnesi vyko 
skautų rengiamos Kaziuko mugės. Clevelande mugę atidarė, perkirpdami kaspiną, Clevelando 
skautų veiklos 1949 m. pradininkai — pirmoji skaučių tuntininkė vs. Stefanija Radzevičiūtė ir 
skautų vietininkas vs Vincas Kizlaitis, asistuojant dabartiniams vadovams. Iš kairės Neringos tun
to tuntininkė Stefa Gedgaudienė, vs Stefanija Radzevičiūtė, vs Vincas Kizlaitis, Klaipėdos j. 
skautų vietininkuos vietininkas Marius Juodišius ir Pilėnų tunto tuntininkas Remigijus Belzins- 
kas. J. Garlos nuotr.

KAZIUKO MUGĖ - SKAUTIŠKOS DVASIOS ATSPINDYS

Tradicinės Kaziuko mugės 
vyksta kasmet visose laisvojo 
pasaulio lietuvių kolonijose, 
kuriose veikia skautiški viene
tai, apvainikuodami savo išti
sų metų darbo vaisius tos iški
lios šventės jaunatviškos dva
sios nuotaika ir, kas svarbiau
sia, bendravimo su plačiąja 
visuomene. Metų bėgyje tai 
vienintelis skautijos išėjimas į 
viešumą savo darbo vaisių 
pilnumoje.

Skautybė yra mokykla, ku
rios kasdieninio darbo meto
dika, pagrįsta darbštumu, su
siklausymu, pareigos suprati
mo auklėjimu, nepasiekia pla
čiosios visuomenės. O vistik 
skautybė, siekdama pilnutinio 
žmogaus tobulėjimo, yra pa
dariusi milžinišką įnašą tiek į 

mūsų tautos gyvenimą, tiek į 
šių dienų jaunosios kartos auk
lėjimą.

Clevelando skautijos Kaziu
ko mugė kasmet susilaukia dė
delio susidomėjimo ir yra ta
pusi gavėnios laikotarpio di
džiausia šventė. Šių metų Ka
ziuko mugė turėjo visus pa
grindinius elementus: didelę 
lankytojų masę, muziką, ries
tainius, medžio dirbinius, 
margučius, velykines verbas, 
mažų vaikų juoką ir suaugu
sių diskusijas. Skautės-skautai 
buvo šeimininkai, į kurių su
rengtas vaišes atvyko visi - ne 
tik jaučią pareigą paremti 
jaunimo darbą, bet ir tie, ku
rie toje mugėje jautėsi links
mai, laisvai ir nuotaikingai, 
kaip tai kadaise būta dar seno

Aurelija Balašaitienė

vinėje Lietuvos sostinėje. Ta
čiau joje nestigo ir tradiciniai- 
istorinės nuotaikos, kuria pa
sižymi išeivijos skautai, nepa
miršdami nei praeities, nei as
menų kurie atkūrė skautiją to
limame pasaulio krašte šiapus 
Atlanto.

DMNP parapijos šventovėje 
skautės, skautai, vadovai ir va 
dovės - nuo jauniausio vilkiu
ko ir paukštytės, iki žilagalvių 
skautininkų - organizuotai da
lyvavo pamaldose. Dideliam 
skautų ir svečių nusivylimui, 
pamaldose pasigęsta elementų 
tai skautų šventei atžymėti, iš 
skyrus paskatinimą mugėje 
dalyvauti. Kad ir turiningas 
bei gilios minties pamokslas, 
vistik jauniesiems - pirmose 
eilėse sėdintiems skautams ir 
skautėms - nebuvo savo turi
niu pritaikytas ir vargu ar su
prantamas. Prisimenu, kad ir 
prie Mišių kadaise patarnau
davo bei skaitymus atlikdavo 
uniformuoti skautai. Pamal
dų pabaigoje tikėtasi Lietuvos 
Himno. Savaime suprantama 
kad sunku viską tobulai suor
ganizuoti, apgalvojant kiek
vieną smulkmeną. Gal sekan
tį kartą ir tai bus atitaisyta.

Po pamaldų gausi minia su
sibūrė parapijos svetainėje ir 
salėje. Didelis svečių triukš
mas kavinėje nuslopino pakar 
totinus kvietimus per mikrofo
ną, kuriais buvo raginama 
rinktis į didžiąją salę mugės 
atidarymui.

Mugės atidarymą šauniai 
pravedė v.s. Regina Nasvytie- 
nė, pradžioje pristatydama 
Clevelando skautijos vadovus 
ir vienetus. Maršui grojant į

(Nukelta į 17 psl.)
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Brežnevo 'taikos priešpuolio’ užkulisiuose: Jis kalba Amerikai, 
bet mintyje turi Europa. - Ka Amerikai daryti su Lenkija?

Tiesdamas ranką Reaganui 
Brežnevas iš tikro galvojo apie 
Europą - samprotauja Londo
no The Economist. Faktinai 
jis neturėjo kito pasirinkimo. 
Sovietija šiuo metu išleidžia
11-15% viso krašto _pajamų 
karo reikalams, tuo tarpu JAV 
5%, o Vakarų Europa 3-4%. 
Taigi ginklavimosi lenktynių 
jis bijo ir jam svarbu nuo jų 
atkalbėti vakariečius. Kartu 
jis tikisi padidinti prarają tarp 
Amerikos ir Vakarų Europos. 
Ar tiksliau sakant - tarp Euro
pos supratimo ir ryžtingumo, 
tarp Europos žinojimo, jog jai 
gręsia pavojus, ir nenoro pa
keisti faktų. O tie yra:

1. Per paskutinius 16 metų 
sovietai pasiekė lygybės su 
JAV atominių ginklų srityje ir 
kartu padidino savo konvenci- 
onalę kariuomenę, kas sovietų 
invaziją į Vakarų Europą pa
daro įmanoma. Europiečiai į 
tą galimybę gali atsakyti pra
šydami Amerikos neapsileisti 
atominėje srityje ir kartu skir
ti daugiau lėšų savo konvenci- 
onaliam atsiginklavimui.

2. Dar didesnė sovietų grės 
mė yra pietinėje Azijoje, įskai
tant ir tą dykumų rajoną, iš 
kur Europa gauna 60% savo 
naftos. Čia europiečiai galėtų 
prisidėti prie amerikiečių pa
stangų apginti tą sritį, o ne

Taikos priešpuolis’
(Atkelta iš 1 psl.) 

galėjimo tame krašte, lyg tai 
būtų didesnė grėsmė Ameri
kai, negu komunistų laimėji
mas. Meksika, kurios vyriau
sybė vidaus politiniais sumeti
mais turi dėtis esanti ‘kaires
nė’ negu iš tikro yra, irgi tei
gia esanti labai nepatenkinta 
naujos administracijos kursu. 
O Anthony Lewis rašė N.Y. 
Times, kad Washingtone jau 
pradedama abejoti Haigo iš
mintimi. Girdi net Kissinge- 
ris, kuris irgi mylėjo dešiniųjų 
rėžimus ir karinę jėgą, nebūtų 
taip brutaliai elgęsis kaip 
Haigas Salvadore. Jis, Kissin- 
geris, taip pat būtų sugebėjęs 
palaikyti geresnius santykius 
su Baltaisiais Rūmais, nors - 
žinoma - Haigas turįs toje sri
tyje didesnę problemą su pre
zidento aplinka. Tai esą žino
ma, kad Haigas pats norėtų 
būti prezidentu.

Ar tokiose aplinkybėse pre
zidentas Reaganas pajėgs ir to 
liau vaidinti ‘sweet fellow’, ku 
rio jokiais klausimais negali iš
mušti iš lygsvaros? Kol kas to
kia laikysena jam labai padėjo. 
‘Mūsų problema su Reaganu* 
- prisipažino Atstovų Rūmų 
pirmininkas Tip DNeill - 
‘yra, kad jis yra labai puikus 
vyras!’. Demokratai, kurie 
jau turi galvoje 1982 m. kong
reso rinkimus, nenori pasirody 
ti labai priešiški Reaganui, kol 
jo populiarumas yra toks dide
lis kaip dabar. Savaime aišku 
kad visomis jėgomis dirbama 
tą populiarumą sumažinti. Są 
jungininkų tam surandama 
netikėtose vietose (žiūr. ‘Iš ki
tos pusės’). 

vien pasitikėti amerikiečių ge
ra valia.

Visos rimtos užsienio politi
kos institucijos, kaip Vokieti
jos Užsienio Politikos Tyrimų 
Institutas, N.Yorko Užsienio 
Santykių Taryba, Prancūzijos 
Tarptautinių Santykių Insti
tutas bei britų Karališkas Už
sienio Reikalų Institutas suta
ria, kad - (a) visi NATO na
riai turi daugiau skirti lėšų pa 
sirengimui karo reikalams, 
nes karinis balansas pastoviai 
didėja Vakarų nenaudai ir (b) 
reikalas apsaugoti Persijos 
įlankos naftą prašosi aktyvaus 
Europos karinio bendradar
biavimo sausumoje ir jūroje, 
nors pagrindinė našta ir toliau 
palieka JAV-bėms nepaisant 
to fakto, kad Europos NATO 
kraštų ūkinis pajėgumas yra 
didesnis už JAV.

‘Bet žinojimas ką reikia pa
daryti’ - išvedžioja savaitraš
tis - ‘dar nereiškia noro tai pa
daryti’. Europiečiai nenori su
mažinti savo išlaidų sociali
niams reikalams ar asmeniš
kam gerbūviui krašto apsau
gos naudai. Tiesa, Europos 
dalis visose NATO išlaidose pa 
šoko nuo 1/5 1969 metais iki 
2/5-dalių 1979 m., tačiau liū
to dalis bendroje gynimosi naš 
toje, tiek Europoje, tiek ir Art. 
Rytuose, ir toliau guli ant 
Amerikos pečių.

Taip jau susiklostė XX šimt
metyje, kad pirmiausiai vis
kas atsitinka Amerikoje, o Eu
ropoje kiek vėliau. Jei Ameri
koje ne tik pradedama supras
ti sovietų pavojų, bet ir ima
masi priemonių nuo jo apsisau 
goti, tuo paseks ir Europa. Bet 
karo reikalauose negalima 
delsti, nes tai gali reikšti mir
tį. Jei europiečiai dabar pasi
ryžtų, jų aukos gali greitai ap
simokėti. Brežnevo kalba 
kompartijos kongrese išdavė, 
kad sovietai negali smarkiau 
padidinti karo išlaidų. Jie 
turi sunkių ūkinių problemų, 
kurioms nežino vaistų. Jei Eu
ropa ryžtųsi, dar šiame dešimt
metyje Brežnevo įpėdinis ūki
nės situacijos priverstas gali 
pasirodyti daugiau sukalba
mas, nes neturės kitos išeities.

♦ * ♦

Varšuvos paktas paskelbė 
netrukus pradėsiąs manevrus, 
kurie vyksią Vakarinėje Sovie- 
tijoje, Rytų Vokietijoje, Čekos
lovakijoje ir ... Lenkijoje. Tai 
aiškus įspėjimas lenkams, ku

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUUHTS ir J. MAiEIKA

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

Kainos ž e m o s Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

rių Solidarumo unija neseniai 
sėkmingai pravedė vienos va
landas įspėjamąjį streiką kovo 
pradžioje Lodzėje ir apylin
kėse.

Tuo pačiu laiku Vakarų vy
riausybės ir bankininkai suka 
sau galvas, ką daryti su Len
kijos skolomis, kurios siekia 25 
bilijonus dolerių. Nėra abejo
nės, kad Lenkija negali jų grą 
žinti ir kad per ateinančius 4 
metus jai reikės dar bent 15 
bilijonų naujų paskolų gyvy
biniai reikalingiems impor
tams apmokėti.

Bankroto grėsmė nėra reta 
ir Vakarų pusėje bei Trečia
jam Pasaulyje. Tokiais atve
jais pagalbon ateina Tarptau
tinis Monetarinis Fondas, 
kuris savo paskolas susieja su 
griežtų ūkinių reformų reika
lavimais. Jei tokios pat sąly
gos būtų pritaikintos Lenkijo
je, jos kompartijai bus duota 
proga aiškinti, kad reikia už
miršti visokias laisves, bet 
smarkiau dirbti. Panašiai bū
tų, jei dėl Lenkijos skolų būtų 
tariamasi su Brežnevu.

Už tat reikalingas toks pla
nas, kuris ne tik padėtų Len
kijai ūkiškai atsistoti ant kojų, 
bet kartu verstų vyriausybę 
bendrauti su Solidarumo uni
ja. Sovietai turėtų su tokiu 
planu nors ir nenoromis sutik
ti, nes priešingu atveju jų vi
sas ‘taikos priešpuolis’ pasiro
dytų nevertas nė surūdyjusio 
cento. Už tas Europoje samp
rotaujama, kad Brežnevo-Rea 
gano susitikimas nėra tokia 
bloga idėja?, jei duotų laiko 
Lenkijai apsitvarkyti. Prasi
dedančių manevrų eiga gali 
daug ką išaiškinti.

APIE VADINAMŲ KARO 
NUSIKALTĖLIŲ 

TEISMUS
JAV vyriausybei pasky

rus milijonus dolerių ir su
darius specialia investiga- 
cijų įstaiga, kurioje dirba 
net 50-ties asmenų štabas, 
investiguojama apie 260 
žmonių JAV-se. Nerasta 
pagrindo kelti bylas apie 
200 įtariamųjų, tačiau iš
keltos bylos aštuoniolikai. 
Tos institucijos advokatai 
net buvo nuvykę už geleži
nės uždangos rinkti medžia
gos iš ten gyvenančių žmo- '

■ Iš kitos pusės
Jeigu gaunu kokią iškarpą iš mūsų laikraščių, tuo

jau įspėju iš kur ji. Vieną kartą tačiau suabejojau. Iš
vaizdos ji turėtų būti DRAUGO, bet turinys kvepėjo 
LAISVE ar VILNIM, štai ji:

"Paklausykime kas prabilo apie mūsų krašto 
gerovę. Nėra abejonės, kad šio krašto turtingoji — 
milijonierių — 'liaudis’ pabudo, tarytum tie ko
munistiniai nuskriaustieji ir pažemintieji. Wa- 
shingtono sostan atsisėdus naujam prezidentui — 
geriausiam jų draugui —staiga jie pradėjo 'šau
dyti nuo šlaunies’.”

Atėjęs valdžion Reaganas nebūtų žinojęs ką daryti, 
jei ne kai kurių bendrovių skelbimas ATLANTIC žurna
le, kur tarp kitko siūloma sustabdyti 'socialinius bandy
mus’:

"Manding, tai yra pirmas atsitikimas, kada 
didžiosios prekybos bendrovės padiktavo naujam 
prezidentui jo ’naują’ programą, žinoma, preziden
tas su malonumu reikalavimus pradėjo pildyti."

Sunku prileisti, bet dar yra tokių ignorantų, kurie 
nežino, Jog vadinamų 'socialinių bandymų’ rezultatais yra 
pasipiktinę visų pirma ne pasiturintieji, bet dirbantieji, 
kurie savo akimis mato kas ir ką perka už maisto kupo
nus, kad nedarbas geriau apsimoka kaip darbas, kaip 
’išsikombinuojamos’ įvairios stipendijos ar kitos pašal
pos.: Nestebėtina, kad toks vaizdas nuo demokratų ati
traukė ne tik tuos rinkikus, kurie tradiciniai už juos bal
savo, bet ir daug demokratų atstovų dabar pasisako už 
tokių 'socialinių bandymų’ apstabdymą. Jie tai tikrai ne
darytų, jei tai būtų milijonierių išsigalvojimas, o ne po
puliarus tautos reikalavimas.

Nelabai rimtai atrodo ir to str. — DRAUGO vasario 
24 d. vedamojo — forma. Prasideda jis kreipimusi "PONE 
PREZIDENTE”, bet vėliau rašoma trečiuoju asmeniu: 
"jis (Reaganas) sudarė milijonierių .. . kabinetą”. Ant
roje skiltyje vėl tiesioginiai kreipiamasi jau į biudžeto 
direktorių: "Gėda, pone Stockmanai, kad jūs tai igno
ruojate ..

Čia gali būti dvi galimybės: 1. str. autorius J. Šoliū- 
nas prileidžia, kad Baltieji Rūmai savo darbo dieną pra
deda DRAUGO vedamojo skaitymu, arba 2.: — jis tokiu 
būdu — plius kelių įžymių laikraščių vardų paminėjimu — 
tikėjosi padaryti "žinovo" įspūdį vyr. redaktoriui. Liūd
na, jei antroji prielaida pasirodytų teisinga. vm

nių ir ten esančių įstaigų. 
Keliavo ir gynybos advo
katas, galėjęs perklausinė- 
ti liudininkus. Tarp iškeltų 
bylų yra bylos ir trims lie
tuviams. JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė po
litiniams reikalams, Aušra 
Zerr seka minimos įstaigos 
veiklų, palaiko ryšius su ki
tų tautybių atstovais, besi
rūpinančiais savo tautie
čiais ; daromos pastangos, 
kad kas iš lietuvių nekaltai 
nenukentėtų.

RYŠIAI SU VASARIO 16 
GIMNAZIJA

PLB palaiko glaudžius ry
šius su Vasario 16 gimnazi
ja Vokietijoje. Gimnazijos 
direktorius J. Kavaliūnas 
savo atsiųstame Vyt. Ka- 
mantui rašte džiaugiasi, 

kad po finansiškai sunkių 
1980 metų atėjo palengvėji
mas evangelikams paskyrus 
lietuvių gimnazijai 100,000 
markių ir maždaug tiek pat 
paskyrus Vokietijos Vidaus 
reikalų ministerijai. Tai pa
dės išlyginti susikaupusias 
skolas ir palengvins gauti 
naujų mokytojų. Bet gim
nazijai nuolat reikalinga ir 
lietuvių parama. Liepos 3-5 
dienomis bus antroji gimna
zijos 30 metų jubiliejaus 
šventės dalis: i jų kviečia 
atvykti ir PLB valdybos 
pirmininką V. Kamantų.

W A N T E D 
0WNER OPERATOR

Originating out of Rhode Island, to 
New York, New Jersey wilh return 
loads to Points in Conn., Rhode Island 
& Mass. Permanent lease. To pull 
company trailers.

Call 401-231-1100
Ask for George

(12-18)
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LOKESČIO LŪKESČIU METAI
Kai žvelgi j mūsų tautos 

praeit}, tai prieš akis atsi
stoja begalės istorinių lai
kotarpių, kurie byloja, jog 
mūsų tautos kelias buvo 
daugiau klotas tragiškais 
ir skaudžiais išgyvenimais, 
pro kuriuos tik retkarčiais 
ilgų amžių grandinėje švys
telėdavo giedresnės pro
švaistės. O kai imi gilintis 
j Vytauto Didžiojo politi
nius siekimus ir išgyveni
mus, tai ryškiai atsispindi 
lietuvių tautos sunkusis ko
vos kelias.

Lietuva Vytauto laikais 
buvo garsi ir stipri valsty
bė. Vytautas anais laikais 
savo kariniais ir politiniais 
sugebėjimais buvo žymiau
siu Europos kariškiu. Jam 
mirus, bajorams nusigręžus 
nuo lietuviškųjų reikaltj ir 
susibičiuliavus su Lenkijos 
bajorija, Lietuvos reikalai 
ėmė silpnėti. Tasai silpnėji
mas baigėsi Lietuvos pada
linimu ir rusų okupacija. 
Svetimųjii rankų paruoštas 
padalinimas, vergija, be pa. 
sigailėjiimo naikino Lietu
vos ekonomini, kultūrinį ir 
visuomeninį darbų.

Po ilgų caristinės prie
spaudos metų pavergtoje 
mūsų tautoje brendo išsi
laisvinimo mintis, kurią kė
lė tuo metu lietuvių buvu
sios negausios šviesuome
nės pajėgos. Lietuviškoji 
spauda buvo uždrausta, ta
čiau didelėmis pasiryžėliu 
pastangomis ja spausdino 
užsienyje, ir iš ten gabeno 
pavergton Lietuvon, kur ji 
ugdė laisvės mintį.

Nors ir žiauriai caro pa
kalikai persekiojo knygne
šius, bet vis tiek jie nega
lėjo palaužti mūsų tautos 
ryžtingo pasipriešinimo, no
ras turėti savąja raštiją ir 
švietimą. Daug lietuvių nu
kentėjo dėl gimtosios kal
bos, lietuviško rašto, daug 
knygnešių buvo išsiųsta į 
Sibirą, kur ilgus metus juos 
pūdė kalėjimuose ir dauge
lis kalinamų mirė kankinio 
mirtimis.

Knygnešių kova ir aukos 
nebuvo veltui. Pirmojo pa
saulinio karo metu lietuvių 
tautoje buvo pribrendusi 
ryžtinga mintis, radosi sa
vanorių, kurie ėmėsi gink
lo, kad Lietuva būtų laisva. 
Negausiomis jėgomis ir 

sunkiomis sąlygomis buvo 
nugalėti visi sunkumai. Ant 
karo griuvėsių sukūrėme 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir per 22 metus pasiekėm 
daugely sričių aukštą lygį. 
O visa tai buvo pasiekta sa
vomis jėgomis, sutelktu vie
ningu darbu.

Tačiau Lietuvos nepri
klausomą gyvenimą nutrau
kė bolševikų okupantų jėga 
ir žiaurus teroras, kuris ir 
šiandien grasina viso pasau
lio laisvei. Lietuva bolševi- 
kų jėgai negalėjo pasiprie
šinti, buvo persilpna. Liko 
vienintelis ginklas — dva
sinis pasipriešinimas. Tasai 
pasipriešinimas vyksta be 
pertraukos ir dabar Lietu
voje. Lietuvių tautos vaikai, 
kurie tik nepakluso okupan
tų, susilaukė tragiško liki
mo — mirtino sunaikinimo, 
į Sibirą trėmimo ir kalėji
muose pūdymo...

Mes, pasitraukdami nuo 
bolševikų teroro pasirinko
me benamiškumą ir išsi
skirstėme po platųjį pasau
lį, palikę savo tėviškės žy
dinčius laukus, ošiančius 
miškus, gimtuosius namus 
ir artimuosius: pradėjome 
tremties gyvenimą Vokieti
jos griuvėsiuose. Daugelis 
tikėjome, kad greit po karo 
galėsime grįžti į savo mielą 
Tėvynę Lietuvą. Tačiau bu
vo tik beviltiškos svajo
nės ...

Pasaulis pasidalino j du 
priešingus blokus. Ir štai 
jau praslinko tų lūkesčiu 
daug metų, per kuriuos li
kome išblaškyti keliuose pa
saulio kontinentuose, šis 
laikotarpis yra tragiškas 
lietuvių tautos kovos laiko
tarpis. Mūsų tauta nenuils
tamai vedė ir dabar veda 
žūtbūtinę kova dėl savo eg
zistencijos ir laisvės. Liku
sieji tėvynėje ekonomiškai 
suvargo, suskurdo ir nema
to savo gyvenime geresnio 
pragiedrulio, bet vis vien 
jie tiki Lietuvos prisikėli
mui.

Bološevikai likusius Tė
vynėje kankinimais, trėmi
mais nori palaužti tautos 
pasipriešinimą. Didvyriški 
partizanų žygiai, o dabar 
laisvės kovotojų veikla by
loja su kokiu nepaprastu 
ryžtu, karžygiškumu ir drą-

LIETUVIAI IR LENKAI

Ultimatumui bręstant
"Patys niūriausi atsimi

nimai apie S. Batoro univer
siteto lenkus studentus man 
yra likę iš 1938 metų pra
džios, kada kai kurie jų tal
kino valdžios organams lik
viduojant Vilniuje lietuvių 
švietimo ir kultūrinius židi
nius. Kai prieš pat įteikimą 
(ar jau įteikus) Lietuvai 
liūdnos atminties ultimatu
mo atvyko į Vilnių lenkų 
maršalas Rydz Smigly ir sa
vo kalba — šovinistiniu 
kurstymu prieš Nepriklau
somą Lietuvą įaudrino mi
nią, lenkų studentai, apsi
ginklavę lazdomis ir šauk
dami: ”Į Kauną, į Kauną”, 
siautėjo Vilniuje, daužyda
mi lietuviškų įstaigų, orga
nizacijų langus”. Gražutė 
Šlapelytė-Sirutienė DRAU
GE.

1938 m. sausio mėn. vėl 
prasidėjo Lietuvos-Lenkijos 
neoficialios derybos dėl ofi
cialių derybų. Ir šį kartą 
kaip kelis sykius anksčiau 
per privačius asmenis: kre
tingiškį grafą Aleksandrą 
Tiškevičių, jo sūnų Stanis
lovą, gyvenantį Varšuvoje, 
ir dekaną V. Mironą, vyr. 
kariuomenės kapelioną ir 
prezidento Smetonos pati
kėtinį. Susitikę Kretingoje 
jie sutarė, kad reikėti} su
daryti komisiją negalutinai 
nustatytos Lietuvos ir Len
kijos sienos klausimui 
spręsti. Jos darbas turėjo 
padėti užmegsti diplomati
nius santykius. S. Tiškevi
čius garantavo įtikinsiąs 
Varšuvą tokią formuluotę 
priimti. Mirono - Tiškevičių 
pasikalbėjimai buvo svars
tomi vasario 25 d. užs. reik, 
ministerijoje, dalyvaujant 
Lozoraičiui, Urbšiui, Bi
zauskui, Balučiui ir P. Kli
mui. Paskutiniajam paves
ta išsiaiškinti padėtį ir su
žinoti, ko siekia Lenkija ir 
kaip ji mano spręsti Vil
niaus klausimą.

Sekančią dieną buvo su
šauktas posėdis prezidentū
roje. Jame be paties prezi
dento dalyvavo S. Lozorai
tis, B. Balutis, Urbšys ir 
ėjęs ministro pirmininko 
pareigas susisiekimo min. 
J. Stanišauskis. Pagal esan
čią Centriniam Valstybės 
Archyve pro memorią, ra
šytą S. Lozoraičio, jis nu
švietęs politinę konsteliaci
ją, akcentavęs padėtį Klai
pėdoje, jos svarbą Lietuvai 
ir pabrėžęs, kad reiktų su

siimu jie priešinosi bolševi
kiniam terorui.

Visa tai ir visos mūsų 
tautos lūkesčių lūkesčiai 
dar labiau mus įgalina su
simąstyti ir dar giliau są
monintis dėl Lietuvos lais
vės.

J. Miškinis 

stiprinti savo pozicijas, su
darant nepuolimo sutartis 
su Lenkija ir Vokietija. Jo 
nuomone reikėtų pradėtus 
kontaktus tarp Mirono ir S. 
Tiškevičiaus, tęsti tarpinin
kaujant P. Klimui. A. Sme
tona — pagal tarybinę isto
rikę Žepkaitę — atkirtęs 
nematąs jokio ryšio tarp 
Klaipėdos ir santykių su 
Vokietija, bet tuomet esą 
geriau kalbėtis su pačiu po
nu, negu jo bernu”. Su Len
kija negali būti nė kalbos 
dėl lietuvių persekiojimo 
Vilniaus krašte, ypač su
stiprėjusio po to, kai jis 
pats savo kalboje sutikęs su 
Lenkija ieškoti modus vi- 
vendi. Lenkijos valdovai tu
rėtų pirma sudaryti tinka
mą politinę atmosferą.

Kovo 1 d. A. Tiškevičius 
pranešė Lozoraičiui, kad jo 
sūnus laukia Gdanske ir 
prašo praiiešti, kur ir kada 
bus pradėtos derybos. Lo
zoraitis atsakė, kad to pra
nešti jis negalįs. Deryboms 
esanti netinkama atmosfe
ra, nes padėtis Vilniuje nė 
kiek negerėja. Penkias die
nas Gdanske laukusi F. 
Charvato vadovaujama de
legacija grįžo į Varšuvą.

Kovo 11 d. naktį mūsų 
pasienietis nušovė Lenkijos 
pasienio korpo kareivį S. 
Serafiną, perėjusį Lietuvos 
sieną prie Transinko kaimo, 
Alytaus aps. Tokie inciden
tai nebuvo naujiena. Nuo 
1927 m. įvyko 78 susišaudy
mai, kuriuose žuvo 7 mūsų 
policininkai. Pagal nusisto
vėjusią tvarką incidentą 
spręsti turėjo susitikti auk
štesni pareigūnai, bet šį 
kartą lenkų KOP 210 bata- 
lijono vadas j sutartą pasi
matymą Varėnoje neatvy
ko. Lenkai tik pareiškė, kad 
jų kareivis sieną perėjo ne
tyčia. Kovo 14 d. rytą Lo
zoraičiui paskambino iš Ta
lino mūsų pasiuntinys B. 
Dailydė, kad incidentą svar
stanti Lenkijos vyriausybė, 
kuri apie tai informavusi 
Estijos pasiuntinybę Varšu
voje.

Tos pačios dienos vakare 
A. Smetona, Stanišauskis ir 
Lozoraitis sutarė pasiūlyti 
Lenkijos vyriausybei pa

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

Vytautas Meškauskas

skirti įgaliotinius inciden
tui ištirti ir pradėti derybas 
sudaryti 'tokią padėtį, kuri 
užkirstų kelią incidentams 
administracijos linijoje’. Tą 
patį vakarą ministerių ka
bineto posėdyje priimta 
santūresnė formulė: "susi
tarti dėl priemonių tokiems 
invidentams likviduoti.” 22 
vai. 15 min. kabineto nuta
rimas telefonu perduotas B. 
Dailydei, pavedant jam pra
nešti Lenkijos pasiuntiniui 
Taline V. Pszesmickiui. Pa
starasis tą pasiūlymą per
davė Varšuvai kovo 15 d.

Kovo 14 d. užsienio reika
lų ministerija išsiuntinėjo 
telegramas paseiuntiniams 
Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje, pavesdama infor
muoti apie padėtį ir prašyti 
tų kraštų vyriausybės nu
raminti Lenkiją. Urbšys 
Kaune pasišaukęs tų valsty
bių pasiuntinius sekančią 
dieną jiems pranešė, kati 
Lietuva sutinkanti perduoti 
incidentą svarstyti tuo rei
kalu sudarytai komisijai.

Kovo 16 d. įgalioto minis- 
terio Romoje V. Čarneckio 
pranešimu, jam Lenkijos 
ambasados patarėjas Zavi- 
sza aiškinęs, kad Lenkija 
Lietuvos pasiūlymo nepri- 
imsianti, nes tuo atveju vis
kas liktų po senovei, todėl 
jo vyriausybė bandysianti 
naują būdą klausimą iš
spręsti 'greitai ir integra
liai’.

Kovo 17 d. apsvarsčius 
padėtį prezidentūroje ir vė
liau ministerių kabinete bu
vo pasiųsta instrukcija pa
siuntiniui Paryžiuje P. Kli
mui pranešti Lenkijos am
basadoriui, kad "Lietuvos 
vyriausybė yra pasiryžusi 
pavesti kuriam nors savo 
diplomatų sueiti į kontaktą 
su Lenkijos vyriausybės nu
rodytu diplomatu tikslu iš
siaiškinti padėtį tarp abie
jų valstybių”. Klimas tai 
padarė tos pačios dienos 19 
valandą. Kauno kareivinėse 
kariūnas aspirantas V. Meš
kauskas pradėjo kimšti šo
vinius į sunkiųjų kulkosvai
džių juostas.

Kitame numeryje: Tuo 
laiku Lenkijoje ...
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SPAUDA VEIKLOS PAGRINDAS

Tautinės Sąjungos veik
la, kaip žinome, apima pla
čius veiklos barus. Politinė
je srityje didžiųjų valstybių 
šiuo metu vadovaujamas 
politinės istorijos ratas, j 
kurį ir mes netiesioginiai 
esame Įtraukti, iki šiol buvo 
taip sumaigytas ir jo nei
giamos politinės įtakos di
deliu tempu brovėsi ir į mū
sų tarpą. Tautinės Sąjunga 
politiniu požiūriu daugiau
sia veikia per Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, deleguodama sa
vo atstovus, o taip pat ir 
asmeniškų ALT S-gos narių 
kontaktų su Amerikos po
litikais bei dalyvavimu jų 
partijose kontaktų progo
mis.

Anksčiau adv. Antanas 
Olis buvo įgijęs didelio oru
mo JAV politiniuose sluoks
niuose. Sugebėjo ir nesigai
lėjo tą visą svorį panaudoti 
Lietuvos ir lietuvių naudai, 
mokėjo į Lietuvos laisvės 
bylą įjungti įtakingus JAV 
politikus. Jis pasižymėjo ta 
didele politiko dorybe — 
būti tolerantu kitų pažiū
roms, sugebėjo bendrai 
dirbti su kitaip galvojan
čiais, neprarasdamas tačiau 
ryžtingumo pravedant ir 
savo sumanymus. Tokį di
delį pasitikėjimą A. Olis tu
rėjo respublikonų partijoje.

Vėliau aktyviai pasireiš
kė Vytautas Abraitis ir Eu
genijus Bartkus, kurie ne 
kartą kėlė Pabaltijo klausi
mus respublikonų partijos 
suvažiavimuose. 1964 m. 
Philadelphijoje nustatant 
respublikonų partijos pro
gramą, Pabaltijo klausimą 
sėkmingai referavo V. Ab
raitis. Rašau sėkmingai, nes 
tas pranešimas ir įnešta re
zoliucija, kaip pranešė JAV 
to laiko spauda, susilaukė 
gyvų diskusijų, ovacijų ir 
pritarimo, iš kurių pirmasis 
paprašė balso buvęs prezi
dentas E. Eisenhoweris ir 
pritarė tų kraštų išlaisvini
mui vadovaujantis žmogiš
kosios lygybės principu. 
Tais pat metais V. Abraitis 
ir E. Bartkus San Francisco 
mieste, Kalifornijoj, gavę 
taip pat daug progų iškelti 
Lietuvos ir bendrai Pabal
tijo klausimą. O praeituose 
JAV prezidento rinkimuo
se ypač pasižymėjo Liucija 
Mažeikienė su vyru Antanu 
Mažeika, ALT S-gos pirmi
ninku Los Angeles, Kalifor
nijoj. Ir tie visi čia sumi
nėti asmenys buvę ALT 
S-gos pirmininkais, čia ne
įmanoma suminėti visų ir 
įvairiose vietose pasireišku
sių asmeniškų žygių, bet jų 
netrūksta, tik apie juos kar
tais negreit išgirstam dėl 
jų pačių kuklumo. Skaity
dami JAV prezidento R. 
Reagan pasisakymą apie 
Sovietų Sąjungos siekiamus 
tikslus užvaldyti pasaulį ne

Emilija Lekiene

ko, kasdieninio darbo auto
rių, bendradarbių bei rėmė
jų dėka.

Kad tautinės minties 
žmonės, gyvendami įvai
riuose kraštuose tiek daug 
prisidėjo prie veiklos pra
eityje ir iki šių dienų, tai 
todėl, kad mus visus jungia 
lietuviška spauda, o šiuo at
veju — tautinės minties 
laikraštis DIRVA. Ji ir 65 
m. slenkstį peržengus ob
jektyviai informuoja vi
suomenę apie tautos praei
tį, vaizduoja viso pasaulio 
ir išeivijos lietuvių veiklos 
bei gyvenimo dabartinį, tie
sia kelius į ateitį ir infor
muoja apie Lietuvos oku
panto tikrąjį klastingą vei
dą.

Kalbant apie dabartinę 
mūsų išeivijos spaudą, žino
me, kad jos pagrindinis už
davinys yra palaikyti tau
tinę gyvybę, žadinti meilę 
savam kraštui, formuoti 
tautinę sąmonę ir svarbiau
sia organizuoti kovą už Lie
tuvos išsilaisvinimą. Mes, 
tautinės srovės žmonės dir
bame tam, kad būtų atlikti 
darbai ne vien savo ideolo
gijai, bet ir visai lietuvių 
visuomenei naudingi ir 
prasmingi darbai, turį pla
čią apimtį, ypač turėdami 
laikraštį DIRVĄ, kuri mus 
visus jungia ir apie mūsų 
atliekamus darbu bei žygius 
informuoja lietuvius, nežiū
rint kur jie begyventų.

Ko vienas ar antras ne
pastebi, tai sutartinėmis 
įvairių bendradarbių jėgo
mis visuomet aiškiau gali

siskaitant su jokiomis žmo
gaus teisėmis matome, kad 
mes neklydome skelbdami 
pasauliui apie mūsų tautos 
priešą — sovietinį Lietuvos 
okupantą ir jo siekimus.

čia tenka prisiminti, kad 
ALT S-gos nariai aktyviai 
dalyvauja ir kitose įvairio
se organizacijose ir nuošir
džiai bei tolerantiškai, kaip 
ir mūsų pirmtakai, atlieka 
jiems patikėtas pareigas ir 
talkina kitiems įvairiais or
ganizaciniais į s i pareigoji- 
mais. Ne kiekvienas gali at
likti visus bet kokius dar
bus, bet kiekvienas gali ir 
turi pasitarnauti naudin
giems lietuvybės darbams 
savo aplinkoje ir savo gy
venamam laike, kad iš ben
drų mūsų veiklos darbų su
sidarytų tautinės veiklos 
veidas, atvaizduojantis mū
sų pastangų vieningumą ir 
ryžtą siekiant Lietuvai lais
vės ir kuriant kultūrines 
vertybes. Čia ir yra mūsų 
veiklos pagrindinis ramstis.

Be šių čia paminėtų ALT 
S-gos narių judančių veik
los darbų, įvairių suvažia
vimų, švenčių minėjimų, čia 
prisiminkim tik keletą, bet 
gilų pėdsaką paliekančių lie
tuvių tautos istorijai dar
bų, nepraeinančių, nedings- 
tančių kartu su mumis. Tai 
trys dideli istoriniai veika
lai: "Antano Smetonos mo
nografija”, "Tautinės min
ties keliu" ir anglų kalba 
"Lithuania 700 Years”, ku
rios per vienuolika metų iš
ėjo jau 5-ji laida. Apie nau
ją laidą paskelbus, kai kas 
netikėjo, jog tiek daug iš
platinta, nes I-ji laida buvo 
1500 egz., II-ji 1000 egz. ir 
taip toliau, bet labai nuste
bo, kai pamatė, kaip visos 
Amerikos įvairiose bibliote
kose ir kolegijose randasi 
šis veikalas. O kiek dar ki
tuose kraštuose. Po pirmos 
laidos pakilią nuotaiką ir 
entuziazmą kėlė ateiną už
sakymai iš visų kraštų ir 
ypač džiugino užsakymai 
studentų, ieškančių savo 
tautybės šaknų. Tai mūsų 
visų sutelktinėmis pastan
gomis atsirado nenykstan
tis paminklas tautos, kuri 
praeityje pergyveno švie
sias ir niūrias dienas ir, 
kuri dabar pateko į pačias 
tamsiausias savo istorijos 
ūkanas.

Be to, buvo išleista LNF 
pastangomis ir daugumoj 
tautinės minties žmonių au
komis "Laisvės kovų dai
nos”, tuo įamžinant lietuvių 
drąsią rezistenciją sovieti
niam pavergėjui. Visi čia 
minėti didieji leidiniai, tai 
dovana kraštui, kurį vėl ka
da apglėbs skaidri šviesa ir 
kuriame jo savininkas ga
lės vėl kvėpuoti pilna krū
tine laisvės ir savo žemės 
oru. Tai dovana kraštui, ku
rio vardas — Lietuva. Tai 
įvyko ilgo, kantraus ir pil- 

spauda parodyti, kas dary
tina ir ko vengtina tų pa
čių idealų siekiant. Kaip jau 
nuolat kartojame apie spau
dos nuopelnus ir jos didelę 
atsakomybę, šiuo metu ten
ka pažymėti, kad mūsų or
ganizacijos nepalaiko dides
nio ryšio su savo spauda, 
idant jų veikla be spaudos 
nepranyktų iš visuomenės 
dėmesio ii' įvertinimo. Gy
vom ir aktyviai veikiančiom 
organizacijomis juk laiko
me tas, kurių vardus ir jų 
darbus dažniau matome 
spaudoje, kurios atsiremia 
į mūsų tautos pagrindinius 
tautinius lūkesčius — lais
vės atgavimą ir lietuvybės 
jaunoje kartoje ugdymą.

Tačiau, lietuviškas žodis, 
mūsų kultūros nešėjas, įvai
riais istorijos laikotarpiais, 
kaip senojoj imigracijoje 
taip ir dabar spaudos ir or
ganizacijų pagalba lengvai 
pasiekė tūkstančius tautie
čių, bet iš čia mokslus bai
gusio jaunimo šimtų tik vie
netais pasireiškia lietuviš
ku idealizmu, perimdami 
vyresniųjų pradėtą darbą. 
Sakoma, istorija kartojasi, 
štai ir anais laikais jau dr. 
Vincas Kudirka sielojosi:

"Išskyrus labai, labai ma
žą skaičių mūsų inteligen
tų, tikrai besirūpinančių 
savo tėvynės reikalais, ku
rie nesigaili nei darbo, nei 
paskutinio skatiko jos la
bui, — visi kiti "inteligen
tai" lyg ledais apkrovę sa
vo krūtines, idant kartais 
atminus Lietuvą, nesuplak
tų širdys. O jeigu retkar
čiais kas ją ir atsimena ir 
primeta skatiką jos "labui", 
tai su tokia sąlyga, kad jam 
už tai, lyg turguje, būtų at
lyginta."

Ar jau turite vertingą, gerai dokumentuotą veikalą 
apie tautininkų veiklą Lietuvoje ir išeivijoje

TAUTINĖS MINTIES 
KELIU

Redagavo prof. JONAS PUZINAS ir JONAS P. PA
LUKAITIS. Išleido Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. 
416 psl. kietais viršeliais. Kaina 12.50 dol.

J. Puzinas rašo "Lietuvių tautinės sąmonės raida ir 
tautinės srovės susidarymo pradmenys”; dr. J. Jakštas — 
"Tautos pažangos partijos — lietuvių tautininkų sąjun
gos istorijos bruožai 1916-1940”; Jonas P. Palukaitis — 
"Tautinės srovės periodika” ir daug kitų straipsnių apie 
tautininkus.

Knyga gaunama Dirvoje ir ALT S-gos skyriuose.

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 12.50 dol. ir prašau man atsiųsti "Tautinės 
minties keliu".

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

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

Panašias mintis kartoja 
ir"nesenai iš Maskvos pa
vergtos tėvynės atvykęs re
zistentas Vladas šakalys iš 
savo dabartinio patyrimo 
okupuoto j Lietuvoje.

TORONTO
KVIEČIA Į 

SUSIPAŽINIMĄ

Toronte jau visa eilė me
tų, vieno pasišventusio mū
sų tautiečio dėka, yra lei
džiamas anglų kalba mėne
sinis laikraštis SPEAK UP. 
Likiminėje mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvę, šis leidinys 
be kompromisų stovi pirmo
se kovos linijose. Nereikia 
mums priminti nė aiškinti 
didžiausio ir reikšmingiau- 
sio spaudos ginklo galybę. 
Juo privalome rūpintis vi
si: nuo jaunuolio iki žilagal
vio senelio.

Jeigu prabočiai šiandien 
į mus prabiltų, štai ką jie 
pasakytų: "šalia linksmy
bių, kurias čia jūs sau lei
džiate, nepamirškite paties 
svarbiausio — savosios gar
bingos praeities, prigimties 
ir duoto švento prisaikos 
žodžio savo tėvų žemei. Bū
kite verti savo senolių, 
knygnešių, laisvės kovo
tojų, partizanų vardo ir 
eikite jų pramintais ta
kais. Jūsų tėvų žemė tebe- 
kraujuoja grandinėmis su
rakinta, skausmo išvagotu 
veidu, atsigręžusi į jus, šau
kiasi jūsų pagalbos".

Kovo mėn. 28 d. LN Ka
raliaus Vytauto menėje šiuo 
reikalu rengiamas įdomus 
SUSIPAŽIN I M O VAKA
RAS, kuriame dalyvauja 
visa eilė iškiliausių šios 
kolonijos visuomenininkų. 
Programa: Hamiltono "Au
kuras” sekstetas "Daina", 
vakarienė su vynu, sveiki
nimai ir kt. Pagrindinę pa
skaitą skaitys Lietuvos di
sidentas dr. A. ŠTROMAS, 
kuris specialiai atvyksta iš 
Anglijos į šį pobūvį.

Toronto lietuvių visuome. 
nė kviečiama gausiai daly
vauti. Malonėkite įsigyti 
pakvietimus nedelsdami iš 
anksto Lietuvių Namuose, 
tel. 532-3311, T. Stanulis — 
231-4937, S. Varanka — 
534-9127, V. Kulnys — 
769-1266.

A. Lukošius

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

CUSTODIAN COUPLE
Full time position in one of 

Shaker Hts. most desirable con- 
dominiums. Mušt be capąble of 
yard and building maintenance. 
Lovely 1-bedroom suite and good 
pay. Please call Mr. Millar: 

464-9150 Days 
731-4223 Eves. & Sun.

L. M. GUNDERSEN COMPANY

Part time jobs available. Mušt 
be 55 years, plūs, energetic will 
due. Outreach Work in St. An- 
ne’s area for senior citizens, 
Mon. to Fri. 9 to 1 p. m. Ben- 
efits. Call MIKE DOMER at 
215-426-7718 9 to 4 p. m. week- 
days. (12-14)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DOVYDĖNAS NORI 

PRALENKTI DOVYDĖNĄ € 
Draugiškas Vyt. Alanto pokalbis su Liudu Dovydėnu, 

jo 75 metų amžiaus proga

— Kiekvieno rašytojo 
jaunystėje, gal net, saky
čiau, vaikystėje yra toks 
momentas ar aplinkybė, ku
ri paskatina tapti rašytoju. 
Kas nulėmė jus skirti savo 
gyvenimą plunksnai?

— Momento nesugriebiu. 
Gegužinę, mano supratimu 
svarbią, 1920 metų vasarą 
aprašiau "Vienybėje”. Vė
liau Čedasuose šv. Petro ir 
Povilo atlaiduose rusas Olei- 
ninkovas išrovė pusę barz
dos Kalačiovui. Plačiai ap
rašiau, pamokslą pažėriau: 
nevalia rauti barzdas ypač 
šv. Petro ir Povilo atlaiduo
se. Pasiunčiau "Lietuvos 
Aidui”, berods, 1922 metais. 
Neįdėjo. Nusivyliau. Ilgai 
nerašiau. Vėliau nutariau: 
gyvenimas įdomus kaip gi 
neaprašysi.

Ėmiausi rašyti į didelę 
knygą lyg ir dienoraštį. Be
rods, kažkur dar guli ta 
stambi knyga. Keli šimtai 
puslapių prozos, eilėraščių, 
monologų ir kitokios žalia
vos. Įpratau stebėti — rink
ti, ką derėtų užrašyti. Ir 
taip nejučiomis užsiverčiau 
rašto naštą. Sunkią, neat
sikratomą.

— Koks lietuvis ar kita
tautis rašytojas jums pada
rė didžiausios įtakos?

— Kalendoriuje radęs 
"Anykščių šilelį’’ beveik 
mintinai išmokau. Pradžios 
mokyklos mokytojas Anta
nas Tamošaitis (vėliau pro
fesorius, ministras) dažnai 
ateidavo po pamokų. Kartą 
rado mane namuose skai
tant Dobilo "Blūdą”. Mo-. 
kykloje Antanas Tamošai
tis mus kietai mokė skaity
ti. "Išmoksit skaityti — tu
rėsit raktą į visą gyveni
mą. Iš "Blūdo” Tamošaitis 
pats garsiai paskaitė kele
tą puslapių ir ėmė aiškinti, 
ką tasai "Blūdas" reiškia. 
Maža esą knygą skaityti, 
tikino Tamošaitis, knygą 
reikia mylėti, skaityti lėtai, 
pagalvojant: kodėl taip, 
kam taip? Kas tie žmonės 
ir daiktai pasauly ir kny
gose?

Kai kuris šioje šalyje ir 
universitetus perbridęs ne
siryžta išmokti skaityti.

Daug skaičiau ii* skaitau. 
Donelaitis, Krėvė, Vaižgan
tas, Pietaris, vyskupas Va
lančius, Simas Daukantas.

Prasilaužęs rusų kalbon, 
skaičiau Čechovą, Turgene
vą. Keletą kartų perskaičiau 
Lermontovą, kurį laikau žy
miausiu rusų poetu.

— Ar, jūsų nuomone, li
teratūra yra pašaukta kam 
nors tarnauti, sakysime, 
tautai ar kuriai pasaulėžiū
rai, ar ji kuriama prisilai
kant teorijos "menas dėl 
meno”, atseit, "literatūra 
dėl literatūros”? žodžiu, 
koks yra jūsų meno credo?

— Literatūra, jeigu jinai 
kūrybinga, netarnauja. Er
dviau kalbant, kūrybai ne
tenka tarnauti, kūryba val
do. Donelaitis eilėmis mokė 
savo mažą parapiją. Dabar 
Donelaitis viso pasaulio 
nuosavybė. Išėjęs iš para
pijinių aptvėrimų Donelai
tis nebemoko. Jis tapo tai, 
kuo turi būti kūryba — lie
tuvių buities, sielos veidro
džiu.

Prie Nemuno, Volgos li
teratūra pašaukta pagal ti
jūną, pagal bizūną. Ir lais
vam krašte kai kas bando 
ir prisišaukia literatūrą tar
nybon. Kūryba pati ateina, 
kur ji randa nutekėjimą.

Regim ir šioje šalyje vir
tusią prekybos-pelno tikslu. 
Dažnai pelno dydžiu matuo
jama literatūros vertė. Bet 
ir tokiose pelno ir kūrybos 
grumtynėse gimsta talen
tai, nemiršta kūryba, atsi
randa skaitytojų, skiriančių 
grūdus nuo pelų.

Išeivijos literatūros dar
buotojai esame sala, apsup
ta prekybos-pelno vandeny
no. Sala tirpsta — skaityto
jai mažėja, domėjimasis 
raštu skursta po abejingu
mo miline. Gal netoli diena, 
salos derlių perkelsim ten, 
kur jos vieta, Lietuvon.

Tik mes, lietuviai, pagal 
pajėgumą — talentus, pa
rašysim lietuvišką kūrybą. 
Štai kur šuva pakastas!

— Mirus rašytojui Petrė- 
nui, sveikas rašei Dirvoje, 
kad, atvykę Amerikon, jūs 
abu labai plačiai diskutavo
te kas darytina, kad lietu
vis rašytojas galėtų gauti 
Nobelio premiją. Ar, jūsų 
nuomone, mes. lietuviai, tu
rime žūtbūt brautis į "pla
čiuosius vandenis”, ar ra
miai kūrybiškai darbuotis 
savo darže ir puoselėti savo 
tautinės kultūros gėles, ku
riomis panorėtų pasigrožėti 
ir kaimynai be jokios mūsų 
pasiūlos?

— Juozas Petrėnas arčiau 
pažino poetą Jurgį Baltru
šaitį. Redaguojant "Lietu
vių kelią" Brooklyne, visi 
trys: Juozas Petrėnas, Hen
rikas Blazas ir aš ilgas va
landas šnekėdavom, ką dėti 

laikraštin, kokių raštų kur 
surasti ? Petrėnas kartą 
ėmė pasakoti, girdi, būtų 
įdomu parašyti, kaip poetas 
Baltrušaitis prasilenkė su 
Nobelio premija. Diskusijų 
nebuvo, planų tada dar ne- 
klojom kaip sugriebti Nobe
lio premiją. Ir tada ir da
bar manau: o gi ir mes ne 
iš kitokio molio. Tada visi 
trys sutarėm, kad be veika
lų, reikia ii- kelią grįsti į 
Nobelio šlovę ir kišenę.

Jurgis Baltrušaitis skan
dinavų tautoms buvo pažįs
tamas, ir savo kūryba, ir 
daug veikalų išvertęs į rusų 
kalbą. Kurį laiką Baltrušai
tis gyvenęs Švedijoj. Į No
belio premiją Baltrušaitį 
patylomis bandę įpiršti net 
rusų rašytojai, bet abejin
gas premijoms įsipiršimui 
Baltrušaitis nedaręs jokių 
pastangų. Baltrušaičio poe
zijos iš rusų kalbos jau bu
vę išversta į vokiečių, ang
lų kalbas. Derėję išleisti 
Baltruaičio, poezijos rinkti
nę į vokiečių kalbą, šve
dams, norvegams prieina
mesnę. Petrėno manymu, 
mūsų menkavertiškumo, gal 
net žioplumo buvę perdaug. 
Gal tai ir Baltrušaitį pavei
kę. Kaunan atvykęs rusų 
poetas Balmont’as, emi
grantas, kartą pasakęs, lie
tuviai su Baltrušaičiu galė
ję būti pirmieji iš Pabalti
jo Nobelio premija apdova
noti. Petrėnui mirus ir pra
šant pluoštą atsiminimų, at
gijo sena šneka apie Baltru
šaitį, tylų, savyje užsida
riusį, didelį poetą.

Kai jau įsibėgėjom apie 
Nobelį, minėtina neataušusi 
Czaslaw Milosz (česlavo 
Milašiaus) Nobelio premija. 
Teko jį pažinti šviesos-San- 
taros suvažiavime Soduose. 
Kaip jau žinoma, Milosz 
kandidatūrą tvirtai parėmę 
lietuviai, latviai, estai. Ir 
Lenkijos darbininkų strei
kai, dera spėti, bus kritę 
ant svarstyklių, iš kelių de
šimtų kandidatų parenkant 
Czaslaw Milosz.

— Česlovą Milašių pagim
dė lietuviška žemė, tas pats 
molis, bet jis paliko Lietu
vą, šeteinius, sodybą prie 
Kėdainių, ir daug pasaulio 
apkeliavo. Vilniuje mokslą 
sėmęs, dabar gal mums, lie
tuviams ir Lietuvai, gali bū
ti Nobelio premija artimas, 
kaip ir Lenkijai, kurios kal
ba paskelbė pasauliui savo 
kūrybą.

— Jeigu Adomas Micke-

Rašytojas Liudas Dovydėnas

vičius "Pone Tade" pirma 
eilute pragydo: "Litva, oj- 
czyna moja”, Czaslavv Mi
losz kur kas ilgesne distan
cija atsitolina nuo Lietuvos. 
Jis myli Trakus, žaliuosius 
ežerus, Jašūnus! Kaip jis 
prisipažįsta, jam tai magiš
ki vardai. Bet. tai nostalgiš
kas paplasnojimas viršum 
jaunystės laukų. Bet tai jau 
nuskendusios salos giliose 
jūrose. Czaslaw Milosz ran
da giminystę su Oskaru Mi
lašium, gimusiu istorinėj 
Lietuvoje, dabartinėj Gudi
joj. Kokia kraujo giminys
tė, palikim istorijai. Savaip 
įdomi, bet kokia skirtinga 
Oskaro Milašiaus giminystė 
su Czaslavv Milosz. Pasaulio 
garso poetas Oskaras Mila
šius, Paryžiuje gyvenda
mas, lyg iš aukštybių su
randa savo tautos šaknis, 
prisiriša, pamilsta Lietuvą, 
ir stoja nelygion kovon su 
Lenkija, su jos užmačiomis. 
Czaslaw Milosz, nuo Kėdai
nių, nuvyksta Vilniun mok
slo semtis. Tada, kai žanda
ras Bocianskis su vienu at
kakliausiu lietuvių perseko- 
toju arkivyskupu Jalbzy- 
kowskiu sujungia rankas, 
muštynėmis išveja į gatvę 
mokinius, vaikų prieglaudo
se mušami vaikai už lietu
višką žodį. Bažnyčioje iš
drįsę melstis lietuvišku žo
džiu Bocianskio žandarų ir 
arkivyskupo Jalbzykowskio 
pasekėjų mušami altorių še- 
lėlyje. Paklauskit vilniečius 
šiandien. Jeigu juoda spalva 
pavaizduotum blogį, fana
tizmą, juoda spalva turi bū

ti tiršta, kalbant apie žan
darą ir tikėjimo dignitorių 
Vilniuje.

Kovas, žandaro ir arki
vyskupo suderintus lietu
vių kankinimus matė ir gir
dėjo įžymusis poetas Pary
žiuje Czaslaw Milosz, gimi
nė Oskaras Milašius — jau 
nebe Milosz. — Ir jis kovojo 
rūsčiai ir atvirai prieš arki
vyskupą ir žandarą, Vilnių 
pavertusius lietuvių kalėji
mu. Tai rūsti praeitis ...

Tolokai į lankas nusibel- 
džiau. Tikėkim, kad naujas 
Želigovskis ar Bocianskis su 
Jalbzykovvskiu nebeatgims. 
Tikėkime. Daina bus kita. 
Reikia labai daug tikėjimo. 
Kai tokia tikrovė.

Lietuviška žemė išaugino 
Czaslavv Milosz. Tai imkim 
ir patikėkim kad ir rytojaus 
dienoje Lietuvos derli žemė 
pagimdys dar nė vieną, ku
ris pasipuikuos: "Buvau ir 
aš Nobelio mugėje.”

— Mūsuose nėra nusisto
vėjus nuomonė dėl išeivijos 
ir okupuotos Lietuvos lite
ratūros. Vieni galvoja mus 
turint dvi literatūras, kiti 
mano, kad abi tos literatū
ros susiliejančios į vieną lie
tuvių literatūros srovę. Ko
kia jūsų nuomonė?

— Gal ir nesukim galvos 
dėl nusistovėjimų. Turim 
uždavinį — mūsų literatū
ros ugdymo ir čia, išeivijoj 
ir tėvynėje. Uždaviniai be 
pavyzdžio mūsų kultūros 
istorijoj. Lemtis ar pasauli
nio masto nusikaltėliai at- 

(Nukelta į 6 psl.)
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vijo čia, kur jau radom įsi
šaknijusius ankstyvesnius 
ateivius. Jie rašė, dainavo, 
draugijas telkė, Suktinį šo
ko. Tai buvo mums, naujie
siems, didelė laimė nelaimė
je. Mane stebina klausimas: 
dvi ar viena literatūra ? De
ra klausti: gimsta ten, prie 
Nemuno talentai, naudojasi 
protingai laisve išeivija?

čia lengva nušaukti pro
paganda, parsidavimu, pri
sitaikymu. Ir tai tiesa. Bet 
ir mums pats metas pačias 
okupacines šaknis tėvynėje 
arčiau, giliau pažinti: kaip 
rašytojai prasiveržia pro 
cenzūros tvenkinį, ką jie 
kalba eilutėmis, ką jie by
loja tarp eilučių. Tai dide
lis uždavinys.

Mes gerokai pavėlom į 
rašto-kūrybos laukus. Kai 
Tolminkiemyje gal jis pats, 
Donelaitis, nespėliojo, kokiu 
balsu prabilo "Metai” ir ki
ti raštai. Ir nutilo raštas 
viduramžinio tamsumo pri
slėgtas ilgiems metams. Kol 
Mažvydas pašaukė imti ir 
skaityti. Vėliau patekėjo 
"Aušra”, nuaidėjo "Var
pas”. Mes tapom raštu lais
vę atsikovojusi tauta ir val
stybė. Per kelias dešimtis 
metų prakaito nespėdami 
nuo kaktos nubraukti, sukū
rėm raštą-literatūrą. Pasi
vijom. Kai kuriuos pralen- 
kėm. Nebijokim įsipareigo
ti: kultūros pasaulyje ir 
mes jau turime pasaulinę 
literatūrą.

Vengrai, išsivertę Puti- 
no-Mykolaičio "Altorių še
šėlyje”, įžymiųjų kritikų 
balsu sutarė, kad tik ma
žos tautos kalbos ribos savo 
laiku neleido įvertinti roma
nui, kuris esąs pačių didžių
jų prozos kūrėjų lygyje. 
Taip kalba, rašo apie mūsų 
prozą. Mūsų raštai jau iš
versti į kelias dešimtis kal
bų ir toliau tas ratas plėsis. 
Ir čia mažiau rietenų dėl 
rietenų, mažiau politinių 
tampymus! už partinių at
lapų, — ir čia šoktelės išei
vijos literatūra, kuri savo 
laiku susivienys Lietuvoje.

— Kiekvieno rašytojo kū
ryboje vyrauja tam tikros 
idėjos, sakyčiau, tęsiasi tam 
tikras idėjinis siūlas. Kaip 
jūs nusakytume! savo kū
rybos leitmotyvinius bruo
žus?

— Lenktiniuoti su Liudu 
Dovydėnu ir jį pralenkti.

— Kokį savo veikalą (ar 
veikalus) jūs laikote būdin
giausiu savo kūrybai?

— Kurį vis dar. tikiuosi 
parašyti.

— Jei jūs pradėtumėt ra
šytojo karjerą dabar, po 75 
metų, kaip ir nuo ko pradė
tumėt?

— Rašytojas, dargi lietu
vis, negali svajoti apie ra
šytojo karjerą. Ir kokiam 
velniui rašytojo karjera! 
Per septynias dešimt pen-
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Aleksandras Vakselis

Aleksandras Vakselis
sukaktuvininkas
Aleksandras Vakselis, ži

nomas visuomenininkas, gi
męs 1915 m. gruodžio 8 d., 
Veliuonos valsčiuj, Kauno 
apskr. 1980 m. gruodžio 8 d. 
peržengė 65 metų amžiaus 
slenkstį, kada vis žengiame 
pirmyn, bet karts nuo kar
to nebevengiame pažvelgti 
atgal ir pagalvoti, ar buvo 
eita prasmingu keliu, ar 
viskas atlikta, kas buvo 
įmanoma nuveikti šiose gy
venimo sąlygose, ar pakan
kama duoklė atiduota tėvy
nei ir išeivijai siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo.

kerius metus, vagiliauda
mas laiką, bandžiau rašyti. 
Ir tebebandau. Karjera man 
visada atsiduoda prakaituo
tais pavalkais. Viena yra 
tikra, tai mokymasis iš klai
dų. Kur čia karjera!

— Paskutinis ir labai jau 
jsisehėjęs klausimas mūsų 
pokalbiuose su rašytojais: 
kokie jūsų ateities planai?

— Apginti žmonos gėles, 
krokusus, tulpes, lelijas nuo 
zuikių. Vis dar nepasiseka, 
žiemą zuikių ant sniego ne
šaudysi, o pavasarį jie iš- 
gudrėja pasislėpti. Tai pir
mas planas.

Antras planas: nugirdyti 
balandžius. Daržinėje, kur 
visokio gero ir ne visai gero 
laužo krūvos, automobilis, 
kelios knygų spintos, ne
įmanoma išguiti įsiveisusių 
balandžių. Kasgi šaudo po 
stogais balandžius? Atsi
miniau, vaikystėje degtinė
je mirkytais žirniai lesin
davo kaimynas, į svečius 
atsilankiusius balandžius. 
Siūlau kaimynams, nenori. 
Lengva nugirdyti balan
džius, bet kur juos dėsi gir
tus?

Trečias, beveik neįvykdo
mas šis planas: žiemai 
prisikirsti sausuolių-malkų, 
kai šildymo aliejus brangs
ta kas pusdienis. Kai su
griebiu laiko nuo visokių 
planų, bandau kai ką para
šyti.

Jubiliatas baigė Jurbarko 
gimnaziją ir 1938 metais 
Karo mokyklą. Nedaug lai
ko jam buvo likimo lem
ta gyventi nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurią 1940 m. 
okupavo Sovietų Sąjunga ir 
pradėjo vykdyti raudonąjį 
terorą visame krašte. Ir 
taip tiktai 1949 metais, ko
vo mėnesį jis vėl tvirtai at
sistojo ant laisvos žemės 
kranto JAV-se New Yorke.

A. Vakseliui sunku būtų 
suskaičiuoti savo įmintus 
pėdsakus išeivijos lietuvių 
visuomeninėje veikloje, į 
kurią jis įsijungė nuo pat 
atvykimo j šį kraštą dienų, 
pirmiausia įstojęs nariu į 
ankstesnės lietuvių imigra
cijos 1903 m. įkurta Lietu
vių Atletų klubą Brooklyne,
N. Y. ir ėjo įvairias parei
gas 12 metų išbuvęs pirmi
ninku. Taip pat jis buvo 
Lietuvių sporto sąjungos 
pirmininku, o. 1954 m. cent
ro valdybos paskirtas Ry
tų Apygardos sporto vado
vu ir tas pareigas ėjo virš 
12 metų.

New Yorke įsisteigus Lie
tuvių Bendruomenei A. 
Vakselis įsijungė į aktyvius 
narius, ėjo įvairias parei
gas ir paskutiniu laiku jau 
12 metų yra LB Apygardos 
pirmininku. 1964 m. buvo 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos centro komiteto 
pirmininku. LB I-jo ir III-jo 
seimo New Yorke rengimo 
vykdomuoju vicepirminin
ku. Apie 12 metų yra JAV 
LB Tarybos nariu, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos 11-jo skyriaus na
rys, Lietuvių Tautinio Są
jūdžio atstovas VLIKo val
dybos narys, Tautos Fondo 
valdybos pirm., dabar TF 
Tarybos pirmininkas, Lie
tuvių Kultūros Fondo (Kul
tūros židinio) valdybos 
pirm, šešerius metus, dabar 
KF Tarybos pirmininkas.

Ta proga A. Vakselis at
sakė į keletą klausimų iš 
savo veiklos patyrimo.

— Kiek žinau, Jūs visur 
savo pareigas atliekate ak
tyviai ir visos Jūsų vado

vaujamos valdybos bei ko
mitetai gyvai reiškiasi. 
Kaip visa tai sugebėjote iki 
šiol atlikti, suderinti laiką 
ir jėgas su savo tarnybiniu 
ir namų darbais?

—Po tarnybinio darbo ir 
vienos ar pusantros valan
dos poilsio visas laikas ir 
savaitgaliai būdavo skiria
mi visuomeninei veiklai.

— Turime daug laisvini
mo darbą dirbančių organi
zacijų ir veiksnių. Jų darbai 
kartais dublikuojasi, kai 
kur kryžiuojasi, kai kur pa
lieka spragas. Ar nebūtų 
reikalingas pripažinti vy
riausias "smegenų trestas”, 
kuris koordinuotų visą lais
vinimo ir lietuvybės išlaiky
mo akciją. Jei taip, tai 
koks?

— Toks veiksnys, bent 
mano nuomone, turėtų būti 
veiksnių konferencija, ku
rios pagrindiniu tikslu bū
tų Lietuvos ir lietuvių rei
kalai pirmoj vietoj, o kiek 
ir kam kreditų priklauso — 
paskutinėj vietoj. Tokia 
konferencija bendru, nuo
širdžiu visų dalyvaujančių 
susitarimų galėtų nustaty
ti bendras lietuviškos veik
los gaires. Dublikavimas 
tik tiek kenkia, kad jis dau
giau kaštuoja.

— Kokius klausimus lais
vinimo darbe laikot pirma
eiliais ir kas turėtų vyk
dyti?

— Mano nuomone, tai lie
tuvybės išlaikymas. Tai tu
rėtų būti pirmoj vietoj ir 
kadangi LB remiasi visa 
išeivija, nes ten turėtų 
reikštis visa išeivija be par
tijos, religijos ir pažiūrų 
skirtumo. Esant tam tikrų 
tendencijų kai kuriai parti
jai reikštis grynai parti
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niais yra pavojaus, kad LB 
gali pasidaryti dar viena 
partija ir tada Lietuvių 
Bendruomenė nustotų savo 
charakterio būti ne partine, 
nekonfesine, o apimanti vi
sus lietuvius.

— Kaip žiūrite į dabarti
nius besireiškiančius veiks
nių ginčus?

— Nėra namų be dūmų, 
sako lietuviška patarlė, bet 
tai nereiškia, kad nesutari
mai būtų išnešti į spaudą, į 
viešumą. Juos reikia spręs
ti šeimoje asmeniškai. O kai 
išnešama viešumai, tai vi
suomenė dažnai būna su
klaidinama. Spaudoje būna 
išpučiama, kaip dideli daly
kai, o faktinai tai menki 
šeimyniški nesusipratimai.

Įvairių veikėjų pasireiš
kimuose rodoma per daug 
ambicijos. Napoleonas turė
jo pagrindo save labai aukš
tai nešti, kai jam sekėsi, o 
kol Lietuva nėr aišvaduota, 
nėra ko mums labai aukštai 
save kelti.

— Kaip manote reikia 
elgtis su Vasario 16 dieną 
aukų rinkimu?

— Mano nuomone, laisvo 
apsisprendimo teisė geriau
sia, bet jokiu būdu neagi
tuojant kuriai nors institu
cijai prieš kitą.

★
LB New Yorko Apygar

dos iniciatyva iš organizaci
jų sudarytas komitetas šį 
mėnesį 28 dieną, Kultūros 
židinyje, Brooklyne, su- 
Vakseliui rengia pagerbimą.

E. Čekienė

Skaitykit ir platinkit
D I R V



1981 m. kovo 19 d. DIRVA Nr. 12 — 7

DR. POVAS ZAUNIUS |54| Dr. Albertas Gerutis

Ginčas dėl seimelio ir 
direktorijos teisių

Kalbėtojas taip pat pabrėžė, kad 
Klaipėdos krašto seimelis "dabartinėj politi
nės evoliucijos fazėj dar negali reikšti tikros 
gyventojų daugumos valios”.

Toliau kalbėtojas išnagrinėjo teisinę pri
gimtį Klaipėdos statuto, kuris, iš vienos pusės, 
yra Lietuvos įstatymas, iš antros gi pusės sta
tutas sudaro 1924. V. 8 Paryžiaus konvencijos 
priedą. Lietuvos valstybės suvereninės valdžios 
apribojimas Klaipėdos krašte savo visuma yra 
pavadintas konvencijoj žodžiu "autonomija”. 
Bet pati autonomija nėra tikslas. Tai yra prie
monė, kurios tikslas yra leisti Klaipėdai susi
jungti su Lietuva sąlygomis, šiai pastarajai 
priimtinomis, ir palengvinti krašto gyvento
jams po daugelio šimtmečių atsiskyrimo vėl 
grįžti ir asimiliuotis su likusia lietuvių tautos

Statuto pagrindan padėtos dvi idėjos: 
autonomijos ir vieningumo. Kalbėtojas įrodinėjo 
Centro Vyriausybės kontrolės ir priežiūros tei
sę autonominių organų atžvilgiu. Suteiktoji au
tonomija turi tikslą palengvinti pereiti iš vienos 
valstybės į kitą gyventojams, kurių dauguma 
kilmės ir kalbos yra tokia pat lietuviai, kaip ir 
kitų Lietuvos dalių gyventojai, tik tiek, kad 
jie per šimtmečius išbuvo Prūsijos suverenume 
ir todėl turėjo išgyventi skirtingą evoliuciją.

Kalbėtojas toliau įrodinėjo, kad Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus teisės kaip vietos valdžios 
organo panaši į valstybės galvos teises demo
kratinėje parlamentarinėje valstybėje. Iš kitos 
gi pusės gubernatorius yra centro valdžios or
ganas. Jis turi budėti, kad vietos valdžios orga
nai vykdytų savo teises ir pildytų savo pa
reigas sutinkamai su Statuto ir Lietuvos konsti
tucijos nuostatais ir tarptautinėmis Lietuvos 
prievolėmis.

Be paremti pasitikėjimu bendradarbiavimo 
tų organų, kurie dalyvauja autonominio viene
to valios sudaryme, t. y. gubernatoriaus, direk
torijos ir seimelio, neįmanomas autonominio 
režimo funkcionavimas. Direktorijos pirminin
ko paskyrimas ir atšaukimas yra svarbiausios 
priemonės, kurias turi gubernatorius krašto 
vykdomosios valdžios teisėtumui prižiūrėti ir 
kontroliuoti. Bet jei dėl įvykusių po paskyrimo 
veiksmų arba įvykių gubernatoriaus pasitikė
jimas direktorijos pirmininko asmeniu yra ap
viltas ar prarastas ir tuo būdu esminė sąlyga, 
kuri nulėmė pasirenkant šį asmenį, pranyksta, 
direktorijos pirmininkas turi pasitraukti. Jei
gu pastarasis atsisako pagal gubernatoriaus pa
raginimą atsistatydinti, gubernatorius turi tei
sę jį atšaukti.

Sidzikauskas padarė šią išvadą: "Pasirem
damas argumentų ir samprotavimų visuma, 
prašau Teismą atsakyti teigiamai į pirmą ke
turių valstybių prašymo klausimą: Taip, Klai
pėdos Krašto Gubernatorius turi teisę atšaukti 
direktorijos pirmininką”.

Savo kalbos pabaigoje Lietuvos atstovas 
pakartojo įrodymus, pagal kuriuos Boettcherio 
atšaukimas paremtas rimtais motyvais. Jis pri
minė, kad Tautų Sąjungos taryboje pasireiškė 
nuomonių skirtumų tarp Lietuvos ir Vokieti
jos. ši pastaroji ragino signatarines valstybes, 
kad jos perduotų bylą Haagos teismui, bet šios 
valstybės delsė. ’Tr tik Klaipėdos Krašto Gu
bernatoriui Seimelį paleidus, šios valstybės nu
tarė duoti eigą Vokietijos prašymui. — Tuo 
būdu, prieš keturioms valstybėms nutariant pa
teikti šią bylą Teismui, viena didelė valstybė, 
kuri pasisakė esanti tiesiogiai suinteresuota, 
padarė šiuo reikalu energingų ir pakartotinių 
žygių. Dėl šios valstybės grynai vietinės reikš
mės įvykis buvo paverstas pirmaeiliu Europos 
politikos klausimu. Lietuva, būdama maža vals
tybė, neturi jokių priemonių tokiems žygiams. 
Ji turi už save tik teisę ir ji prašo Teismą tą 
teisę patvirtinti”.

Birželio 16 d. posėdyje papildomai kalbėjo 

visų keturių signatarinių valstybių atstovai. 
Pirmas pasisakė italas Pilotti. Jis protarpiais 
ypač aštriai formuluotais posakiais pasisakė 
prieš Lietuvos agento argumentus, pavartoda
mas tokius išsireiškimus, kad "Lietuvos Vyriau
sybės Agentas yra priverstas čia reikšti aiškiai 
negalimas idėjas”, kad kai kurie argumentai 
"neatitinka sveikos tarptautinių sutarčių inter
pretacijos taisyklių” ir t.t. Jis baigė savo kal
bą, stengdamasis išaiškinti, kodėl keturios sig
natarinės valstybės kreipėsi į teismą. Pasak 
italo, "prieš ir po (Tautų Sąjungos) Tarybos 
sesijos keturios valstybės nesiliovė tarusios su 
Lietuvos Vyriausybe dėl apgailėtino Boettcherio 
incidento ir, nustojusios vilties jį draugiško su
sitarimo keliu sutvarkyti, jos stojo į Teismą, 
sekdamos Tarybos priimto raporto j jas nu
kreiptu paraginimu”.

Tokiu pareiškimu italas, matyti, norėjo 
pasiteisinti, kad signatarai kreipęsi’ į teismą ne 
dėl Berlyno spaudimo.

Prancūzas Charguėraud kiek išsamiau su
stojo ties Klaipėdos statuto atsiradimo istorija 
ir priėjo išvadą, kad gubernatorius neturįs tei
sės atšaukti direktorijos pirmininko, ”o sunku
mai, kurių gali atsirasti tarp direktorijos ir 
gubernatoriaus, turi būti kitokiu keliu šalina
mi”. Bet jis pats tų tariamų kelių nenurodė.

Britas Sir William Malkin irgi paneigė gu
bernatoriaus teisę atšaukti direktorijos pirmi
ninką. Pasak jo, "jei Paryžiaus Konvencijos 
šalys būtų norėjusios suteikti Gubernatoriui 
teisę atšaukti, tai jom būtų buvę lengva įdėti 
pagaliau, kad Teismas įsidėmėtų tą aplinkybę, 
į šį straipsnį (17-tąjį) atitinkamą nuostatą, ir, 
kad pagal Lietuvos Konstituciją, su kuria Pa
ryžiaus Konvencijos šalys buvo gerai susipa
žinusios, teisė atšaukti suteikiama įsakmiais 
nuostatais. Taigi, prašau Teismą nutarti, kad 
Lietuvos Vyriausybės reikalaujama teisė at
šaukti visai nėra suderinama su taikytinais 
Statuto nuostatais”.

Japonas Matsunaga pasitenkino vienu sa
kiniu: "Aš tik noriu pasakyti, kad aš prisidedu 
prie pastabų, kurias mano Kolegos, kitų ieš
kovių Valstybių Agentai, pareiškė, atsakydami 
į Lietuvos Vyriausybės Agento argumentus, ir 
kad aš nedarysiu papildomų pareiškimų”.

49. Ginčas dėl seimelio ir direktorijos teisių
Po pusantros dienos, birželio 18 d. popiet, 

žodis suteiktas Lietuvos agentui V. Sidzikaus
kui. Jis atsiliepė į visų trijų signatarinių vals
tybių pastabas, ypač betgi atremdamas italo 
Pilotti argumentus. Lietuvos atstovas kalbos 
pradžioje atkreipė dėmesį į tai, kokia situacija 
susidarytų, jeigu būtų priimta signatarų ar
gumentacija:

"Klaipėdos Krašto Direktorija, kuri vykdo 
vykdomąją galią Statuto apibrėžtose ribose, 
gali viską daryti, jeigu patinka toleruoti Direk
toriją Seimeliui, kuris, kaip savo pirmadienio 
kalboje išaiškinau, dabartinėje Klaipėdos gy
ventojų politinės raidos fazėj neatstovauja pa
starųjų valiai ir kuris lengvai pasiduoda sveti
moms, nekaip Statuto autorių siekiami tikslai 
geidė, įtakoms.

Direktorija gali laužyti Statuto nuostatus. 
Ji gali įsibrauti į Centro Valdžios, vykdančios 
Valstybės suverenines teises, kompetenciją. Ji 
gali veikti prieš Krašto saugumą ir bendrus 
interesus. Jos veikimas gali būti priešingas 
Lietuvos Konstitucijos principams ir jos tarp
tautinėms prievolėms. Be to, Direktorija gali 
išmesti lietuvių ar vokiečių kalbos dėstymą iš 
valstybinių mokyklų. Ji gali į nieką suvesti šį 
mokymą. Ji gali uždrausti ir neįvesti vienos 
ar kitos oficialios kalbos vartojimą Krašto ad
ministracijoj ir teismuose ir tuo sulaužyti 25 
ar 27 straipsnių nuostatus. Ji gali sabotuoti su

darymą Krašto valdininkų ir mokytoji} kadrų 
iš Lietuvos piliečių, šio krašto gyventojų, ir 
palaikyti ir parinkti valdininkus ir mokytojus 
iš svetimos Valstybės piliečių tarpo. Priešingai, 
Lietuvos Vyriausybė gali išleisti milijonus pa
gerinti ir išplėsti Klaipėdos uostui, kuris yra 
Lietuvos vienintelis išėjimas į jūrą ir per kurį 
eina pusė Lietuvos užsienių prekybos. Visa lie
tuvių tauta gali padaryti aukų ūkininkų luomo 
gyvenimo sąlygoms pagerinti ir Lietuvos Vy
riausybės ekonomine politika prisidėti prie Lie
tuvos pramonės ir prekybos klestėjimo. Bet 
Lietuvos Vyriausybė neturi mažiausios teisės 
įsikišti, jei Direktorija sabotuoja Statuto, lie
čiančių, pav., veterinarinę priežiūrą, nuostatų 
vykdymą, kas galėtų pakenkti visos bendruo
menės, kurios Klaipėdos Kraštas sudaro dalį, 
ekonominiams reikalams ir taip pat Lietuvos 
prekybai.

Galios piknaudžiavimą arba kurio nors 
Centro Vyriausybės veikimo tariamo neregu
liarumo atsitikimą galima apskųsti Tautų Są
jungos Tarybai; nuomonių skirtumo fakto ar 
teisės klausimais atveju yra Nuolatinis Tarp
tautinio Teisingumo Teismas, kuris sprendžia 
paskutinėje instancijoje. Priešingai, Direktori
jos valdžios piktnaudžiavimo atveju, kuris pa
sireikštų, kaip sakiau, arba Statuto nuostatų 
sulaužymu, arba piktu sabotažu, kenkiančiu vi
sos Valstybės reikalams, Lietuvos Vyriausybė 
turi prisilaikyti Evangelijos įsakymų pagal 
Rusijos žymaus rašytojo ir filosofu Tolstojaus 
aiškinimą ir "nesipriešinti piktam”. Lietuvos 
Vyriausybė, pasak gerbiamojo Italų Agento, 
gali pareikšti tokius Direktorijos veiksmus "ne
šančius ir neįvykusius”, nors toks pareiški
mas, kaip aš pasistengsiu įrodyti, visais mano 
pasakytais atvejais turėtų tiktai grynai pla- 
toninį pobūdį ir nepajėgtų sudrausti žygių, ku
rie pakenkia bendriems Valstybės interesams.

Italijos Vyriausybės Agentas pareiškė: 
"Esminis interpretacijos dalykas yra čia pa
matyti, ką Paryžiaus Konvencijos Šalys norėjo 
ir ko jos nenorėjo”. Taigi, ar šios šalys norėjo 
tokių dalykų, kuriuos ką tik išdėsčiau?

"Pastatyti klausimą reiškia jį išspręsti”, 
jei ir šį kartą man yra leista pavartoti tuos 
pačius J. E. p. Pilotti žodžius".

Tolesniuose išvedžiojimuose Lietuvos at
stovas svariais argumentais bandė sugriauti 
signatarinių valstybių agentų teiginius, kad 
Statuto nuostatus reikią aiškinti "restrikty- 
viai”, t. y. siaurinama prasme. Pasak Lietuvos 
agento, statutas turįs dinaminį pobūdį, taigi 
nesąs sustingęs. Prieš vietinės valdžios galios 
piktnaudžiavimą turinčios būti panaudotos 
sankcijos. Galutinėje išdavoje jis vėl argumen
tavo, kad gubernatorius turi teisę atšaukti di
rektorijos pirmininką ir kad Boettcheris buvo 
"reguliariai atšauktas”.

50. Simaičio direktorija ir seimelio paleidimas
Tuo pat metu, kai šalių (Lietuvos ir ketu

rių didžiųjų valstybių) agentai gynė savo vy
riausybių pažiūras į Boettcherio atšaukimą, 
Haagos teismas birželio 24 d. paskelbė spren
dimą dėl Lietuvos atstovo prašymo išskirti 
skundo 5-tąjį ir 6-tąjį klausimus, t. y. dėl Si
maičio direktorijos sudarymo ir dėl seimelio 
paleidimo. Lietuvos vyriausybė laikėsi nuomo
nės, kad teismas nesąs kompetetingas nagrinėti 
tų dviejų klausimų, nes jie nebuvo prieš tai 
apsvarstyti Tautų Sąjungos taryboje. Pagal 
Lietuvos tezę, Statuto 17-tasis straipsnis nu
mato tokią ginčams spręsti procedūrą: pirma 
Tautų Sąjungos taryboj, o jai nepavykus — 
paskui teisme. Lietuvos vyriausybės nuomone 
valstybių santykiuose teismo griebiamasi tik 
tada, kai yra išsemtos visos kitokios susitai
kinimo priemonės.

Tačiau Haagos teismas 13 balsų prieš 3 nu
tarė atmesti iškeltą išskirties klausimą. Du tei
sėjai — Lietuvos prof. Roemeris ir Lenkijos 
Rostworowki — pasisakė palaiką Lietuvos vv 
riausybės tezę, tuo tarpu kai belgas Rolin-Ja 
ųuemyns pareiškė atskirą nuomonę. Jis, tarp 
kita, manė, kad teismas negali svarstyti 5-to 
ir 6-to klausimų, nes ”tie klausimai yra vien 
paprastas nuomonių nesutikimas, o teismas yra 
įgaliotas svarstyti tik tokius klausimus, kurie 
sudaro juridinį ginčą”.

(Bus daugiau)
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Lietuvių Dienų šventės 
metu buvo sušaukta litua
nistinių mokyklų mokytojų 
konferencija, kurioje daly
vavo 20 asmenų, šią konfe
renciją atidarė Krašto Val
dybos švietimo reikalų va
dovė J. Vabolienė. Konfe
rencijoje buvo gvildenama 
nauji sumanymai, idėjos ir 
mokymo būdai, kurie turė
tų būti pritaikomi savose 
mokyklose. Buvo pranešta, 
kad norima įsteigti rašyto
jo Pulgio Andriušio vardo 
premiją, geriausiai išlaikiu
siems lietuvių kalbos egza
miną. Iš padarytų praneši
mų paaiškėjo, kad savait
galio lietuviškos mokyklos 
ne mažėja, bet yra numato
ma atidaryti ir naujų, tai 
Brisbanėje ir Perth’e.

Mokytojams žodį tarė 
PLB pirmininkas V. Ka
mantas, nurodydamas bū
dus, kaip paremti lituanis
tinį švietimą ir prašyda
mas: 1. paremti Vasario 16 
gimnaziją, 2. surasti moki- 
nį-nę ir atsiųsti į Amerikos 
lituanistinius kursus (PLB 
padės finansiniai), 3. pa
remti sunkiai besiverčian
čias lituanistines mokyklas

Suvalkų Trikampyje ir Pie
tų Amerikoje, 4. neužmirš
ti, kad šalia lituanistinio 
švietimo turi būti ir tauti
nis auklėjimas. Po oficialių 
pranešimų sekė L. Pocienės 
paskaita "Pokarinė lietuvių 
poezija’’.

Antroje dalyje sekė pa
skaitos ir parodomosios pa
skaitos tema "Lietuvių kal
bos dėstytoja I. I. Davis. 
Vaikų darželio pamoką pra
vedė J. šliterienė, savaitga
lio mokyklos — E. Varnie
nė ir lituanistinių kursų — 
I. Davis.

Įdomi buvo Lituanistinių 
Kursų mokytojo V. Adoma
vičiaus paskaita apie prade
dančią klasę. Jis pasakė, 
kad daugelis jaunuolių gal
voja kad jiems nereikia lie
tuvių kalbos, nes jie gyve
na krašte, kur yra tik vie
na kalba. Jis šį jaunuolių 
galvojimą greitai sugriovė, 
nes, būdamas ir krepšinio 
komantos treneris, šią savo 
komandą pavertė lituanisti
kos studentais, jiems griež
tai pasakydamas, kad, jei 
nekalbėsi lietuviškai, neat
liksi lietuviškų pratybų — 
nežaisi krepšinio. Ir šis jo 
naujas metodas su jaunai
siais sportininkais, pavyko 
šimtaprocentiniai. Konfe-

‘Ąnjber H©Wdays”

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

rencijos pabaigai Pr. Saka
lauskas pademonstravo iš 
video juostų tautinius šo
kius.

KNYGŲ PRISTATYMAS

Nors amžiumi jau ir ne 
jauna, tačiau lietuviškie
siems darbams niekada ne
pavargstanti, ypač E. Rei- 
sonienė iš Adelaidės. Ilgus 
metus ji buvo Adelaidės lie
tuvių bibliotekos vedėja ir 
daugelio lietuviškųjų kultū
rinių parengimų rengėja ir 
vadovė. Lietuvių Dienų me
tu Adelaidės Lietuvių Na
muose, josios pastangomis, 
buvo surengta rinktinių lie
tuviškų knygų susipažinimo 
paroda. Jos labai gražiai bu
vo išstatytos ir norintieji 
galėjo jas užsisakyti ir nu
sipirkti. Biblioteka su ten 
esančiu muziejumi taip pat 
buvo visą laiką atidaryti ir 
daugumas svečių šias dvi 
kultūringas vietas aplankė. 
Knygų paroda buvo labai 
gražiai paruošta ir p. Reiso- 
n;enė duodavo kiekvienam 
paaiškinimą ir nuoširdų pa
tarimą.

SKAUTŲ STOVYKLA

Pasibaigus Lietuvių Die
noms Adelaidėje ir palydė
jus senuosius metus į pra
eitį, sausio 2-trą dieną, la
bai gražioje vietoje, netoli 
Adelaidės, prasidėjo rajoni
nė Australijos lietuvių 
skautų stovykla, pavadinta 
"Didvyrių žemė”, šią sto
vyklą organizavo Adelaidės 
Vilniaus tuntas, vadovauja
mas tuntininkei E. Bulienei. 
Stovykla buvo atidaryta v. 
s. V. Neverausko. Stovyk

los vadovybę sudarė: sto
vyklos viršininkas v. s. B. 
Burkus, pavaduotojai s. P. 
Pullinen, s. Alg. Karpavi
čius, adjutantas sk. v. v. R. 
Daukus, užsiėmimų vadovai 
sk. v. y. si. R. Miniotas ir 
ps. M. Mauragis, kapelionas 
s. Pr. Dauknys, laikraščio 
redaktorius v. s. A. Mau
ragis, ūkio vadovas ps. D. 
Dunda, iždininkas s. E. Po
cius, paštas J. Pullinen ir 
lauževcdys sk. v. V. Sadaus
kas.

šioje stovykloje ypatingi 
svečiai buvo iš Amerikos 
atvykę: LSS Brolijos vyr. 
sk. Vyt. Vidugiris, ASS Va
dijos pirm. fil. R. Strikas, 
Gintaro ir Ąžuolo mokyklų

instruktoriai V. Aleknienė 
ir R. Fabijonas. Stovykloje 
buvo 115 skautų. Visa bėda, 
kad tuo laiku Pietų Austra
lijoje buvo dideli karščiai ir 
bent koks ugnies kūrimas 
buvo griežtai uždraustas, 
tačiau skautai ir prie dirb
tinos ugnies turėdavo įdo
mius ir smagius savo lau
žus.

OPPORTUNITY FOR 
RN’S

Small hospital in seenic mounlainous 
Colorado is in need of N'URSES for 
all areas of patient care on all shifts. 
No roLation of shifts. Coniplele family 
health coverage. For niore informa- 
tion, call collcct Kay Beavers or 
Cccelia Levis 303-388-5588 or mail 
resunie to Rocky Mountuin Hospital. 
4701 East 9th Avė., Dcnver, Colorado, 
80220. (7-13)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000. minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6^4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,900.00 BY F-S.L.I/'.

jSalnt
Avnttiony
Bavings

1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; ChMad

Juotąr Gribauskas, vedėjas

IŠ BOSTONO/CHICAGOS:
“balandžio 15— $ 977.00 
gegužės 7 — $1019.00 
birželio 4 —$1148.00 
birželio 18 —$1148.00

IŠ*NEW YORKO:
gegužės 2 —$1019.00 
gegužės 13 —$1136.00 

(su Ryga)
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 — $1068.00

(su Varšuva)

'•‘liepos 20 
“rugpjūčio 3 
rugsėjo 17 
spalio 8

— $1112.00
— $1112.00
— $1059.00
— $1019.00 EUROPA TRAVEL SERVICE, INC. 911 EAST 185TH STREET

CLEVELAND, OHIO 44119 TELEF.: (216) 692-1700
rugpjūčio 3 —$1068.00 

(su Varšuva)
— $1382.00
(su Ryga)
— $1148.00
— $1059.00
— $ 979.00

rugpiūčio 19

rugsėjo 3 
rugsėjo 24 
gruodžio 26

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

mokesčiu.

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 TRĄVEL 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 OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT j“TA0J24

SUTIKIME PAVASARI
SAULĖTOJE 
ITALIJOJE
Kelionė į ROMĄ 
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) 692-1700 ir prašydami Annie ar Veronikos.

Paskutinį kartą už tokią kainą kelionė į Italiją, gražiausiu metų laiku.
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Kaziuko mugė Chicagoje
Br. Juodelis

tų, kaip kadaise, bet, tur
būt, dar siekė pusę to, su 
salėje išrikiuotais vilkais, 
šauni Kernavės pilies val
dovė sesė Marytė irgi nebe
skaitė savo įgulos šimtais, 
bet kernaviečių eilės spin
dėjo savo protėvių dvasia. 
Sumažėjusią eskadra pražy
giavo Nerijos jūrų skaučių 
tunto sesytės, su jūreiviu

Sauėtą kovo 8 d. rytą 
Jaunimo Centras skamba 
nuo jaunatviško juoko, ža
lios skautų uniformos mai
šosi su jūrų gelmes rodan
čiomis jūrų skaučių spalvo
mis. Gaujos vilkiukų dunda 
koridoriais, o paukštytės 
skrajoja žaidimų kamba
riuose. Net ir išdidūs aka
demikai nebenusėdi savo
kavinėje ir sušilę parduoda daina atplaukusios nuo Bal- 
lietuviškas knygas ir plokš- tijos krantų. Akademikai 
teles savo paviljone. Visi • skautai nežygiavo. Jų dau- 
keturi Chicagos skautų-čių 
tuntai ir ASS vienetai dvi
dešimt antrąjį kartą Jauni
mo Centrą vėl pavertė į Vil
niaus miestą.

gerokai aptuštinęs tėvelių 
kišenes.

Akademikai skautai savo 
paviljone tradiciniai platino 
lietuviškas knygas, plokšte
les ir muzikos kasetes.

— Ar tu žinai, kad vakar 
vakare pardavėm knygų už 
tūkstantį dolerių? — šyp
sojosi sesė Danutė.

— O kaip šiandien seka
si?

— Tikriausiai bus dvigu
bai

nių dekoracijomis, buvo su
ruošta Kernavės tunto, čia 
buvo mažųjų karalystė.

aptarnavimas, 
erdvių kavinė 
su erdvių de- 
ir su ledų —

šėsi Meksikos vaizdais ir 
muzika. Svečių čia laukė lo
terija ir skanumynai, ir ma
lonus sesių 
Oro skautų 
visus gundė 
koracijomis
apelsinų kokteiliais, kurie 
tikrai buvo skanūs.

Nerijos ir Lituanicos tun
tų valgyklos apatinėje sa
lėje lūžo nuo cepelinų, kal- 
dūnų, dešrų, kugelių ir ki
tokių gėrybių. Svečių ilgos 
eilės kantriai stovėjo prie
angyje, nes visi norėjo pa
pietauti Kaziuko mugėje, 
paremiant skautų vienetus.

Vilniaus Verbų vartuose
Jaunimo centro vestibiu

lyje, koridoriuose netelpa 
svečiai, susirinkę į Kaziuko 
mugės atidarymą. Kai pir
mąją Kaziuko mugę Chica
goje 1959 m. atidarė Lietu
vos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, šias pareigas iki šios 
dienos tęsia konsule Juzė 
Daužvardienė.

Šiais metais mugės atida
rymą pravedė išradingas, 
šaunus Kernavės tuntas. 
Pro gausias tunto sesių gre
tas, kartu su mugės garbės 
svečiais konsule J. Daužvar- 
diene, LSS Tarybos pirm. S. 
Miknaičiu, ASS pirm. dr. R. 
Striku, Rajono vadu Z. Jau
nium, vadeive A. Gasnerie- 
ne, buv. LSB v s Br. Juode
liu, veteranais V. Tallat- 
Kelpša, I. Regiene ir kitais, 
važiavo ir buv. LSS Tary
bos pirm. A. Saulaitis. Kie
tas likimas šį mūsų skauti
jos pionierių, kuris nežino
jo kas yra nuovargis, paso
dino į vežiojamą kėdę, ta
čiau jo dvasia ir dabar žen
gė pirmose gretose.

Pro aukštus Kernavės 
verbų vartus j mugę suva
žiavusius garbės svečius pa
sitiko tuntininkai su savo 
štabais ir nuo mugės gėry
bių lūžtančiais paviljonais. 
Didžiausios Kaziuko širdys, 
riestainiai, suvenyrai ir 
"kačiukai” buvo tuntų do
vanos garbės svečiams, o 
gėrybės ir loterijos, — vi
siems mugės lankytojams.

Paradas Vilniaus aikštėje
Niekur nėra brangesnės 

vietos mūsų skautiško jau
nimo paradui, kaip Vilniaus 
aikštė. Toli nuo Vilniaus ją 
atstojo didžioji Jaunimo 
centro salė. Na ir sudundė
jo grindys, susiūbavo, su
lingavo brolių ir sesių gre
tos. Suskambėjo daina. 
Ypač tvirtai skambėjo gau
sių Aušros Vartų tunto se
sių daina ”Mano žemė”. Ir 
nenuostabu. Juk jos, Aušros 
Vartai, mes visi ir Kaziuko 
mugė esam viena šeima, ku
rią palaiko ten likusi mūsų 
žemė.

Lituanikos brolių gretos 
jau nebeturėjo penkių šim-

gybė buvo tuntų vadovų-vių 
eilėse, kavinių, žaidynių ir 
valgyklų tarnybose.

— Dar esame stiprūs, — 
spindėjo seno veterano 
žvilgsnis, stebint skautiškas 
gretas.

— Nežinau, ar stiprūs. 
Bet dar gausūs, — suabe
jojo flegmatiškas brolis va
dovas.

Mugės gėrybės
Šios mugės visų tuntų 

lentynose matėsi produkci
jos sumažėjimas, čia nebe
buvo tų didžiųjų koplytstul
pių, pareikalavusių daug 
vakarų ir daug gabių ran
kų, kaip kad anksčiau, ku
rie tiko dovanoms ir į Bal
tuosius rūmus.

— Tėvai nebenori dirbti. 
Nesusirenka, — aiškino 
Kernavės tunto vadovė.

— Neapsimoka. Medis la
bai brangus. Sunku parduo
ti už aukštą dainą, — tvir
tino brolis Romas.

Nežiūrint visų sunkumų 
Lituanicos tunto stalai ir 
šiais metais buvo apkrauti 
meniškomis medžio lėkštė
mis, žvakidėmis, mažais 
koplytstulpiais, rankšluosti
nėmis, smūtkeliais, grybais 
ir kitokiais rankdarbiais. 
Jūrų budžių loterija, vado
vaujant R. Kunstmanui, bu
vo gausi ir apsupta laimės 
mėgintojų — pačių skautų.

Aušros Vartų tunto sesės 
demonstravo puošnias žva
kides, rankšluostines, Gele
žinius Vilkus ir daugybę 
smulkių, nebrangių suve
nyrų.

Kernavės tuntas buvo at
važiavęs su visu sesės Ka
zės gėlynu, čia buvo dau
gybė keramikos dirbinių 
virtuvei ir puošimui. Lietu
viškų patarlių bei priežo
džių plaketės tiko papuošti 
darbo kambarių sienas. La
bai gražūs kernaviečių mar
gučiai bei "kačiukai” primi
nė, kad ir Velykos nebe už 
kalnų.

Nerijos jūrų skaučių tun
tas šiais metais savo pa
grindinius rankdarbius pa
skyrė paukščiams giesmi
ninkams. Labai dailiai pa
puošti inkalai laukė varnė
nų, strazdų ir kregždžių. 
Pirkėjus viliojo virtuvės in
dai, vazos, žvakidės ir ki
tokį gaminiai. Visi sesių 
tuntai turėjo ir loterijas. 
Geriausi laimės ieškotojai 
buvo skautiškas jaunimas,

1

i

1

Pirk tortą ir nešk namo!
Taip skambėjo Nerijos 

tunto kavinės reklama. O 
tų tortų, tortų ! Atrodė, kad 
sesės jūrininkės turėjo ne 
plaukimo, bet tortų kepimo 
specialybes. Tiesa, su tor
tais nedaug nuo jų atsiliko 
ir skautų vyčių kavinė "Žal
giris”. Tik čia reikėjo gaba
liukus vietoje valgyti prie 
egle, kadugiais ir "kačiu
kais” papuoštų stalų.

Aušros Vartų tunto "Liu- 
cipieriaus Rūmų” kavinė 
buvo paskendusi dekoracijų 
liepsnose. Į raudonus vel
niukus pavirtusios sesės 
svečius vaišino saldumynais 
ir kava, su jais bandydamos 
gundyti net ir kapelioną.

— Na, tai kur tavo uode
ga, — į vieno velniuko ap
siaustą žiūrėjo tėvas Vaiš- 
nys.

— Po apsiaustu, — juo
kėsi linksma sesė.

Skautininkių draugovės 
kavinė svečius gundė ne tik 
su tortais, bet ir su loteri
ja, kur visi bilietai buvo 
laimingi.

Kernavės tunto kavinė 
svečius vaišino Jaunimo 
centro kavinės patalpose. 
Tunto sesių kvintetas čia 
svečius linksmino lietuviš
komis dainomis, gitarai pa
lydint.

Mugės lankytojų srovė 
mus nešė laiptais į viršų. 
ASS kavinė "Acapulco” puo-

Atspėk kur saldainiai!
Vilkiukų kambaryje ant 

stalų buvo išdėstyti įvairūs 
žaidimai vaikams. Laimėto
jams čia buvo nepagailėta 
saldainių. Stalo krepšinio 
čempijonai varžėsi supra
kaitavę.

Aušros Vartų tunto vai
kų kambarys ant stalų tu
rėjo įvairias priemones 
rankdarbiams. Jaunimas čia 
darė veidrodžius,, guzikė- 
lius su savo vardais, širde
les bei margino margučius.

Vaikų kavinė ”The Mup- 
pet Shovv”, su vaikų pieši-

Žvilgsnis į lankytojus
Sunku pasakyti kiek tūk

stančių asmenų aplankė 
Chicagos 22-ją Kaziuko mu
gę. Tiek lankytojų neturi 
joks kitas vietinis lietuviš
kas renginys Chicagoje. 
Lankytojus čia sutraukia 
mūsų Vilniaus tradicijų pri
siminimas, proga paremti 
skautų veiklą, proga sutik
ti draugus, ar pažįstamus. 
Mūsų skautų tautiniam 
auklėjimui Kaziuko mugės 
reikšmė yra didėlė. Vado
vams ir tėveliams tenka di
delė mugės surengimo naš
ta. Jiems priklauso ir mūsų 
lietuviškos visuomenės pa
dėka.

Immediate openings for regis— 
tered nurses in IV therapy, 
ICCU & genera I nursing units. 
For evening & midnight shifts. 
Competitive salary and litera! 
personnel policies. Contact Per
sonnel Depart., King’s Daugh- 
ters Hospital, 2201 Lexington 
Avė., Ashland, Ky. 41101 (606) 
325-7755. (6-15)

=I

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

BALTIC 
TOURS

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
$1,129 
.$1,249 
.$1,249 
.$1,129 
.$1,089

gegužės 11-21, gegužės 20-30 
birželio 1-11, birželio 18-24 .... 
liepos 15-25, rugp. 15-25 .......
rugsėjo 1-11 .............................
spalio 1-11 ............................. .

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

Oro "kelionės su Lufthansa iš Bostono, New Yorko Ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti ir Iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Nevvton, MA 02168

617 969-1190
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

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

LEKTUVU - 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

|
e

I
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Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Jakonis, Montreal .... 3.00 
Dr. F. Tallat-Kelpša,

Chicago ....................... 15.00
J. Kučinskas,

Miami Beach................ 8.00
P. Januška, Windsor .... 3.00 
D. Januta, San Francisco 8.00 
P. Račkauskas, Dorchester 3.00 
P. Pukys, Anglija ..........  8.00
Pr. Sidzikauskas San Jose 5.00 
J. Kazėnas, CIeveland .. 5.00 
J. Miškinis, Rochester . . 5.00 
J. Čyvas, CIeveland .... 5.00 
V. Pelda, Chicago ..........  5.00
J. Nesavas, Detroit......... 3.00
J. Drąsutis, Pittsburgh .. 7.00
K. Černius, Chicago .... 3.00
R. Guzulaitis, Indianapolis 8.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 5.00 
J. Jasinevičius, Euclid .. 5.00 
B. Žiugžda, CIeveland .. 8.00
S. Mankus, Chicago .... 8.00 
J. Mačiulaitis,

Dearborn Hts.................. 3.00
J. Naujokaitis, CIeveland 6.00 
A. Simonaitis, Chicago .. 8.00 
A. Dargis, Rochester .... 3.00
K. Jankūnas, Lodi......... 5.00
D. Alseikienė, Los Angeles 3.00 
Palm Beach Lietuvių

Klubas Juno.................15.00
J. Šulaitis, La Grange Park 8.00
E. Augustaitis, Chicago .. 3.00 
J. Liubinas, Chicago .... 3.00 
J. Žemaitis, Amsterdam .. 3.00 
V. Matulaitis, Chicago .. 8.00 
M. Aglinskas, West View 3.00
V. Pelda, Chicago ..........30.00
P. Mačiulaitis, Union .... 3.00 
Elena Bobelis,

W. Hartford .................25.00
P. Janulaitis,

Rancho Palos Verde .. 3.00
M. B. Abromaitis, Toronto 3.00
V. Januškis, CIeveland .. 5.00
J. Preibys, Detroit ......... 3.00
M. R. Kuhlmann, Taivzan 10.00 
V. Stasiūnas,

St. Petersburg ............. 5.00
K. Domarkas, Highland .. 3.00 
J. Paškevičius, Australija 6.11 
J. V. Ruokis, Los Angeles 1.00 
Amerikos Lietuvių Tarybos

Clevelando skyrius ... .25.00
A. Daunys, Syosset......... 3.00
J. Adomaitis,

Canandaigua................  2.00
S. Novickis,

San Francisco ............. 6.00
A. Čėsnavičius,

Richmond Hill ............. 2.00
K. Bendoraitis, Vokietija 48.00 
Dr. J. Valaitis,

Western Springs......... 2.00
P. Lanys, Asbury Park .. 10.00 
A. Keturakis, Boston .... 3.00 
Dr. E. Čeičienė, Parma .. 8.00 
Dr. J. Mačiulis, CIeveland 8.00

Ados Peldavičiūtes-Montvydienės
kūrinių paroda New Yorke

Dailininkės Ados Peldavi- 
čiūtės pomirtinė-apžvalginė, 
dailės kūrinių paroda, įvyks 
š. m. balandžio mėn. 4-5 die
nomis New Yorke, Lietuvių 
Kultūros židinyje.

Dailininkė mirė 1967 m. 
rugsėjo 14 d. New Yorke. 
Buvo gimusi 1911 m. lapkri
čio mėn. 28 d., Ketūnuose, 
Šiaulių apskr. Dailę studija
vo Kauno Meno mokykloje, 
kurią baigė 1936 metais. 
Toliau studijas tęsė Floren
cijos meno akademijoje, Ita
lijoje. Kad ir ilgesniam lai
kui' praėjus po dailininkės 
mirties, jos kūrybiniu pali
kimu pasirūpino brolis, inž. 
Vytautas Pelda, gyvenantis 
Chicagoje. Jo rūpesčiu ir 
pinigais, likę paveikslai yra 
atitinkamai sutvarkyti, pa
ruošti parodai ir tolimes
niam išlikimui. Dailininkės 
kūrybinis palikimas nėra 
gausus, bet svarbus ir sva
rus mūsų dailės istorijai. 
Mūsų nėra daug, tad turė
tume suprasti, kad kiekvie
na išliekanti kūrybinė ap
raiška yra labai svarbi mū
sų kultūrai. Turime pasirū
pinti, kad ateinančios kar
tos galėtų jomis nauduotis.

Ados Peldavičiūtės kūry
bą sudaro daugumoje por
tretinė tapyba, etiudai por
tretams, figūrinės kompozi
cijos, autoportretai ir įvai
rūs kitų idėjų ir turinio pa
veikslai.

Trumpai apžvelgiant dai
lininkės A. Peldavičiūtės 
kūrybinį palikimą, ypač 
portreto žanre, reikia pri
imti dėmesin šių dienų por
treto reikšmę ir paskirtį. 
Be to, kalbant apie portretą 
šių dienų dailėje, reikia ži
noti, kad XX amžiaus tapy
boje portretas nebėra pir
maujančiu žanru. Iškilus 
subjektyvinio prado reikš
mei portrete, — pakeitė jo 
konkretybės primatą. Tuo 
būdu portretas, kaip užsa
kytas meno kūrinys, atsira

J. Černiauskienė, Detroit 20.00
K. Laikūnas, Monee .... 4.00
O. Davidonis, Philadelphia 3.00
P. Zigmantas, CIeveland 3.00
V. Žebertavičius, Detroit 5.00
A. Burtavičius, Chicago .. 3.00
A. Balsys, New York .... 3.00
V. Rack, Eastlake ......... 8.00
P. Grigonis, CIeveland .. 3.00
I. Jakštys, Chicago......... 5.00
A. Krivickas, Maspeth .. 3.00
V. Jankūnas, Rochester .. 3.00
P. Babickas, Worcester ..10.00
J. Kęsgailienė, Montreal 8.00
A. Ridikas, Afton ............3.00
A. Rugys, Paterson .... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

St. Baras, Palos Park .... 13.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 3.00 
J. Deksnys, Vineland .... 3.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica .........  8.00

Ada Peldavičiūtė — pianisto Andriaus Kuprevičiaus portretas

do komflikte tarp dailinin
ko ir užsakytojo. Iškilo me
ninio ir antimeninio portre
to samprata. Dailininkas 
portrete ieško meninės tie
sos, psichologinio portre- 
tuojamo asmens charakte
rio, kompozicijos, tapybinių 
ir spalvinių problemų spren
dimo, — tuo tarpu užsaky
tojas, pirmoje eilėje reika
lauja, kad būtų gražus, rei
kalauja, kad būtų skaitoma
si su jo padėtimi visuome
nėje, — na, žinoma, ir besą
lyginio panašumo. Dail. A. 
Peldavičiūtė savo portreti
nėje kūryboje, nenusikals- 
dama meniniai tiesai, suge
bėjo tokio komflikto laimin
gai išvengti.

Iš dalies jai padėjo jos 
profesinis p a s i ruošimas, 
prostretuojamų asmenų me
no samprata ir pasitikėji
mas dailininkės kūrybiniu 
pajėgumu.

Tapydama savo artimųjų, 
draugų ir pažįstamų asme
nų portretus, dailininkė 
veržliomis spalvomis, eks
presyvia tapysena išryški
no portretuojamų asmenų 
psichologinį charakterį, jų 
vidinį pasaulį ir geram por
tretui reikalingą panašumą. 
Tuose, kartais grubiai atro
dančiose drobėse, tuose pla
čiuose teptuko brūkšniuose 
telpa didelė emocinė jėga, 
vidinė šiluma, — išryškėja 
dailininkės ieškota meninė 
tiesa.

Keliuose portretuose ran
dame mėginimą klasikinės 
tapybos išpildymo būdo. Tai 
išdava jos studijų Floren
cijoje.

Betgi atrodo, kad mergai
tei iš Lietuvos florentėtiš- 
kas blizgesys neatitiko jos 
meniniai sampratai, — nuo 
jo nusigrįžo ir apsistojo 
ekspresionizme, kur dau
giau laisvės daugiau drama
tiškumo ir kūrybinės įtam
pos.

Figūrinėse kompozicijose, 
kaip tai: Tremtinė, Madona, 
žvejys, — ar biblinio turi
nio didesnio formato drobė
je, dailininkė, — tamsiais 
intensyviais fonais, drąsiais 
potepiais ir faktūros turtin
gumu sukūrė dramatinę 
įtampą, reikalinga pasirink
tų idėjų plastiniam įgyven
dinimui.

Paveiksluose kaip: Mas- 
kes, Angelai, šventasis, 
Gaidžiai, Muzikantai ir kit. 
— yra ryškūs jos pamėgto 
ir įsigyvento ekspresioniz
mo pavyzdžiai, šiuose dar
buose dailininkė vartoja 
ryškesnę spalvų gamą, švie
siais spalviniais tonais, 
energingais potepiais susi
liejančiais j didesnes tapy
bines plokštumas, atsklei- 
džią laisvą pasirinktų temų 
improvizaciją, formų fanta
ziją ir moteriškai impulsy
vią nuotaikos pagavą.

Kūrybos autentiškumo 
problema, kiekvienam daili
ninkui yra aktuali, visame 
jo kūrybos laikotarpyje. Ji 
negimsta iš prisižiūrėjimų 
ar iš neatsakingo žaidimo. 
Kūryba yra didžiausia dva
sinė pastanga ir įsiklausy
mas į savo vidaus pasaulį.

Savito estetinio ir idėji
nio stiliaus susiformavimui 
reikalinga ne tik prigimto 
kūrybinio pajėgumo, bet ii. 
gesnio laiko ir sunkaus dar
bo.

Dailininkė Ada Peldavi
čiūtė - Montvydienė baigė 
šios žemės kelionę kūrybin
giausiuose savo amžiaus 
metuose, palikdama mums, 
kad ir negausu, bet auten
tišką kūrybos palikimą. Ji 
į kūrybą žiūrėjo visu pro
fesiniu atsakingumu. Nepa
taikavo lėkštam publikos 
skoniui ii' poreikiams, todėl 
jos palikime nėra nei salio- 
ninio išgražinto portreto, 
nei sentimentalių gamto

vaizdžių, nei paveiksliukų, 
kurie tiktų smulkaus mies
čionio gyvenvietės papuo
šimui.

Juozas Bagdonas

Užsisakykite 
Anatolijaus Kairio 

knygas
UNDER THE SWORD OF 

DAMOCLES, romanas angliškai; 
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta 
lietuviškos laidos versija, 251 p.

$10.00
VYSKUPO SODAS ir KRYŽ

KELE, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p........................... $6.00

PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas, 
219 p. $4.00

LAISVES SONATA, poema 
apie vieną jūrininką; 40 dail. D. 
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato, 
tinkama dovana jaunimui, 78 p. 

$4.00
TRYS DRAMOS — Rūtelė”, 

“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas" — vienoje knygoje; kietais 
viršeliais, 158 p. ............. $4.00

TRYS KOMEDIJOS — “Ku
kū”, “Didysis penktadienis”, 
“Rūtos ir Bijūnai” — vienoje 
knygoje, 224 p. $4.00

KARŪNA, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo laikų, trys 
atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p. $4.00

SIDABRINE DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p.

$3.00 
Kainos — įskaitant persiuntimo 
išlaidas

Lithuanian Literary 
Associates

P.O. Box 29060 
Chicago, III. 60629, USA

JEEPS, CARS, TRUCKS 
available thruogh government 
agencies, many sėli for under 
$200.00. Call 602-941-8014, Ext. 
4222 for your directory on how 
to purchase. (11-12)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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AURELIJA BALAŠAITIENĖ

TARP SAKALO DAINOS 
IR CLEGUOS 

(Vietoje nekrologo)
Atsisveikinimo valanda, 

vienos gyvybės stygai že
mėje nutrūkus, poetui tam
pa elegijos rauda, skulpto
riui — Pietos forma, muzi
kui — gedulingo maršo 
skambesiu. Kovo 10 dienos 
rytą nutrūko muziko,.kom
pozitoriaus Jono švedo gy
venimo styga, bet ji nenu
stoja skambėjusi artimųjų 
širdyse, jj pažinojusių min
tyse, jo kūrybą girdėjusių 
ir vertinusių atmintyje.

Jonas švedas, gimęs 1927 
metais Vilkaviškyje, pradė
jęs savo muzikos studijas 
Vilniaus Konservatorijoje, 
ir tremties gyvenime ieško
jo galimybių eiti savo ta
lento ir svajonių keliu. Dėt- 
moldo muzikos Akademijo
je studijavo kompoziciją ir 
fortepioną, o atvykęs Į JAV 
tęsė studijas Chicagos Mu
zikos Akademijoje ir joje 
baigė kompoziciją. Persikė
lęs gyventi i Clevelandą, Jo
nas Švedas pradėjo dėstyti 
Clevelando Music School 
Settlement, kuriame dirbo 
iki pat savo mirties. Jis taip 
pas dėstė muziką Reginos 
katalikų gimnazijoje. Jis 
buvo gerbiamas savo kole
gų ir mėgiamas mokinių. 
Jei muzikinė pedagogika 
jam buvo pragyvenimo šal
tiniu, tai kompozicija buvo 
tapusi jo gyvenimo turiniu 
ir prasme. Ne kartą turė
jusi malonią progą apsilan

Dvidešimtasis Dirvos
NOVTUS KONKURSAS

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

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

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1981 m.
birželio 15 d.

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

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

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

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

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

kyti Jono ir jo žmonos Al
donos bute, prisimenu tuos 
jaukius vakarus, kai Jonas, 
pagautas sau taip charak
teringo entuziazmo, aiškino 
dvylikatomės muzikos stilių, 
savo kalbą iliustruodamas 
akordais ir savo kūrinių iš
traukomis, kurie daugumo
je buvo dedikuoti jo žmonai 
Aldonai. Ne kartą jis kvies
davo ją padainuoti svečiams 
jo naujausią dainą. Tai bu
vo jaukūs, kultūringi vaka
rai, kurie dar ilgai liks jo 
bičiulių ir svečių atminty.

Jonas švedas buvo šilta 
asmenybė, mėgstanti sąmo
jų, juoką ir diskusijas. Ta
čiau jo kūryboje ryškėjo jo 
nerami dvasia ir neapipa
vidalintas, nesuformuotas, 
bet ryškus ilgesys.

Prisimenu užpereitų me
tų rudenj Aldonos Stempu- 
žienės-švedienės koncertą, 
kuriame Jonas švedas buvo 
jos akompaniatorius. Paste
bėtina, kad jiedu visada su
darė savotišką muzikalini 
duetą, koncertuodami dvie
se. Tame koncerte Aldona 
Švedienė pirmą kartą dai
navo jo originalius veika
lus, o į koncerto pabaigą 
pats kompozitorius grojo 
”Sarabandą” ir "Perpetuo”, 
parašytus senos lietuvių 
dainos motyvais. Pereitų 
metų gruodžio mėnesyje 
buvo jų paskutinis koncer
tas Chicagoje. Ir čia Aldona

DIRVA

Švedienė dainavo jo origi
nalius kūrinius. Jonui šve
dui buvo suprantama ir 
miela Henriko Nagio poezi
ją. Iš rinkinio "Prisijaukin
siu Sakalą" jis kūrė ištisą 
dainų ciklą, kurių nesuspė
jo baigti. "Prisijaukinsiu 
Sakalą” ir "Pasakos saka
las” išvydo pasaulį Chica
goje. Būdamas ligoninėje 
Jonas nenustojo kurti. 
"Lėk, sakalėli” ir "Rauda” 
yra rankraščiuose, rastuose 
ligoninėje. Jo kūriniai for- 
tepionui, kad ir negausūs, 
paskutiniuoju metu pasida
rė gan populiarūs. Gautomis 
žiniomis iš New Yorko teko 
patirti, kad per New Yorko 
radijo stotis grojami jo

A. A, kompozitorius Jonas Švedas (1927-1981)

"Muzikos škicai”, kurie 
yra Andriaus Kuprevičiaus 
plokštelėje. Žinovai jį ski
ria į neo-klasikinę muzikos 
kryptį, nors jo kūryboje ne
št'nga lyrinių vietų bei di
delės dramatinės įtampos.

Su jo mirtimi užverčiame 
dar vieno lietuviško talento 
knygos lapą. Jo dainos įeis 
į mūsų muzikos istoriją ir 
taps mūsų kultūrinio loby
no dalimi. Jos kada nors su-t 
grįš į jo gimtąją šalį, ku
rios senoviniai muzikos mo
tyvai buvo įaugę į jo dva
sią. Jo kūryboje nuostabiai 
jungėsi dviejų pasaulių gra
žiausios ypatybės — lietu
viška dvasia ir naujojo pa
saulio naujų kelių ieškoji
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mas savo dvasios lūžiams 
išreikšti.

Atsisveikinimo žodis tapo 
elegija. Jame tik nebyli rau
da, apraudantį negrįžtamai 
išskridusį sakalą.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICA1. 

THERAPISTS 
an openirg exists in our home care 
operations for a currently licen<#*H 
physical’therapiut with ability to ap 
ply rehabilitation technique s in a 
home setting and effectively com- 
municale verbally and in vvriting. 
□uties required limited trave] in 
Green County. Compctilive salary. 
Libera! public employees, (ringe ben- 
efit, package available for full time 

hr. wk. Call or write for appt. to 
discuss details.

HEALTH COMMISSION 
GREEN COUNTY HEALTH DEPT. 

360 WILSON DR.
P. O. BOX 250 

XENIA. OHIO 45385 
513-376-9411 or 513-426-6351

An Eciual Opportunity Ernployer 
(7-13)

"Aušrinės” tautinių šokių grupė, vadovaujama Eimučio Radžiaus, atlikusi šokių pynę Va
sario 16-sios minėjimo metu Philadelphijoje. Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.
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Su fil. Petru Paprocku atsisveikinus
Korp! Neo - Lithuania, 

New Yorke neteko vieno ak
tyvaus nario. 1981 m. sausio 
24 d. mirė diplomuotas eko
nomistas filisteris Petras 
Paprockas. Velionis 
buvo uolus korporacijos na
rys, draugiškas, visad pil
nas sąmojaus, mėgo su 
draugais p a s i 1 inksminti, 
jautrios širdies ir pasiren
gęs kitam padėti ir reikale 
su neturinčiu pasidalinti. 
Korp! nariu jis buvo nuo 
1935 metą.

Užaugęs Zarasuose, nuo 
vaikystės pripratęs prie 
gražaus gamtovaizdžio ir' 
gryno oro, tat ir didmiesty
je gyvendamas, radęs pro
gos, verždavosi j gamtą. Pa
vasariui atėjus, pasiėmęs 
meškerę vykdavo j jūrą, 
ežerą ar upę žuvauti. Buvo 
geras šachmatininkas.

Buvo gimęs 1908 metais, 
Maskvoje. Tuo laiku tėvas 
ten tarnavo banke. 1917 
metais tėvai, su 4 mažais 
vaikais grįžo į Lietuvą ir 
apsigyveno Zarasuose. Jo 
vyresnis brolis Vaclovas 
buvo 12, o jis tik 9 metų. 
Seserys, Konstancija ir 
Aleksandra dar visai ma
žutės. Tėvas gavo tarnybą 
policijoje. Tada alga buvo 
labai menka, tačiau, darbš
tumo, sumanumo ir kruopš
tumo dėka visus keturius 
vaikus išleido i aukštuosius 
mokslus: Vaclovas ir Kon
stancija baigė medicinos, o 
Petras ir Aleksandra, eko
nomijos, mokslus.

Tuo laiku Zarasai buvo 
labai sulenkėję. Lietuvis 
klebonas, pamokslus saky
davo lenkiškai. Petras, dar 
jaunas progimnazijos moki
nys su broliu Vaclovu ir 
dar keliais jų amžiaus jau

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345'

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

nuoliais, suorganizavo, jau
nesnius berniukus tarnauti 
bažnyčioje mišių metu ir 
tik lietuviškai tarp savęs ir 
su kunigais kalbėtis. Jauni
mas laimėjo, nes prie jų 
greitai prisijungė parapijie
čiai ūkininkai ir neužilgo 
Zarasų parapija pradėjo lie- 
tuvėti.

1932 metais Petras baigė 
Zarasų gimnaziją. Gavęs 
darbą trejus metus dirbo 
Zarasų ligoninėje ūkvedžiu. 
Susitaupęs pinigų 1935 me
tais išvyko Į Kauną, kur jo 
brolis Vaclovas jau studi
javo mediciną, ir apsigyve
no Žaliakalnyje. Gavęs tar
nybą Finansų Ministerijoje, 
Statistikos skyriuje, įstojo 
į Vytauto Didžiojo Univer
sitetą, teisių fakulteto eko
nomijos skyrių. Baigė 1939 
metais. Savo tarnybos fi
nansų ministerijoje nepa
keitė ir joje pasiliko per abi 
okupacijas, ligi išvykimo iš 
Lietuvos.

Jo antilenkiška pažiūra, 
taip pat retkarčiais prasi
veržianti negatyvi nuomonė 
nušviečianti kai kuriuos 
dvasiškius, gali būti supran
tama tik tų asmenų žinan
čių jo jaunystės gyvenimo 
epopėją, dar nęišryškėjusio 
lietuviškojo p a t r i otizmo 
dvelkimą ir tuolaikio apy- 
stovas, aplinkybes ir for
muojančiosios Lietuvos val
stybės sąlygas. Jis kaltino, 

k kad lietuviai dvasininkai, 
1905-1920 metų laikotarpy
je nieko nedarė atlietuvinti 
anksčiau sulenkintas lietu
vių parapijas, o kai kurie 
net neprisidėjo sustabdyti 
lenkinimo plėtimąsi. Atsi
menu, dar Kaune, kai pasi
sakiau jam, kad gyvenu Vi
lijampolėje, jis greitai at

sakė ”tai blogiau negu po 
karo Zarasuose”. Ironiška, 
kad jam Lietuvos Nepri
klausomybės idėją visą lai
ką puoselėjusiam, Kaune 
visą laiką artimiausiu kai
mynu buvo lenkų organiza
cijų sąjunga ir būstinė, čia 
buvo pats lenkų veikimo 
centras.

1941 metais bolševikams 
traukiantis iš Lietuvos, ne
didelė grupė partizanų, pa
sidalinę pasiryžo apsaugoti 
per Nemuną pastatytus til
tus. Tai buvo speciali grupė, 
pasiryžimu — batalijonas, 
vyru skaičiumi nepilna 
grandis. Aviacijos leitenan
tui Juozui Dženkaičiui stai
ga nusileidus karo aviacijos . 
aerodrome, Aleksote, parti
zanų dvasia sustiprėjo. Bet 
maskoliai dar buvo Kaune 
ir mėgino ginti Kauną su
sprogdinant tiltus, kad vo
kiečiai negalėtų persikelti 
per Nemuną. Lt. Dženkai- 
tis iš karto buvo pripažin
tas kaip tiltų apsaugos ko
mendantas ir tiltus apsau- 
gantieji privalėjo klausyti 
jo įsakymų. Toje grupėje 
buvo ir Petras su gimnazi
jos draugu Leonu Giedrai
čiu. Uždavinys buvo visais 
atvejais per didelis, mažai 
pasiryžėlių grupei. Visi trys 
Nemuno tiltai prie Kauno 
buvo apginti. Tačiau aviaci
jos ltn. Jonas Dženkaitis, 
docentas Juozas Malvydis, 
Liudas Giedraitis ir kiti, 
rodos, penki, tos grupės na
riai žuvo. Lietuviai niekad 
neturėtų užmiršti nei jų 
vardų, nei jų darbų!

1944 metais iš Lietuvos 
pasitraukęs, Petras apsisto
jo Linzo mieste, Austrijo
je. Bolševikams artėjant, 
nusikėlė j Innsbruką ir, 
kad įsitvirtinti, užsiregis
travo Tnnsbruko Universi
tete ruoštis doktoratui. Pro
gai pasitaikius, slapta per
ėjo Austrijos - Šveicarijos 
sieną kalnuose, ir įsikūrė 
mažame miestelyje. Ligi 
vokiečių, trečiojo Reicho 
kapituliavimo ten pasiliko 
ir palaikė glaudžius ryšius 
su lietuviais gyvenančiais 
už karo zonos ribų. Ten jis 
gyveno ligi išvykimo į Ame
riką.

Iš mažens buvo suintere
suotas smulkiąja mechani
ka: laikrodžiais, radijo de
tektoriniais bei elektriniais 
aparatais, 1950 metais at
vykęs į JAV tuoj gavo dar
bą Emerson radijo ir tele
vizijos fabrike, kur išdirbo 
ligi pensijai gauti nustaty
tos datos.

Nejaukiai pasijutęs pen
sijoje, susirado kitą darbą 
Manhattane. Metams žen
giant pirmyn, sveikatai kas 
savaitę silpnėjant, po kele- 
rių metų iš darbo pasitrau
kė. Tada pasiliko tik seni, 
jau neaktyvūs draugai ir 
tyra gamta. Pasijuto vieni
šas, ypač, kad 1966 metais 
staiga mirė jo brolis Vaclo-

Atsisveikinant su Korp! Neo-Lithuania filisteriu a. a. Petru 
Paprocku. Kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Garbės sar
gyboje stovi: dr. J. Lenktaitis ir R. Bitėnas.

L. Tamošaičio nuotr.

vas su kuriuo iš mažens bu
vo labai artimas.

Petras nuolatos sielojosi 
Lietuvos bei lietuviškaisiais 
reikalais. Retai praleisdavo 
Korp! Neo-Lithuania suei
gas. Jose nedaug ir ne daž
nai kalbėdavo, tačiau atski
rai su juo susitikus, visuo
met turėjo pozityvių minčių 
ir klausdavo ar nevertėtų 
jas viešai iškėlus sueigoje 
padiskutuoti. Rudeny, prieš 
jam susergant buvo iškėlęs į 
mintį padaryti vajų ir rink- i 
ti "Dirvai” prenumeratą. > 
Nutarėva, kad vertėtų pa- j 
laukti ligi sausio ar net va- į 
sario mėnesių, nes prieš tai 
Kultūros Židinyje parengi
mų sezonas yra pačioje 
aukštumoje ir rezultatai ga
li būti nedideli.

1980 m. rugsėjo 3 dieną 
jį ištiko širdies priepuolis 
ir jis buvo paguldytas St. 
Francis ligoninėje. Vedan
čiai į smegenis arterijai už
sikimšus buvo supariližuo- 
ta dešinioji veido pusė, kal
ba ir judesiai. Kuriam lai
kui praėjus pradėjo taisy
tis, net galvojo neužilgo 
grįžti namo pas savo sese
rį dr. Konstanciją Šimaitie
nę. Tačiau, 1981 m. sausio 
22 dieną nustojo veikusi šir
dis. Dirbtinom priemonėm 
buvo atgaivintas, bet jau 
sąmonės neatgavęs 1981 m. 
esausio 24 d. 7 vai. 24 min., 
visam laikui nukeliavo į 
amžinybę.

Buvo pašarvotas Shalins 
šermininėje, Woodhavene.

SUPERVISORY OPENINGS
HEAT TREAT, FORGING AND MAINTENANCE 

FOREMEN AND SUPERINTENDENTS
Escellent opportunity for personnel growlh for expeiienced personnel 
in an enlarging company locuted in southvvest Ohio. Attractive salary 
and benefits including nioving expenses.

CALL COLLECT
8 A. M.-5 P. M., Monday-Friday.

513-253-4120
(12-14)

CONVEYOR ESTIMATOR
ESTIMATOR W1TH HEAVY CONVEYOR AND AUTOMATED MA- 
CHINERY EXPER1ENCE. FULLY CAPABLE OF DEVELOP1NG 
COSTS OF COMFONENTS AND ESTIMATING LABOR COSTS OF 
ENGINEER1NG FABRICATION AND ERECT1ON FROM BLUE PR1NTS 
AND SPECIFICATiONS. EXCELLENT SALARY PLŪS FULL RANGE 
OF COMPANY PA1D BENEF1TS.

SEND RESUME W1TH SALARY REQUIREMENTS TO: 
EMPLOYEE RELATION MANAGER

ALLIED STEEL & CONVEYOR 
17333 Healy

Detroit, Mich. 48212
Equal Opportunity Employer

Krūtinę puošė Korp! Neo- 
Lithuania spalvos. Prie kar
sto garbės sargyboje stovė
jo jo draugai, juostomis pa
sipuošę, korporacijos nariai. 
Atsisveikinti susirinko pil
na šermeninė. Maldą sukal
bėjo Apreiškimo parapijos 
klebonas, kun. Jonas Pakal
niškis. Kalbėjo Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas 
Simutis ir jo gimnazijos lai
kų draugas, zarasietis, Va
cys Butkys. Korporacijos 
vardu jautriu žodžiu atsi
sveikinęs Povilas Ališaus
kas.

Palaidotas sausio 26 die
ną Cypres Hills kapuose iš 
Apreiškimo parapijos baž
nyčios. Laidojimo apeigų 
metu bažnyčioje giedojo M. 
Razgaitis. Į laidotuves iš 
San Francisco buvo atskri
dusi dukterėčia Kristina 
Paprockaitė Savickienė. Nu
liūdime liko seserys Kon
stancija Šimaitienė ir Alek. 
sandra Motekūnienė, su 
šeimomis, giminės Birutė 
Paprockienė, Vytautas Pa
prockas, Kristina Paproc
kaitė Novickienė, Virgilija 
Remėzienė, eilė giminių bei 
artimųjų ir Petro draugų 
zarasiečių.

Ilsėkis ramybėje kolega 
Petrai ir tavo meilė Lietu
vai tegul 1 ieka pavyzdžiu 
jaunesnėms kartoms.

Jonas P. Lenktaitis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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EAST ST. LOUIS ——- - - - - - - - - - -- - l
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Visur lietuviai stengiasi 
Vasario 16 d. šventę kuo iš
kilmingiau paminėti. Ka
dangi East St. Louis ALTo j 
nėra, tas uždavinys ten
ka Lietuvių Bendruomenei. 
Apylinkės pirmininkas dr. 
Vytautas Gavelis vietiniuo
se laikraščiuose — Collins- 
ville Herald and Belleville 
News Democrat gana pla
čiai aprašė besiartinančią 
mūsų brangią šventę. Taip 
pat paminėdamas ii- 1940 
m. rusų brutalią Lietuvos 
okupaciją, sulygindamas ją 
su Afganistanu ir kitomis 
jų pavergtomis tautomis. 
Paryškindamas dabartinius 
įvykius Lenkijoje kurie ke
lia viltį Lietuvai ir kitiems 
kraštams vėl atgauti laisvę.

SoL Pi-aurimė Ragienė

Programai atlikti buvo 
atsikviesta iš Chicagos dai
nininkė Praurimė Krasaus- 
kaitė-Ragienė.

Šventės minėjimas prasi
dėjo sekmadienį, vasario 15 
d., 11 vai. Lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Pamaldas 
už Lietuvą ir tai progai pri
taikintą pamokslą pasakė 
kun. Vytautas Balčiūnas. 
Pamaldų metu giedojo baž
nyčios parapijos choras ir 
solistė Praurimė K. Ragie
nė.

Antrąją programos dalį 
parapijos salėje, kurią gra
žiai išpuošė Albina Gavelie
nė ir Veronika Juodakienė, 
pradėjo LB apylinkės pirmi
ninkas dr. Vytautas Gave
lis pasveikindamas visus 
susirinkusius ir trumpai 
apibudindamas šios šventės 
reikšmę. Invokaciją sukal
bėjo kun. Vyt. Balčiūnas. 
Parapijos vargonininkė Ste- 
11a Stankus vadovaujant bu
vo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Atsistoji
mu ir minutės tyla buvo 
pagerbti visi kovotojai žuvę 
už Lietuvos laisvę. Salėje 
esantieji savanoriai-kūrėjai 
Antanas Vaicekauskas ir 

Juozas Kučiauskas buvo pa
gerbti juos iššaukiant.

Po oficialios programos 
dalies, dr. Vyt. Gavelis pa
kvietė tolimesnei programai 
vesti Marytę Stančiūtę-Al- 
len. Angliškai apie Lietuvą 
kalbėjo moksleivis Jonas 
Grybinas; lietuvių kalba pa
skaitą skaitė Vladas Tervy. 
dis, buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas, tad kal
bėjo daugiau apie įvykius, 
kurie lietė karinius reika
lus.

Po paskaitos programos 
vedėja supažindino publiką 
su atvykusia sol. Praurimė
K. Ragiene, kuri buvo su
tikta su gausiais plojimais. 
Ji savo stipriu ir gerai ap
valdytu lyriniu sopranu pa
dainavo keletą lietuviškų ir 
angliškų dainų visiškai pa
vergdama klausytojus.

Laike solistės trumpų 
pertraukėlių pranešėjos duk
ros moksleivės.' Margarita 
paskaitė Lietuvos himną 
angliškai supažindindama 
amerikonus su jo prasme ir 
Regina paskambino pianinu 
iš Bizet kūrinių. Reikia 
džiaugtis, kad mūsų tautie
tė Marytė Stančiūtė-Allen 
sukūrusi šeimą su ne lietu
vių kilmės asmenų, bet ku
ris būdamas inteligentiškas, 
korektiškas tolerantas ne
sipriešina ir savo šeimą lei
džia auklėti lietuviškoje 
dvasioje. Tiesiog malonu 
yra matyti Marytę ir jos 
tris malonias dukteles vi
sas pasipuošusias tautiniais 
drabužiais dalyvaujant ir 
aktyviai prisidedant visuo
se mūsų parengimuose. 
Tenka priminti, kad didelis 
nuopelnas dėl lietuviškumo 
priklauso seneliams: Anta
nui ir Elenai Stančiams, 
kurie kalba tik lietuviškai 
su savo anūkėlėmis. Mary
tės Stančiūtės-Allen šeima 
gali būti pavyzdys visoms 
mišrioms lietuvių šeimoms.

Po meninės programos 
visi buvo pakviesti vaišėms, 
kurias paruošė mūsų šeimi
ninkės: Joana Gerčienė, Vi
ta Kemežienė, dr. Veronika 
Juodakienė, Elena Stančie- 
nė, Marytė Mogenienė, Vir- 
ginia Grybinienė, Agutė 
Tiškienė ir Jadvyga Meje- 
rienė. Gėrimus parūpino LB 
apyl. iždininkas Alfonsas 
Gerčys. Mūsų "virtuozai”— 
muzikantai Zigmas Grybi
nas ir Bronius Valeika vi
sus palinksmino su akor
deonu.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta 998 dol.

(d)

VANTED
STRUCTURAL FITTERS

Qualified Fitters Only 
Fabrication Plant 

Located in Trinity, Texas 
PAID HOSPITAL1ZATION, LIPE 4 AD & D COUNTRY 

LIVING — NO TRAFFIC HASSLE.
Less Gas Reąuirements

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

Bostono vilkiukų vadovai praeitų metų vandens iškyloje. 
Iš kairės: Andrius Dilba, Tomas Zikas, Tadas Petronis ir Jonas 
Bričkus. R. Bričkaus nuotr.

■ Bostono lietuviai
MINĖJO PREL. M. 

KRUPAVIČIAUS 
MIRTIES SUKAKTĮ

Prel. Mykolo Krupavi
čiaus 10 metų mirties su
kaktis buvo paminėta Bos
tone kovo 8 d. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje. Mi
nėjimą atidarė inž. dr. Jo
nas Kuodis. Parapijos kleb. 
kun. Albertas Kontautas su
kalbėjo maldą. Atsistojimo 
minute buvo pagerbtas ne
senai miręs krikščionių de
mokratų sąjungos vicepirm. 
Stasys Lūšys. Apie prelato 
Krupavičiaus gyvenimą ir 
darbus kalbėjo teisininkas 
Andrius Keturakis. Jis apie 
prelatą kalbėjo iš savo pri
siminimų ir iš prelato raštų.

Taip suglaustai A. Ketu
rakis perbėgo prel. Mykolo 
Krupavičiaus gyvenimą. Ta
da Rozalija Petronienė pa
skaitė ištraukas iš Krupa
vičiaus raštų. Minėjimą bai
gė dr. J. Kuodis, padėkoda
mas prelegentui ir susirin
kusiems.

Minėjimą rengė Lietuvių 
Krikščionių Demokratų są
jūdžio Bostono skyrius.

KUR LIEJASI 
JAUNYSTĖS JUOKAS
Retai turime parengimų 

ar švenčių, kur skambėtų 
vaikiškas džiaugsmas ir lie
tusi jaunystės juokas.

Skautų rengiamos Kaziu
ko mugės dar suteikia 
džiaugsmą, kur vaikučiai, 
vyresni, suaugę ir net seni
mas bendrai praleidžia kele
tą valandų toje krykštau
jančioje atmosferoje.

Bostone skautai ir skau
tės surengė Kaziuko mugę 
Lietuvių Piliečių draugijos 
abejose salėse kovo 8 d. Vy
ko mugės atidarymas, pie
tūs, buvo suvačidintas v. s. 
P. Kalvaitienės paruoštas 
vaidinimėlis.‘Gi pačioje mu
gėje buvo įvairių skautiškų 
ir tautinių rankdarbių, me
džio drožinių ir kita. Visur 
klegėjo juokas, vyko rimti 
pašnekesiai ir, kaip tikrame 
turguje, spūstis ir triukš
mas. Ir kaip tai buvo miela 
visa tai matyti ir girdėti.

VAIDNS ”KU-KU”
Kovo 29 d. 3:30 vai. p. p. 

Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje So. Bostone įvyks 
Minkų vedamos radijo va
landėlės, Anatolijaus Kairio
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ENGINEER

FIRST CLASS 
STATIONARY ENGINEER 

Marathon Oil Company’s Detroit refinery is now 
intervievving for a Utilities Shift Engineer with a 
City of Detroit First Class Stationary Engineer 
license.
Rotating shift work reguired. Ne offer a com- 
petitive salary and fringe benefiis. Call:

(313) 843-91'10
O< write:M\ MARATHON

MARATHON OIL CO.
1300 S. Fort St.

Detroit, Mich. 48217
£qu9l Opportunity Umployer

Wanted at once Journeyman
or lst Class Skilled

TOOL 30d DIE MAKER
eondUota noodod for manufoctaror of 

tampi* and produdton tooSng. Indudmg mointananc* 
tooh. Raporto to ChM Enginoor for ooch projoct. Appfi- 
cant nwtt hav* mtporianc* in aR of Iho foHowing arrai
• Oporotion of taoiinp machinot
• TWr> dw*l mota! (.003") fabrication knovdodg*
• MuRipi* prou and drawing tooh

•
 -t— -r. -.t-t-nwik aevraofe

• Stool rtrip puncMna toota
• Good cotmiiunication liuNt
OuatfM condidat* wM kovo minimum of four yoart 
Uporionc* in tho akavo aroat. Top pay it offarod for fhit 
potMoo afong Gootao't nircoikrit nnployt b«wfrt 
pcckofp. Jom or InlBfoalional cotopony kftown for rti 
qudly producfi and pooplo.

An ftgvaf C^portutaty Appfoyor M/f

3-jų veiksmų komedijos 
”Ku-ku” vaidinimas. Vai
dins Hartfordo Dramos ra
telio vaidintojai. Bus ”Miss 
Lithuania of New England” 
gražuolės pagerbimas, ba
lius ir šokiai. Visi yra kvie
čiami pasižiūrėti šio vaidi
nimo ir praleisti keletą va
landų linksmoje nuotaikoje.

KITI PARENGIMAI

• Balandžio 4-5 dienomis 
Valentinos Balsienės iš To- 
ronto, Kanados, keramikos 
darbų paroda. Rengia Lietu
vių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius.

• Balandžio 5 d. nuo 2 iki 
6 vai. p. p. Joe Casper 
rinkimams renginys ”Apriį 
Fool’s Day Party” So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje. Įėjimas nemo
kamas.

• Balandžio 11-12 dieno
mis vyks Jono Rūtenio dai
lės darbų paroda So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi
jos salėse.

• Balandžio 12 d. 3 vai. 
p. p. (Verbų sekmadienį) 
vyks koncertas paremti Joe 
Casper kandidatūrai. Vyks 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos salėje.

• Balandžio 2G d., per At
velykį, Laisvės Varpo kon
certas Lietuvių Piliečių 
draugijos salėj, So. Bostone.

• Gegužės 3 d. Motinos 
dienos minėjimas Tautinės 
Sąjungos namuose, So. Bos
tone. Rengia Lietuvių Mo
terų Federacijos Bostono 
klubas.

• Gegužės 17 d. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos So. 
Bostono parapijos sueiga- 
reunion Lantana restorane, 
Randolph, Mass.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

KONKURSO LAIMĖTOJAI
Minint Vasario 16, DLOC 

valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas įteikė 
"Aušros” ir "žiburio” litu
anistinių mokyklų moki
niams, konkurse laimėtas, 
premijas. Jas gavo: "Auš
ros” lituanistinės mokyklos 
mokiniai — Rūta šnapštytė 
ir Kristina ir Morkus Moul- 
ding. "žiburio” lituanistinės 
mokyklos mokiniai — Rima 
Jankutė, Antanas Kizlaus- 
kas, Violeta Dovenytė, Da
nutė Petrusevičiūtė, Nata 
Zarankaitė, Paulius Gražu
lis, Linas Udrys, Laura 
Gražulytė, Aldas Kriaučiū
nas, Indrė Sabaliūnaitė, Me
diją Sabaliūnaitė, Kristina 
Merkytė ir Gyčis Udrys. 
Nors tos premijos nebuvo 
per daug didelės, bet vistiek 
jas gavusieji jomis džiau
gėsi.

BR&esshk 
PROFESSIOKALS 
Holland, Michigan
As a leadtng manufacturer of office interior 
Systems, Havvorth is.experiencing dramatlc 
growth in an industry that is also 
expanding very rapldly. A people-oriented 
company, Havvorth 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 reflected in the recenf 
conversion to an IBM 4341 system in an 
MVS/IMS on line environment. This'vvill 
involve re-design of all major applications 
now being developed including Human 
Resources, M ark et I n g, and all Accourllng 
functions as well as a comprehensive MRP 
system.

Opportunities
Severai Systems Analyst and Programmer/ 
Analyst positions are available in systems 
development and support groups.
Experience requirements vary from 1 to 6 
years, preferably in a manufacturing 
environment. Oualified candidates will be 
degreed protessionals who have 
demonstrated good communication skills, 
project ieadershlp abllltles, and motivation 
to keep projects moving with minirnurn 
supervision.

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

We are HAWORTH 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 current 
resume to:

MANAGER OF EMPLOYEE RELATIONS 
Human Resources Department

OFFICE INTERIOR SYSTEMS
, Holland, Ml 49423

An Equal Opportunity Employer

PARAMA MOKYKLOMS
LB Krašto Valdyba pa

skyrė Detroito lituanisti
nėms mokykloms $1,600 ir 
jas padalinus pagal mokinių 
skaičių gavo: "Aušros” li
tuanistinė mokykla $100 ir 
"žiburio” lituanistinė mo
kykla $1,500.

čekius įteikė LB Detroito 
apylinkės švietimo vedėja 
Jūra Pečiūrienė A. Vaitė- 
nui — "Aušros” mokyklos 
vedėjui ir D. Doveinienei — 
"žiburio” lituanistinės mo
kyklos vedėjai.

IR KAZIUKO MUGĖ 
ČIA PAT

Skautai ir jų tėvų komi
tetas stropiai ruošiasi Ka
ziuko mugei, kuri įvyks ko
vo 22 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre, 
tuojau po 10:30 atlaikytų

Nauja Švyturio jūrų šaulių kuopos Detroite valdyba. Sėdi iš kairės: V. Rinkevičius, S. Pau- 
likienė, Br. Valiukėnas, A. Bukšnienė, A. Šukys. Stovi: A. Sukauskas, J. Kinčius, A. Šiurkus, B. 
Telyčėnas, M. Abarius, S. Lungys, S. Sližys, P. Bukšnys. Trūksta A. Vaitėno, A. Grigaičio, P. 
Jociaus ir kun. K. Simaičio.

šv. mišių. Veiks įvairių val
gių svetainė, laimės šulinys 
ir skautų bei skaučių bus 
pardavinėjami kepsniai ir 
dirbiniai. Laimės šuliniui 
reikalingi fantai. Juos gali
ma įteikti prie Dievo Ap- 
vaizdo bažnyčios p. Mingė- 
lienei ir prie Šv. Antano 
bažnyčios B. Barauskienei.

CHORO REPETICIJOS
Šv. Antano parapijos baž

nytinis choras pradėjo repe
ticijas Velykų šventėms. 
Repeticijos vyksta po lietu
viškų pamaldų bažnyčioje 
prie vargonų. Į chorų pa
skutiniu j u laiku įsijungė 
nauji choristai: P. čiunkie- 
nė, A. Tamulionienė ir B. 
Januškienė iš Windsor, Ont.

LB DETROITO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
LB Detroito apylinkės 

metinis visuotinas susirin
kimas įvyks kovo 29 d. 
12:15 vai. Kultūros Centre. 
Bus valdybos narių prane
šimai ir išrinkti 4 nauji val
dybos nariai. Visi kviečiami 
dalyvauti.

SURINKTA AUKŲ
Detroito apylinkės lietu

viai Vasario 16 proga Lie
tuvių Bendruomenei suau
kojo $5,163.00. Politinės va
karonės metu (sausio 24 
d.), buvo pradėtas šių metų 
vajus ir ta proga buvo su
aukota Lietuvių Bendruo
menei virš $1,500. Vajus tę
siamas. Jam vadovauja LB 
Detroito apylinkės iždinin
kas Algis Bražėnas.

GRĮŽO Iš FLORIDOS
ALT S-gos Detroito sky

riaus pirmininkas Jonas ir 
Joana Švobai, praleidę žie-

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat«oov*><?e is oo y<xx siete

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

mos šalčius Floridoje, grįžo 
Detroitan ir įsijungė į vi
suomeninę lietuviškų veik
lų. Sveikiname gerai pail-. 
sėjusius!

SPORTO ŽINIOS
..... 6 i ■ i.,» 

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

Plaukymo pirmenybės 
bus pravestos šeštadienį, 
gegužės 16 d., Catonsville 
Community College baseine, 
800 South Rolling Rd., Bal- 
timore, Md. 21228. Varžybų 
laikas — nuo 12:00 iki 4:00 
pm. Dalyviai prisistato nuo 
11:00 am. Baseinas yra 25 
yd. ir turi 8 linijas.

šios varžybos bus 1981 m. 
š. A. Pabaltiečių pirmeny
bės, iš kurių bus išvestos ir 
lietuvių pirmenybės.

Pirmenybės bus vykdo
mos šiose klasėse: vyrų ir 
moterų, jaunių ir mergai
čių 13-14 m., jaunių ir mer
gaičių 11-12 m., jaunių ir 
mergaičių žemiau 11 m. 
Klasifikacija nustatoma pa
gal dalyvio amžių varžybų 
diena.

Programa apima visus 
plaukymo stilius, šuolių į 
vandenį nebus.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija at
liekama iki 1981 m. gegu
žės 9 d., šiuo adresu: Mr. 
Arvydas Barzdukas, 3322 
Hartwell Ct., Falls Church, 
Va. 22041. Telefonas: (703) 
560-1410 namų.

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS

1981 m. š. A. Lietuvių 
individual i n ė s šachmatų 
pirmenybės bus pravestos 
gegužės 16-17 d.d., Lietu
vių Namuose (Lithuanian 
Hali), 851-853 Hollins St., 
Baltimore, Md. 21201.

Turnyras bus pravestas 
5 ratų šveicarų sistema. 
Laiko riba — 40 ėjimų per 
90 min.

Trys ratai bus vykdomi 
šeštadienį ir du sekmadienį. 

Pirmojo rato pradžia — 
10:00 am, šeštadienį, gegu
žės 16 d. Dalyviai prisista
to nuo 9:00 am.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuviams šachmati
ninkams. žaidėjų skaičius 
neapribotas.

Dalyvių registracija at
liekama iki 1981 m. gegu
žės 9 d., šiuo adresu: Mr. 
Petras Okas, 1250 Elm St., 
Baltimore, Md. 21227. Tel. 
(301) 242-3112.

VERTINGAS LEIDINYS

Tik ką iš spaudos išėjo 
ilgai laukta knyga, anglų 
kalba, apie sovietų genocidą 
Lietuvoj, "Soviet Genocide 
in Lithuania”, parašyta 
prieš 7«/2 metų mirusio dr, 
Juozo Pajaujo.

Knygą išleido Stepo Zo- 
barsko Manyland Books lei
dykla, (84-39 90th, Wood- 
haven, N. Y. 11421).

Tai vertingas leidinys, 
gausiai dokumentuotas ir 
iliustruotas — pradedant 
Molotovo-Ribbentropo pak
to slaptais protokolais, bei 
jau tada, 1939 metais, Rau
donosios armijos išleistu že
mėlapiu, atvaizduojančiu 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
tarybinėmis respublikomis, 
ir baigiant Sibiro tremtinių 
liudijimais, bei šiurpiom 
tardymų kameros, kankini
mo įrankių ir nukankintų 
žmonių fotografijom.

Knygos leidimą finansi
niai parėmė tautos fondas. 
Jos kaina $10.95.
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Chicagos
LTN METINIS 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų keturioliktasis 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1981 m. kovo 21 
d. (šeštadienį), 4:30 vai. p. 
p. nuosavuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., Chi
cago, III.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai, 
bet jame dalyvauti ir savo 
pasiūlymus pareikšti kvie
čiami visi Chicagos lietu- 
viai-ės.

Susirinkimui pasibaigus 
(7 v. v.), visi jo dalyviai su 
šeimomis ir bičiuliais malo
niai kviečiami šeimyniškai 
vakarienei toje pat salėje. 
Mokama $6.00 už asmenį. 
Vakarienei iš anksto regis
truotis pas Juozą Andrašū- 
ną, tel. 523-0227 (laiške na
riams buvo nurodyti kiti te
lefonai).

DAINOS IR ARIJOS Į 
TALKĄ CHICAGOS 
JAUNIMO CENTRUI
Kiekvienoje didesnėje lie

tuvių kolonijoje išsivysto 
veiklos centrai apie kuriuos 
sukasi ir visa kolonijos kul
tūrinė veikla. Chicagoje 
toks neabejotinas kultūri
nės veiklos centras yra lie
tuvių jėzuitų, prieš maž
daug ketvirtį šimtmečio 
įkurtas, Jaunimo centras. 
Apie Jaunimo centrą, lyg 
apie kokią ašį, sukasi be
veik visi kultūriniai paren
gimai. čia pasiruošiama šo
kių ir dainų šventėms. Lie
tuvių operos spektakliams 
ir t.t. čia vyksta koncertai, 
rečitaliai, teatriniai pasta
tymai, minėjimai, simpoziu
mai, įvairiausi suvažiavi
mai, vakaronės ir net ves
tuvės.

Jaunimo centro išlaikymu 
ligi šiol rūpinosi tėvai jė
zuitai, tačiau jų skaičiui su
mažėjus, vadovavimą per
ėmė pasauliečių komitetas. 
Ant šio komiteto narių pe
čių dabar gula apšildymo, 
apšvietimo, apsaugos, re
monto ir pagerinimų pro
blemos, o jos nemenkos. 
Ypač aktuali šiuo metu yra 
scenos atnaujinimo proble
ma. Naujoms langų ir sce
nos užuolaidoms, kurios čia 
kabo dar nuo įkūrimo laikų, 
reikia apie 8000 dol.

Nėra jokios abejonės, kad 
Chicagos lietuviai, su ma
žomis išimtimis, didžiuoja
si savuoju Jaunimo centru 
ir jo veiklą visokiais būdais 
remia. Remia ją organizaci
jos ii* kolektyvai, kuriems 
Jaunimo centras yra itin 
svarbus. Vienu iš tokių ko
lektyvų yra Chicagos lietu
vių opera, kuri šiais metais 
jungiasi į Jaunimo Centro 
išlaikymo talką ypatingu 
būdu: šio sezono ”1 Lituani” 
operos spektaklių 7 solistai, 
dirigentas ir viena staigme
na, atliks Pirmojo metinio 
J. C. koncerto programą!

lietuviai
Anot sol. Algimanto Gri

go, koncerto meninės dalies 
organizatoriaus, tokio kon
certo Chicagoje dar nėra 
buvę ir, ko gero, daugiau 
niekada nebus, šio dainų ir 
arijų koncerto programai 
yra numatoma suformuoti 
duetus, trio ir gal net kvar
tetą ir pateikti publikai to
kią programą, kuri ilgai iš
liktų publikos atmintyje. 
Sol. Algimantas Grigas sa
vo sugebėjimus organizuoti 
jau yra parodęs, tad belie
ka laukti tikrai gerai sufor
muotos ir muzikinės min
ties vientisumu ir idėjos 
nuoseklumu pasižyminčios 
p r o g r amos. Technikinės 
koncerto dalies organizato
rius Henrikas Laucius spau
dai pareiškė neabejojąs, kad 
šis š. m. balandžio 26 d., 3 

.vai. p. p. jvykstąs koncertas 
yra naujos Jaunimo centro 
tradicijos pradžia.

Romas Kasparas

MINĖJO VASARIO 
16-TĄJĄ

Š. m. vasario 14 d. įvyko> 
Chicagoje Kr. Donelaičio 
mokyklų Vasario 16 minė
jimas. Mokiniams sugiedo
jus JAV ir Lietuvos him
nus, programa prasidėjo 
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktu, skaitomu A. šva- 
bo, VIII kl. mok. Mokyk
lų dir. J. Širka pasveikino 
mokinius ir svečius, savo 
trumpame žodyje raginda
mas dirbti dėl laisvos Lie
tuvos. Referatą "Vasario 
16” skaitė R. Variakojytė, 
VIII kl. mok., o tada N. 
Nausėdienės (savo kl. auk
lėtojo) eil. "Tikėjimas” de
klamavo V kl. mokiniai: D. 
Lesniauskas, A. Kerelis, D. 
Tamulaitytė ir R. Chia- 
petta.

Specialaus skyriaus — 
lietuviškai besimokančių — 
mokiniai deklamavo J. Mi- 
nelgos "Vasario 16”. Juos 
paruošė mokytojos L. Re
kašiūtė ir G. Antanaitytė. 
Dar deklamavo eilėraščių 
pynę "Yra šalis” visi 26 
Vl-sios kl. mokiniai, paruoš
ti mokyt. D. Bindokienės. 
Programoje tautinius šo
kius šoko II, III skyrius ir 
VII, VIII kl. Mokinius pa
ruošė mokytojos R. Končie
nė (pradžios mokykla) ir 
D. Bilaišytė (aukštesnioji 
mokykla). Į kitus progra
mos tarpu buvo įterptos dai. 
nos, kurias dainavo atski
rai pradinės mokyklos (pa
ruošti mokyt. A. Aleknai
tės) ir aukštesniosios mo
kyklos mokiniai (paruošti 
mokyt. V. Gutausko). Akor
deonais dainomis ir šokiams 
pritarė I. Končiūtė, A. Po- 
likaitis ir V. Puodžiūnas, 
VI kl.

Programos pabaigai bu
vo parodytos VI - tautinių 
šokių šventės skaidrės. Įva
dą joms davė tautinių šo
kių mokyt. D. Bilaišytė, o 
skaidres paruošė R. Jelio- 
nytė, E. Būtėnas ir A. Sta-

DIRVA

Dvi linksmos aštuntokės, Lora Vasiliauskaitė ir Ramona 
Steponavičiūtė šoka subatėlę Vasario 16-sios minėjime Kr. Do
nelaičio mokyklų scenoje. J. Tamulaičio nuotr.

siulis. Minėjimą baigėme 
mokyklų daina "Su mokslu 
į rytojų”. Programos pra
nešėja buvo E. Rėklaitvtė, 
VIII kl. mokinė.

Laura Putriūtė, 
VHIkl.

Kr. Donelaičio 
aukštesnioji mokykla

ELIZABETH
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Jau iš pat ryto prie lietu
vių bažnyčios šalia Ameri
kos vėliavos plevėsavo ir 
Lietuvos trispalvė, šventė 
prasidėjo pamaldomis už 
Lietuvą, kur pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. Juo
zas Pragulbickas, o mišių 
metu solo giedojo Julija 
Liana ir Balys Miškinis.

Tuoj po pamaldų lietu
viai rinkosi į parapijos sa
lę. Nuskambėjus Amerikos 
ir Lietuvos himnams bei 
kun. Juozui Pragulbickui 
sukalbėjus maldą, šį iškil
mingą minėjimą atidarė 
Julius Veblaitis. Padaręs 
trumpą įvadą apie laisvę ir 
jos lūkesčius Lietuvoje, jis 
susirinkusiems pristatė sve
čią iš Washington, D. C., 
LB darbuotoją Algimantą 
Gurecką ir pakvietė jį pra
bilti į susirinkusius tautie
čius.

Prelegento būta gerai pa
siruošta. Jo kalba buvo tik
rai įdomi, dalykiška, ir ak
tuali, nes ji lietė dabartį ir 
jos problemas. Jo kalba ne
peržengė nei pusės valandos 
ribos. Susirinkusieji, kurių 
buvo apie šimtinę, klausėsi 
Algimanto Gurecko su di
deliu dėmesiu. Po jo žodžių 
Kazys Bartvs kvietė visus 
savo aukomis paremti mūsų 
organizacijas, kurių pozity
vūs darbai galėtų priartinti 
Lietuvai laisvę.

Meninėje dalyje pasirodė

jauna solistė Angelė Kiau- 
šaitė, šiuo metu bebaigianti 
dainavimo studijas garsia
jame Curtis Institute Phila- 
delphijoj. Ji padainavo še
šias dainas ir vieną priedo. 
Visos dainos buvo lietuvių 
kompozitorių arba jų har
monizuotos. Dainininkė pa
sirodė turinti ne tik gerą 
balso kokybę bei jo kontro
lę, bet taipgi ir sugebėjimą 
išgyventi dainos mintį. Ne
sunku, tad, jai buvo už- 
megsti ryšį su klausytojais, 
nes jautėsi ir jos meninės 
vidinės kultūros alsavimas. 
Fortepijonu ją santūriai ir 
elegantiškai palydėjo nau
jasis lietuvių bažnyčios var
gonininkas Matas Jatkaus- 
kas.

Gražią staigmeną padarė 
neseniai architektūros insti
tute dekoravimo studijas 
baigusi Rūta Raudytė. Ji su 
savo partneriu amerikiečiu 
pagrojo "žemaitišką rag- 
time” ir visą W. A. Mozart’o 
C-dus koncerto pirmąją da
lį — dviem akordeonais. 
Tiek technišku tiek susigro- 
jimo atveju jų atlikimas bu
vo be priekaištų: tikslus, 
tiesiog sinchronizuotas.

Kaip praeityje, taip ir da
bar New Jersey tautinių šo
kių grupė Liepsna dailiai ir 
vikriai pašoko šešius šo
kius- Grupei vadovauja Rū
ta Mickūnienė ir Debbie 
Didžbalytė. Akordeono pa
lyda — Sharon Mažauskai- 
tė. Programos įtarpus lie
tuviškais eilėraščiais mus 
pradžiugino Dr. Vinco Ku
dirkos vardo šeštadieninės 
mokyklos mokiniai: Rasa 
Kligytė, Vydas Matonis, 
Ramunė Kligytė ir Vilius 
Sruoginis. Ta proga Julius 
Veblaitis iškvietė Elizabe- 
tho šeštadieninės mokyklos 
tėvų komiteto pirmininką 
Dr. Valentiną šerną ir įtei
kė ką tik gautą iš LB Cent
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ro Valdybos $200 čekį mo
kyklai paremti. Po to buvo 
trumpai perskaitytas svei
kinimas — rezoliucija, gau
ta Henriko Bitėno pastan
gomis, iš ITnion County 
Freeholders pirm ininkės 
Rose Marie Sinnott. ši re
zoliucija itin šiltai išreiškia 
lietuvių tautos lūkesčius.

Aukų Lietuvos reikalams 
buvo surinkta rekordinis 
skaičius: $1,828, iš kurių 
pagal aukotojų valią 228 
dol. buvo skirta ALTai, 238 
dol. VLIKui ir $1362 — 
Bendruomenei. Be to dar 
buvo gauta 50 dol. mokyk
lai paremti ir $50 Bažnyti
nei Šalpai.

Po minėjimo programos 
atlikėjus ir kitus norinčius, 
valdybos narys Albinas Stu- 
kas pakvietė į žemutinę sa
lę pietums, čia jo pastango
mis buvo suorganizuoti ir 
skoningai paruošti šalti už
kandžiai bei karšti patieka
lai. Buvo pasižmonėta ir pa
sidžiaugta šiuo puikiai pa
vykusiu Vasario 16-tos mi
nėjimu, kurį suruošė LB 
Elizabetho Apylinkė. Jame 
dalyvavo ir New Jersey 
Apygardos pirm. Kazys 
Jankūnas.

Beje pranešame, kad LB 
Elizabetho apylinkės narių 
metinis susirinkimas įvyks 
š. m. kovo mėn. 29 d., sek
madienį, 12 vai. dieną lietu
vių parapijos salėje, (jpv)

ŽINIOS APIE LIETUVĄ 
KITATAUČIŲ SPAUDOJ

Chretiens De L’est, Pary
žiuje leidžiamas trimėnesi- 
nis žurnalas, išleido specia
lų numerį, skirtą Lietuvai.

Šis leidinys (1980, Nr. 
27) apie Lietuvą, pavadin
tas Catholiųues de Lituanie, 
duoda išsamią lietuvių tau
tos bei Lietuvos katalikų is
torinę apžvalgą. Įvairios 
iliustracijos puošia šį 120 
psl. leidinį — jų tarpe Lie
tuvos krašto bei vyskupi
jų žemėlapiai, nuotraukos, 
vaizduojančios persekiojimo 
faktus okupuotoj Lietuvoj, 
demografinių statistikų len
telės ir t.t.

Pirmoj daly skaitytojas 
supažindinamas su lietuvių 
tauta, kraštu, kalba ir Lie
tuvos istorija.

Antroji dalis nagrinėja 
Lietuvos Bažnyčios vysty
mąsi nuo 1251 iki 1940.

Trečioj daly išdėstyta da
bartinė tikėjimo būklė Lie
tuvoj. Pateikiamos žinios 
apie Lietuvos ištremtuosius 
vyskupus, kunigus, semina
riją, tikinčiuosius, jaunimą, 
bažnyčias, pogrindžio spau
dą. Tikinčiųjų Teisėms Gin
ti Katalikų Komitetą ir są
žinės kalinius. Vaizdžiai at
pasakojama valdžios perse
kiojimo priemonės prieš 
Lietuvos tikinčiuosius, nau
dojant ištraukas iš Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų.

šį leidinį bus galima gau
ti per Lietuvių Katalikų Re
liginę šalpą, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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Kalifornijos lietuviai
VIKTORAS RUOKIS — 

NAUJAS DIPL. 
CHEMIJOS INŽINIERIUS

1980 m. gruodžio mėn. 12 
d. Viktoras J. Ruokis baigė 
Kalifornijos UCLA univer
sitetą, įsigydamas chemijos 
inžinerijos bakalauro laips
nį. Viktoras yra dipl. che
mijos inžinieriaus Juozo 
Ruokio ir Aldonos Bliūdžiū- 
tės sūnus. Gimė 1958. VIII. 
8 d. Chicagoje, baigė Los 
Angeles šv. Kazimiero pra
dinę mokyklą, Marshal vi
durinę mokyklą ir garsųjį 
UCLA universitetą. Lankė 
Šv. Kazimiero lituanistine 
mokyklą, priklausė jūrų 
skautams ir yra Korp! Neo. 
Lithuania aktyvus filiste
ris. Jo abi sesutės Danutė 
ir Vida taip pat yra akty
vios neolituanės filisterės, 
eidamos įvairias pareigas 
šios Korporacijos Los An
geles padalinio valdybose. 
Viktoras Ruokis nuo š. m. 
pradžios pradėjo dirbti sa
vo specialybėje stambioje 
alyvos kompanijoje Los An
geles priemiestyje, gi nuo 
š. m. bendrovės siunčiamas 
tęs studijas įsigyti magist
ro laipsnį iš biznio adminis
tracijos.

Viktoro tėvelis chem. inž. 
Juozas Ruokis yra sėkmin
gas pramoninkas, turįs nuo- 
nuosavą industrinių dažų 
(taip pat ir namų) įmonę, 
pradėjęs verstis šiuo bizniu 
jau 1955 m. Chicagoje ir jau 
26 m. vykusiai tai tęsia čia 
Los Angeles.

Ypatingai nuostabu ir 
imponuojančiai yra tai, kad 
Viktoras yra jau ketvirtos 
generacijos atstovas, kuris 
liko ištikimas Ruokiu che
mikų šeimos tradicijoms ir 
palaiko jų tęstinumą jau 
apie 120 metų.

Viktoro prosenelis Gab
rys Ruokis, turėdamas che
mijos genijaus gyslelę, jau 
praeitame šimtmetyje ap
rūpindavo Švenčionių apy
linkės gyventojus reikalin
giausiomis cheminėmis me
džiagomis. Jis virdavo de
gutą — retams tepalą, mui
lą, iš sėmenų spaudė aliejų, 
darė pokostą-varnišių, ger- 
bavo odas. Viktoro senelis 
Viktoras Ruokis buvo Ne
priklausomoj Lietuvoj gar
sus chemijos profesorius, 

Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijos geologijos-minero- 
logijos ir dirvožemių chemi
jos katedrų vedėjas. Paga
liau, kaip minėta, tėvelis 
sėkmingai darbuojasi savo 
nuosavoje cheminėje įmo
nėje.

Visa Ruokiu šeima yra la
bai veikli lietuviškai visuo
meniniuose dirvonuose. Vi
si trys vaikai yra aktyvūs 
neolituanai, o tėvas yra 
Valstiečių Liaudininkų Cen
tro Valdybos narys ir da
bartinis Los Angeles Šaulių 
kuopos pirmininkas.

Linkime naujajam chemi
kui vaisingai tęsti šeimos 
tradiciją, sukuriant penktą
ją generaciją ir išlikti išti
kimu lietuvių tautos sūnu
mi. (eb)

IŠ KREDITO 
KOOPERATYVO 

VEIKLOS
Lietuvių Kredito Koope-: 

ratyvo narių metinis susi
rinkimas įvyko kovo 1 d. 
Tautinių namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., L. A. Susi
rinkimą pradedant, tylos 
minute buvo pagerbti pra
ėjusiais metais mirusieji 
nariai; Jonas Janušauskas 
ir Ida Budginas. Iš pirmi
ninko pranešimo sužinota, 
kad praėjusiais metais už 
paskutinį ketvirtį nariams 
taupytojams buvo išmokė
ta 8% dividento. Nariai, 
taupytojai gali gauti gyvy
bės draudimą iki $2000.00, 
už kurį jiems mokėti nerei
kia, nes premijas sumoka 
kooperatyvas. Gautas leidi
mas priiminėti terminuotus 
3 mėnesiams indėlius $10,- 
000.00 ir daugiau, už -ku 
riuos mokama 12%. Indė
liai yra apdrausti valdžios 
įstaigoje iki $100,000.00. 
Paskolos taip pat duodamos 
palankesnėmis s ą 1 ygomis 
negu kitose kredito institu
cijose ir jos yra apdraustos 
iki $10,000.00. (Nedraudžia
mos tik nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos).

Finansinę apyskaitą pa
teikė kooperatyvo iždinin
kas I. Medžiukas. Koopera
tyvo aktyvai metų pabaigo
je buvo $730,695.00. Pelno, 
atskaičius išlaidas, gauta 
$58,699.00, kuris pervedus 
įstatymų reikalaujamą pro
centą į rezervų fondą, išda
lintas nariams taupyto
jams. Garantijų ir rezervų 
fonduose buvo $81,493.00. 
Kooperatyvas turėjo 512 
narių.

Kredito komiteto pirm. A. 
Valavičius pranešė, kad bu
vo peržiūrėti ii- patvirtinti 
42 paskoloms gauti pareiš
kimai $176,247.00 sumoje. 
Priežiūros komiteto pirm.
K. Prišmantas paskaitė ak
tą, kad patikrinus koopera
tyvo knygas ir dokumentus, 
viskas rasta tvarkoje. Be 
to, karta metuose atvykę 
Korporacij ų departamento 
revizoriai daro patikrinimą.

Pasisakius dėl pranešimų 
ir patvirtinus apyskaitas, 
vyko rinkimai. Į valdybą iš
rinktas Jonas Mockus ir 
perrinktas Ignas Medžiu
kas, į priežiūros komitetą 
— Kazys Prišmantas. Susi
rinkimui pirmininkavo A. 
Kiršonis, sekretoriavo M. 
Prišmantas. Pasibaigus su
sirinkimo oficialiai daliai, 
dalyvavusieji buvo pakvies
ti užkandėliams. (imt)

Baigusiųjų aukštąjį mok
slą eiles šiais metais papildė 
jaunimo tarpe veikli losan- 
gelietė Ramona Alseikaitė- 
Gricienė.

Aukščiausiais pažymiais 
baigė Glendale Holy Family 
aukštesniąją mokyklą 1976 
metais. Buvo klasės ”vale- 
dictorian”. Tų pačių metų 
rudenį pradėjo studijas 
USC (University of South- 
ern California). Studijavo 
biznio administraciją, sąs
kaitybos specialybėje, ir 
1981 m. sausio mėnesį baigė 
bakalauro laipsniu — sum- 
ma cum Įaudė. Universitete 
priklausė Beta Gamma Sig
ma Honorary Business Fra- 
ternitv.

šiuo metu labai stambioje 
biznio sąskaitybos bendro
vėje Peat, Marvvick, Mit-. 
chell & Co. pradėjo mokes
čių apskaičiavimo specialis
tės tarnybą. Laisvalaikiais 
studijas tęs toliau.

Ramona visą laiką buvo 
aktyvi Los Angeles lietuvių 
jaunimo ir meninėje veiklo
je. Yra baigusi pilną Los 
Angeles lituanistinės mo
kyklos kursą ir vėliau pati 
penkis metus mokytojavo 
šeštadieninėje mokykloje. 
Keliolika metų šoko tauti
nių šokių "Spindulio” an
samblyje. Nuo septynių me
tų studijavo klasikinį ba
letą ir išraiškos šokius. Kaip 
šokėja dalyvavo Ballet The- 
atre of Glendale spektak
liuose ir taip pat daugelyje 
baleto koncertų. Dažnai pa
sirodydavo lietuvių bend- 
bendruomenės renginiuose 
ir vienoje operetėje.

Priklauso ateitininkams.
Prieš metus ištekėjo už 

Arvydo Griciaus, kuris 
anksčiau buvo Santa Moni
kos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininku. Jis 
yra diplomuotas teisininkas

FILATELIJA
nr. 2 Antanas Bernotas

JAV gruodžio 27 d. išlei
do 19 centų pašto ženklą su 
indėnų vado Seųuoyah at
vaizdu. (19 c. — naujas 
pašto tarifas atvirlaiškiams 
j užsienius).

RAMONA
ALSEIKAITĖ-GRICIENĖ

George ar Guess Seauo- 
yah (apie 1760-1843), indė
nų čerokėzu genties vadas, 
gimė Tuskegee, rytinėje 
Tennessee valstijos dalyje. 
Pats išmoko kalvio amato 
ar dirbo kaip miško darbi
ninkas. 1812 m. jis su savo 
genties vvrais prisijungė 
prie amerikiečiu, jiems ko
vojant su britais. Bet di
džiausias jo nuopelnas yra, 
kad iis- sugalvojo čerokėzu 
kalbai tam tikrą raidyną, 
susidedanti iš 86 simboliu, 
išreiškiančių vieną jų kal
bos skiemenį. Šio raidyno 
jis išmokė savo genties 
žmones ir parašė raštų. Mi
rė Oklahomoje, kur jo gen
tis buvo persikėlusi gyven
ti. Jo vardu buvo pavadin
tas Kalifornijos raudonme
dis ir Seųuoia Tautinis Par
kas.

AIRIJA išleido 13. penų 
pašto ženklą savo žymiam 
poetui ir rašytojui Oscar 
Wilde pagerbti.

Oscar Wilde (tikroji pa
vardė : Oscar Fingali O’Fla- 
hertie Wills, 1854-1900), gi
mė Dubline. Lankė kolegi
ją Dubline ir Oxfordo uni
versitetą Anglijoje. 1882 m. 
su paskaitomis lankėsi 
Amerikoje. Grįžęs visai ap
sigyveno Londone. Rašė 
poeziją, dramos veikalus ir 
noveles. Pirmasis jo eilė
raščių rinkinys išėjo 1881 
m. Wilde buvo didelis este
tikos mylėtojas ir viską kū
rė "menas menui” šūkiu. Jo 
veikalai pasižymi nepapras
tai sultingu stiliumi ir kal
ba. Pasimirė Prancūzijoje. 
Keli jo veikalai yra išversti 
ir lietuvių kalbon, kurių pa- 

ir šiuo metu dirba Security 
Pacific banke.

šiai jaunai mūsų akade
mikų šeimai dera linkėti ge
riausios sėkmės gyvenime 
ir geros nuotaikos toliau da
lyvauti lietuviškoj veikloj. 

skutini s "Doriano Grėjaus 
Atvaizdas” išėjo 1932 m.

AUSTRIJA išleido trijų 
pašto ženklų seriją pagerb
ti imperatorei Marijai Te- 
rezijai jos mirties 200 metų 
sukakties proga.

Marija Terezija (1717 — 
1780) buvo imperatoriaus 
Karolio VI vyr. duktė. 1736 
m. ji ištekėjo už Lotaringi
jos kunigaikščio Stepono 
Pranciškaus, kuris pats 
1765 m. buvo išrinktas im
peratorium. Po jos tėvo 
mirties, Marija Terezija 
1740 m. užėmė Habsburgų 
sostą ir tapo Austro-Ven
grijos ir šalutinių žemių 
valdove. Ji buvo nepapras
tai sumani, sąžininga ii' ga
bi karalienė. Jos valdymo 
metu buvo įvesta daug so
cialinių ir teisinių reformų, 
rūpinosi liaudies švietimu 
ir gerove. Išaugino gausią 
16 vaikų šeimą, kurios du 
sūnūs vėliau tapo imperato
riais. Kad ir nenoromis, jos 
valdymo metu Austrijai te
ko vesti karus su kaimy
nais, kurių metu Austrija 
neteko kai kurių teritorijų, 
bet įsigijo ir naujų, pav., 
per pirmąjį Lenkijos-Lie
tuvos padalinimą Austrijai 
1772 m. atiteko Galicija, 
vėliau iš Turkijos gavo Bu
koviną ir didelę Bavarijos 
dalį.

SIRIJA išleido 1 piastro 
pašto ženklą, kuriame paro
dytas princas Abulfida.

Abulfida (1273-1331), 
mahometonų princas ir is
torikas, gimė anų laikų Da
masko mieste. Nuo 1310 
metų jis valdė Hamato ku
nigaikštiją. Parašė keletą 
veikalų arabų kalba, tarp 
kurių yra jo "Annalai" — 
labai svarbus istorinis šal
tinis Saracėnų imperijai pa
žinti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Kaziuko mugė - skautiškos
dvasios atspindys

Pavargęs mugės lankytojas ...
J. Garlos nuotr.

1981 m. kovo 19 d.

J. Garlos nuotr.Busimosios vadovės ...

J. Garlos nuotr.

J. Garlos nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.) 
salę gražioje rikiuotėje įžygia
vo skautijos vienetai, prade
dant pačiais mažiausiais, ku
riuose vedė jauni vadovai. Gi 
dailiai žygiuojantį jaunimą 
atidarymo dalyviai sveikino 
plojimais. Jūrų skautų Klai
pėdos Vt. Vietininkas Marius 
Juodišius pradėjo atidarymo iš
kilmes. Neringos Tn. tunti- 
ninkė v.s. Stefa Gedgaudienė 
pristatė mugės garbės svečius 
- v.s. Stefaniją Radzevičiūtę ir
v.s. Vincą Kizlaitį - pirmuo
sius Clevelando Neringos ir Pi
lėnų tuntų tuntininkus. Tuo 
simboliškai buvo pagerbti mū
sų skautybės veteranai, jos ide 
alų tęsėjai ir jauniausiajai kar 
tai buvo gyvai pristatyta ne
nutrūkstama lietuviškosios 
skautijos grandis. Pilėnų Tn. 
tuntininkas ps. Remigijus Bel- 
zinskas pravedė tipingai skau
tišką šūkį ‘Auga, žydi ir stiprė
ja skautija, mūsų darbo-rankų 
vainike!’. Tame šūkyje buvo 
išreikšta visa Kaziuko mugės 
esmė. Garbės svečiams perkir
pus simbolišką žalią kaspiną, 
mugė buvo atidaryta.

Lankant pavienių vienetų 
stalus, raibo akys nuo rankų 
darbo įvairumo. Ypatingai 
akis traukė Mindaugo draugo
vės nuostabaus grožio medžio 
žvakidės, rankšluostinės ir kiti 
medžio darbai, pagaminti 
pačių patyrusių skautų ranko
mis, dauguma jų pagal skau
tų bičiulio Kęstučio Civinsko 
projektą.

Paukštyčių siuvinėti žiurste
liai, brolių sukalti inkilai, lote
rija, lietuviškos lėlės, figūrėlės 
lietuviškais raštais išdeginti 
mediniai šaukštai, širdelės, 
grybai ir pagalvėlės - visa tai

tik dalis turtingos mugės, ku
rioje kiekvienas rado ką nors 
įdomaus, naudingo ar gražaus 
savo namams padabinti. O ne 
išvengiamos riestainių virtinės 
buvo per trumpą laiką išpirk
tos. Gi palubėje paklydę ba
lionai liudijo jaunųjų svečių 
buvimą. •

Viršutinėje salėje vykstant 
mugei ir skautams skaičiuo
jant pinigus už savo parduo
tus rankų darbus, apatinėje 
salėje svečiai vaišinosi skaniais 
pietumis ir saldumynais. Nors 
mes ne kartą nusišypsome skai 
tydami spaudoje, kad viskas

Skautų ir skaučių vienetai išsirikiavę prieš mugės atidarymą.

baigiasi ‘skaniomis vaišėmis’, 
tačiau mugėje tos vaišės yra 
svarbi jos dalis ir pajamų šalti
nis. Jei Kaziuko mugė tęsia se
ną ir garbingą tradiciją, tai 
skautai nebando nuslėpti dar 
vieno svarbaus tos mugės tiks
lo: sutelkimo lėšų savo organi
zacijos iždui papildyti. Lietu
viai skautai nerenka aukų ir 
nepardavinėja pyragėlių. Jie 
savo stovykloms ir skautavimo 
inventoriui įsigyti lėšas užsi
dirba savo rankomis su tėvelių 
ir vyresniųjų pagalba. Šiais 
metais vyriausios šeimininkės 
pareigas ėjo p. Mainelienė, 
tvarką koordinavo ps. Birutė 
Vedegienė, talkinamos skautų Mugėje pirkėjų buvo minios ...

tėvelių, mamyčių, skautinin- žus muzikinis trio, kurį suda- 
kių ir židiniečių. rė Rimas Biliūnas (akordeo-

Pusę trečios salė prisipildė nas), Algis Miškinis (trimitas- 
pasidžiaugti skautiška progra- kornetas) ir Asta Dabrilaitė 
ma. Buvo džiugu stebėti prog- (akordeonas). Jų palyda davė 
ramą, kurią pravedė pats jau- puikų foną skaučių ir skautų

Dalis publikos programos metu. J. Garlos nuotr. nimas. Ypatingai buvo gra- dainoms. Pauliaus. Nasvyčio
patyrusių skautų sekstetą pub 
lika priėmė su audringais plo
jimais. Trumpa, nevarginan
ti ir sklandi programa buvo 
baigta bendra daina ‘Lietuva 
brangi’ ir ‘Ateina naktis’.

Mugė praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje, ką įrodė svečių ne
noras skirstytis. Dar ilgokai 
svečiai būriavosi abiejose salė
se ir sekmadienio popietę pra
leido bendravime su jaunimu, 
kuris taip retai turi progos 
būti artimame kontakte su vy
resniaisiais. Būta ir komiškų 
momentų, kai labai paslaugūs 
skautai-tvarkdariai, apsigink
lavę didžiuliais maišais, tvar
kė stalus - sekdami svečio kąs
nius, kad skubiai galėtų atim
ti vartotą šakutę ar nešvarią 
lėkštelę. Vyresniųjų skaučių 
jaukiai papuošta svetainė bu
vo labai gerai tvarkoma ir visą 
laiką darė švarios, tvarkingos

Clevelando skautija atliekant meninę programą. J. Garlos nuotr. patalpos įspūdį.

Dauguma mugės svečių 
atkreipė dėmesį dar ir į tai, 
kad mugė baigėsi anksti, jos 
programą taip tvarkant, jog ir 
patys jauniausieji išsilaikė, ne 
nuvargino savo tėvų ir visi ga
lėjo dar su šviesa grįžti į na
mus. Todėl ir pačioje progra- 
moje-pasirodyme buvo gausu 
publikos, neišvargintos ilgu 
laukimu.

Abejonės nėra, kad mugės 
pasisekimas priklauso nuo dau
gelio darbščių rankų, kurių 
čia išvardinti neįmanoma. Ta
čiau tiems, kurie dirba skau- 
tybei, pasigarsinimas nėra 
svarbu, esmė yra darbo rezul
tatuose. Daug darbo įdėję tė
vų komitetai, židinietės, skau- 
tininkės ir skautininkai, jūrų 
skautų vietininkas ir abu tun- 
tininkai laikėsi nuošaliai, pa
likdami visos šventės pravedi- 
mą ir išėjimą į viešumą jauni
mui. Ir už tai jiems priklauso 
didžioji pagarba. Reikia tikė
tis, kad šventės svečiai, dalin
damiesi įspūdžiais ir prisimi
nimais, tai pastebės ir įvertins.

W A N T E D 
Journeymen Skilled 

MACHINISTS 
CNC 

3-AXIS sundstrand omnimil 
4-AXIS DeVLIEG J1GM1L 

To handle short run py^clalon lobs 
on these laree.. machining cenlcrš. 
Quulified ąppJįcajĮts will have 5 to 
10 years of general machining ex- 
perience and at least I year on a 
DeVlieg or Sundstrand machining 
center. We’ll expect you to interpret 
detaikd prints, plan your own set- 
ups, and have your own tools.

You will receive top hourly rates, 
10% premium for night shift, full 
company paid benefits . . . Plūs the 
most attractive vvorking schedule in 
the Northeast Ohio area.

If you want the challenge of close 
tolerance precision machining and a 
work environment vvhere results are 
what count, call:

Bob Cotton 216-531-3375 
NON FERROUS METALS 

FABRICATING 
21721 TUNGSTEN ROAD 

EUCLID, OHIO 44117 
An Equal Opportunity Employer 

/F?H (4^3)
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Vivat Academia rengėjai su prelegentu dr. Ivar Ivask ir Kent Universiteto viceprez. dr. M. 
Schwartz. Iš kairės LB apyl. pirm. J. Malskis, estų poetas dr. Ivar Ivask, dr. V. Stankus, dr. 
D. Tamulionytė, J. Balbotas įteikęs 1000 dol. auką, dr. M. Schwartz, dr. J. Cadzow ir kun. G. 
Kijauskas, S. J. V. Bacevičiaus nuotr.

JAU SURINKTA 30,000 DOLERIU KENTO 
LITUANISTINEI PRUGRAMAI 

Dar reikia surinkti 20,000 dolerių
Pauliaus Alšėno žo

dis, pasakytas per Viva 
Academia balių kovo 7 
d., kurio metu Kent li
tuanistinei programai 
buvo surinkta 7000 dol. 
aukų.

Esant tokiam dideliam 
skaičiui amerikiečių svečių, 
šį vakarų programa buvo 
pravedama anglų kalba. Tu
riu prisipažinti, kad man 
keista, kai girdžiu tiek daug 
anglų kalbos lietuviškoje 
pastogėje. Bet ar nebūtų 
dar keisčiau, jeigu po 30- 
ties metų nebūtumėm įleidę 
šaknų j Amerikos kultūrinį, 
politinį bei akademinį gyve
nimą ir nebūtumėm užmez
gę ryšių su svarbiomis 
Amerikos institucijomis?

Jau praėjo 40 metų nuo 
Lietuvos laisvės praradimo. 
Jau čia gimė ir užaugo nau
ja karta, kuri jau pilnai įsi
traukė j šio krašto gyveni
mą. O mūsų meilė tėvynei 
Lietuvai dar neužgeso. Ko
va dėl Lietuvos laisvės te
besitęsia. Tos kovos veidas 
vis keičiasi. Kaip karo prie

monės ir ginklai yra vis to
bulinami, taip ir mes turi
me tobulinti savo tautai 
laisvės atgavimo priemones 
ir ginklus.

šiandien mūsų pagrindi
nis ginklas toje laisvės ko
voje nėra bombos, tankai, 
politinės partijos, laikraš
čiai, Suvažiavimai, rezoliu
cijos ir t.t. Tai yra tik prie
monės.

Pagrindinis ginklas yra 
ŽMOGUS. Tai yra vyrai, 
moterys, jauni ir seni, kurie 
atsiliepia į tautos šauksmą.

O šiandien tos kovos pir
mose eilėse čia, Amerikoje, 
turi stovėti žmonės, kurie 
yra pasiruošę vykdyti įvai
rią, vispusišką kovą, kuri 
yra vykdoma ne vien tik po
litinėje, bet vis dažniau kul
tūrinėje, informacinėje sri
tyje.

Paskutiniais šimtmečiais 
kiekviena lietuvių karta, 
kuri atvyko Amerįkon, ir 
kiekviena karta, kuri čia iš
augo, paliko indėlį ir pėdsa
kus, kurie tai kartai yra 
charakteringi. Ankstyves
nės kartos, kurios atvyko 

ieškodamos geresnių gyve
nimo sąlygų paliko savo in
dėlį. Jų įnašas, tai daugiau 
medžiaginis, konkretus.

Su besikeičiančiu Ameri
kos veidu, pamažu nyksta 
tų kartų statytos bažny
čios, salės ir kiti pastatai; 
nyksta organizacijos ir 
dingsta jų spausdintas lo
bis.

Ta generacija, kuri atvy
ko po antrojo pasaulinio ka
ro yra stipriai skirtingo 
charakterio, t. y. artimiau 
susirišusi su visais tėvynės 
reikalais, daugumoje geriau 
išsilavinusi, kultūriniai pa
jėgesnė. Bet kuo šita karta 
praturtins lietuvių palikimą 
Amerikoje? Kaip perkelsi
me i ateitį savo atsiekimus ? 
Kad tie, kurie seks po mū
sų, galėtų pasinaudoti mūsų 
patirtimi?

Ir mes jaučiamės, kad ne
same vieni, kad kiekvienas 
lietuvis, kad sėmėsi įkvėpi
mo iš tų, kurie pirm jo bu
vo, taip ir mes turime pa
drąsinti lietuvį nežinomoje 
ateityje.

Kokios priemonės geriau
siai tarnauja šiems tiks- 

je; turįs 1000 perijodinės 
spaudos atskirų pavadini
mų, 20,000 jau numikrofil- 
muotų puslapių ir 10,000 
kataloguotų knygų.

Anksčiau minėjau, kad 
laisvės kovos veidas keičia
si. Pagrindinis ginklas yra 
žmogus. Paimkime pavyz
džiu Dr. Joną Cadzow. Tė
vas — škotas, motina —- 
antros kartos lietuvė, o jis, 
naudodamasis šio krašto 
mokslinėmis priemonėmis, 
atlieka milžinišką darbą lie
tuvybei, ir taip — jau de
šimtį metų.

O dabar kalbėkime apie 
tą jauną lietuvį, kurio šir
dyje dega lietuviška ugne
lė, kuris sugebėtų ir norė
tų savo mokslo šaką pasi
rinkti lituanistines studijas. 
Kur jis gali prisiglausti? 
Kur jis turi kreiptis? Kaip 
jis gali sau užsitikrinti, kad 
jo talentas galės pasireikš
ti tokioje lituanistinių stu
dijų programoje, kuri yra 
ir ateityje bus krašto ir 
tarptautinio lygio.

Todėl Kent Statė Univer
siteto Lituanistinių STI
PENDIJŲ Fondo Komiteto 
vardu, nuoširdžiai prašau 
kiekvieną iš jūsų padėti su
daryti sąlygas tam jaunam 
lietuviui! Mos siekiame su
rinkti 50,000 dolerių. Jau 
iki šiol yra surinkta apie 
23,000 dolerių. Surinkus pil
ną sumą, metiniai procen
tai bus naudojami Lituanis
tikos stipendijai, ji bus ski
riama studentui, kuris su
tiks magistro ar doktarato 
tezę rašyti lietuviška tema.

Brangūs lietuviai, auko
kite tiek, kiek galite, nors ir 
vieną dolerį, bet prisidėkite 
prie šito svarbaus darbo.

Stipendijų Fondo Komite
to atstovai: Dr. Augustinas 
Idzelis, 17916 Hillgrove Rd., 
Cleveland, Ohio 44119 ir Dr.

Mayfield Rd., #13Q, Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

• LB Clevelando apylin
kės vakaronė įvyks kovo 19 
d., ketvirtadienį, 7:30 v. v. 
Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Kalbės Va
cys Kavaliūnas tema "Al
binas Baranauskas Vinco 
Mazurkevičiaus romane”. 
Viši mielai laukiamu

PAREIŠKIMAS
Lietuvių Bendruomenei, 

pereitų metų gruodžio 21- 
mos dienos sekmadienį pa
skelbus Maldos Diena už 
Lenkiją, visuomenėje pasi
reiškė nepalankūs atsiliepi
mai. Kadangi spaudoje (B. 
Kemežaitė — Naujienos — 
Nr. 40 — 1981. 2. 26), per 
toli nuėjus su nepagrįstais 
kaltinimais man, kaip Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdybos pir
mininkui, turiu pareikšti 
sekančiai: Bendruomenės
JAV Krašto Valdybos pir
mininkas, prieš skelbiant 
Maldos Dieną, manęs atsi
klausė ir aš maldos idėjai 
pritariau, tačiau apie Ben
druomenės Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pasitari
mus su Amerikos Lenkų 
Kongreso atstovais nieko 
nežinojau.

Alberlas Misiūnas
VKL S-gos Centro

Valdybos pirmininkas

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.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 4-1119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
(VERTINTOJA.

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 įstaigose:

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

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų įvertintoją.

PHONE: 486-2530

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 14119 SERV CE. INC

lams? Viena iš tų priemo
nių, t. y. sukaupti mūsų ir 
praeities lobyną tose insti
tucijose, kurių tikslas: už
laikyti, globoti, apsaugoti 
tą praeities turtą. Kaupti 
tose institucijose, kurios ne
priklauso nuo vieno žmo
gaus, ar grupės žmonių, ar 
vienos kurios idėjos. Kur 
praeities meilė, informaci
jos telkimas, yra tų institu
cijų vedamoji filosofija ir 
tikslas. Tai yra, šio krašto 
universitetuose.

O čia, Amerikoje, per Dr. 
Jono Cadzow ir kitų nenu- 
ilstomas pastangas jau yra 
sukurtas toks gyvas ir nuo
stabus kūrinys — lituanis
tinis rinkinys vienas iš di
džiausių laisvame pasauly-

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 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.
s
“"XI MIS
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

ATEITININKŲ KURSAI
Kovo 21-22 dienomis, 

įvyks Studentų Ateitininkų 
Pavasario Kursai Dainavo
je. Rinksimės penktadienį 
vakare, o kursai baigsis sek
madienį popiet. Tema bus: 
Katalikiškumas, vienas mū
sų ateitininkiškas principas. 
Bus diskutuojama šv. Mišių 
reikšmė, bei pora moralinių 
klausimų. Kviečiame visus 
studentus bei studentus 
kandidatus. Kreiptis į Rūtą 
Staniskytę, 18025 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119, 
tel. 531-8496.

• Clevelando šauliai or
ganizuoja ekskursiją pavie
nėm mašinom išvyką j Ha
miltoną, Kanadoje, kur ba
landžio 25-26 d. d. DLK Al
girdo šaulių kuopa rengia 
iškilmingą 15 metų kuopos 
sukaktį su menine progra
ma ir Clevelando šauliai 
ir prijaučiantieji pakviesti 
svečiais. Norintieji vykti, 
dėl smulkesnių informacijų

SM /uperior Avino/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5'/4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: [B

Kasdien nuo 3:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Dviejų dailininkių kūrinių paroda
š. m. kovo 28-29 d. d. dvi 

jaunesnės kartos dailinin
kės: Vida Krištolaitytė ta
pytoja ir Marytė Meškaus- 
kaitė-Gaižutienė keramikė 
išstatys savo darbus Cleve
lando lietuvių visuomenei. 
Paroda vyks Lietuvių Na
mų salėje. Oficialus paro
dos atidarymas šeštadienį, 
7:30 vai. vakaro. Rengia 
Korp. Giedra.

Dail. Vida Krištolaitytė

kreipiasi Į Žalgirio kuopos 
vicepirm. S. Butrimą, tel. 
481-2130.

Abi dailininkės yra ne
abejotini mūsų jaunos kar
tos talentai, spėiusios jau 
gana plačiai savo darbais 
pasireikšti ne tik lietuviš
kose kolonijose, bet ir ame
rikiečių galerijose grupinių 
bei individualinių parodų 
renginiuos. Tad verta ar
čiau susipažinti su dailinin
kėms ir jų laimėjimais me
no pasaulyje.

Vida Krištolaitytė gimu
si Lietuvoje, tačiau pagrin
dinį savo išsimokslinimą ga
vusi jau už Lietuvos ribų. Į 
meno pasauli žengė šiame 
krašte, kur studijavo meną 
M. F. A. Pratt Institute, 
Brooklyne, N. Y., Illinois 
universitete, meno pedago
giką, Urbanos universitete, 
Chicagos Institute of Art 
tapj'bą, The Nevv School for 
Sočiai Research Nevv Yorke 
meno istoriją ir visą eilę 
kitų mokslo disciplinų susi
jusiu su menu.

Čia minėtos studijos rodo 
dailininkės didelę erudiciją 
meno srity ir pilną subren
dimą savo profesijoj. Tad 
nenuostabu, kad Vida rim
tais meno kritikos straips
niais reiškiasi lietuvių ir 
amerikiečių spaudoj. Savo 
darbus yra išstačius! 6-se

individualinėse ir 13-je gru
pinėse parodose.

Apie šias rimti mūsų dai
lininkai ir amerikiečiai yra 
išsireiškę labai palankiai. 
Daugumas jos darbų nors ir 
linkę į abstraktizmą, tačiau 
pilni gyvybės, ekspresijos 
ir su labai specifine minti
mi.

Marytė Meškauskaitė- 
Gaižutienė gimusi taip pat 
Lietuvoje. Meną studijavo 
Art Institute of Chicago ir 
Hyde Park Art Genter. Jos 
pagrindinė meno šaka ke
ramika. Daug tobulinosi me
ninių indų, \ypač porcela-

M. Gaižutienės keramika.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

• KOVO 21-22 D. Religinės 
šalpos paroda ir . filmas D.M. 
N.P. salėje.

• KOVO 28-29 D. Meno pa
roda. Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 5 D. Kultū
rinė popietė DMNP parapijoje.

• BALANDŽIO 25-26 D. 
Vandos Aleknienės dailės kū
rinių ir Norberto Lingertaičio 
gintaro išdirbinių paroda D.M. 
N.P. parapijos salėje. Ruošia 
Neringos tunto Židinys.

• BALANDŽIO 26 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 10 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS- 13 DD„ Atei
tininkų šeimos šventė ir 70 
metų Ateitininkijos sukakties 
minėjimas.

• GEGUŽĖS 17 D. JAV LB 
Kultūros tarybos premijų įtei
kimas.

• GEGUŽĖS 23 D. Abitu
rientų balius. Ruošia LB Ohio 
Apygardos valdyba. 

no darbuose. Pasižymėjusi 
cheminiais eksperimentais 
gaminant įvairias glazūras 
keramikai.

Turėjusi penkias savo in
dividualias parodas lietuvių 
ir amerikiečių galerijose. 
Dirba su keramikos klasė
mis, daugiausia su lietuvių 
jaunimu.

Tad laukiam šių dviejų 
mūsų talentų Clevelande, 
kurios savo meno grožiu, 
šiuo ramiu gavėnios laiku 
pripildys ir mūsų širdis 
džiaugsmu.

Ingrida Bublienė

• GEGUŽĖS 23-24 D. Cleve
lando menininkų dailės paroda 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
D.L.K. Birutės draugijos Cle
velando skyrius.

• GEGUŽĖS 31 D, — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 7 D. O. Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 20 D. Joninių 
laužas O. ir V. Jokūbaičių so
dyboje. Ruošia Clevelando 
skautininkai-ės.

• LIEPOS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 29 D. Dirvai 
paremti balius. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius Lie
tuvių Namų salėje.

• SPALIO 10 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė-balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 18 D. prof. J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus su
kakties minėjimas. Akademija- 
koncertas. Ruošia Čiurlionio 
Ansamblis.

• LAPKRIČIO 28 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius Lietuvių namuo
se.
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ŠEN. PERCY AMERIKOS

BALSO LIETUVIŲ 
PROGRAMOS MINĖJIME

Amerikos Balso lietuviš
kai programai šiemet su
kanka 30 m. Ji buvo išrū
pinta Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastangomis ir ji 
ėmėsi iniciatyvos tą sukak
tį paminėti. Minėjimas 
įvyks kongreso rūmuose — 
Kapiteliu je — gegužės 14 
<1. 12 vai. 30 min. Minėjimo 
garbės pirmininku sutiko 
būti būti šen. Charles H. 

Sibiro tremtiniui

A. A.

JERONIMUI ČEKUI
Lietuvoje mirus, jo broliui Dr. VACLOVUI 
ČEKUI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą

Amerikos Lietuviii 
Tautinės Sąjungos 

11 Skyriaus New Yorke 
Valdyba ir nariai

Korp! Neo-Lithuania filisteriams

JOLANTAI ir ALGIUI MOCKAIČIAMS su 

šeima ir žmonai SOFIJAI, tėvui ir vyrui

KAZIUI GLIOŽERIUI mirus,

kolegišką užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

■MMMMMH

A. A.

INŽ. JERONIMUI JUŠKĖNUI

Lietuvoje mirus, sūnų GERARDĄ JUŠKĖ-

NĄ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiu

Dr. Arnoldas Grushnys

Percy. Jis pasakys ir pa
grindinę kalbą. Šen. Percy 
yra Senato Užsienio reika
lų komiteto pirmininkas ir 
lietuviai džiaugiasi tokio 
Įtakingo žmogaus prielan
kumu. J minėjimą bus kvie
čiami JAV valdžios žmonės, 
Lietuvos diplomatinio kor
puso nariai, laisvinimo veik
snių vadovybės.

Minėjimo organizavimo 
techniškus darbus atlieka 
ALT Visuomeninių reikalų 
komisija, vadovaujama dr.
L. Kriaučeliūno, glaudžiai

Alto delegacija ir Washingtono lietuviai po Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo JAV se
nate. Iš kairės: Lietuvos atstovas dr. St Bačkis, Alto atstovas Washingtone dr. J. Genys, Alto 
vicepirm. dr. J. Valaitis, Vliko reikalų vedėja M. Samatienė, šen. Charles H. Percy, pasakęs 
lietuviams labai palankią kalbą, J. Laučka, Amerikos Balso lietuvių programos vedėjas P. 
Petrutis, Vliko vicepirm. dr. J. Balys ir Alto vicepirm. T. Blinstrubas.

palaikydama ryšį su Ame
rikos Balso lietuviškos pro
gramos vedėju P. Petružiu 
ir Lietuvos atstovu dr. S. 
Bačkiu.

ALT Informacija

ALT VALDYBOS 
ATSTOVAI 

WASHINGTONE
ALT Valdybos vicepirmi

ninkai dr. Jonas Valaitis ir 
Teodoras Blinstrubas lan
kėsi Washingtone. Pirma
dienį, vasario 16 d. buvo 
Lietuvos atstovo dr. Stasio 
Bačkio pakviesti į Vasario 
16-tos minėjimą Lietuvos 
Pasiuntinybėje. Be įvairių 
valstybių diplomatinio kor
puso svečių dalyvavo kon
gresmenai, Valstybės De
partamento pareigūnai ir 
Washingtono lietuviškų or
ganizacijų atstovai.

Vasario 17 d. dalyvavo 
JAV senate senatoriaus 
Charles H. Percy suorgani
zuotame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime.

Po apsilankymo senate 
ALT atstovai apsilankė 
Amerikos Balso lietuvių 
skyriuje, kur buvo nuošir
džiai priimti Alfonso Petru- 
čio, kitų tos įstaigos tar
nautojų, ir kur įrekordavo 
savo kalbas į Lietuvą.

Trečiadienį, vasario 18 d. 
ALT vicepirmininkai dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir 
Teodoras Blinstrubas daly
vavo Atstovų Rūmuose su
ruoštame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime, ku
rį globojo kongresmanas 
Frank Annunzio. Atstovų 
Rūmuose maldą sukalbėjo 
kun. Leonardas Andriekus. 
Ištisa eilė kongresmanų pa
darė pareiškimus Lietuvos 
reikalu.

KAZIMIERAS OKSAS 
TAUTINĖS KILMĖS 

TARYBOJE
lllinois valstijos guberna

torius James R. Thompson 

paskyrė Kazimierą G. Oksą 
į lllinois Ethnic Heritage 
Commission — Tautinės 
Kilmės^ Tarybą.

Kazimieras Oksas šiuo 
metu eina Cook apskrities 
prisiekusiųjų teismo komi- 
sijonieriaus pareigas ir yra 
aktyvus respublikonų vei-. 
kėjas.

Eilę metų buvo pirminin
ku lllinois Lietuvių Respub
likonų Lygos, buvo lllinois 
Tautinių Grupių Respubli
konų Tarybos pirmininku ir 
šiuo metu aktyviai dirba su 
Amerikos Lietuvių Respub
likonų Federacija, kur Val
dyboje eina sekretoriaus 
pareigas. Jis taipogi šiuo 
metu yra pirmininkas Lie
tuvių Egzekutyvų Klubo 
Chicagoje ir taipogi dirba 
su lllinois Lietuvių Preky
bos Rūmais — Lithuanian 
Chamber of Commerce, kaip 
direktorius.

Ethnis Heritage Commis
sion šiuo metu planuoja 
tautybių festivalį laike Illi- 
nois valstijos metinės mu
gės Springfielde rugpiūčio 
6-16 dienomis. Tai vienas iš 
komisijos tikslų — skatinti 
ir sudaryti sąlygas tautinių 
grupių kultūriniams pasiro
dymams lllinois valstijoje.

MARGUTIS KVIEČIA
Margutis penkiasdešim

tuosius veiklos metus pra
deda Antano Gustaičio 4 
veiksmų t r a g i k omedija 
"Mėnulio užtemimas’’.

Veikalas naujas, nespaus
dintas ir niekur nestatytas.

Pastatymas Dariaus La
pinsko, choreografija Viole
tos Karosaitės, dekoracijos 
Jono Kelečiaus. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka Lai
ma Rastenytė-Lapinskienė, 
Jonas Kelečius ir Bernardas 
Prapuolenis.

Spektakliai bus balandžio 
U ir 12 d.d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Bilietai gau
nami Margutyje ir Vazne- 
lių prekyboje.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir bilietus 
įsigyti iš anksto.

Į premjerą pakviestas ir 
žadėjo atvykti ir pats au
torius Antanas Gustaitis.

DAIL. GALDIKO DARBŲ 
PARODA

Nekalt. Prad. Marijos se
serų (Putnamo) rėmėjų 
Chicagos apygardos valdy
ba š. m. kovo 27 d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijo
je ruošia dailininko Adomo 
Galdiko dailės darbų ir An
tano Paskočimo lietuviškų 
kryžių parodas. Po atidary
mo, kavinėje bus tęsiama 
vakaronė, kurios metu kal
bės kun. Stasys Yla apie 
lietuviškus kryžius ir bus 
rodomas garsinis filmas 
apie dail. Ad. Galdiką.

kad nuo š. m. kovo 22 d. pa
keliamas pašto tarifas laiš
kams, siunčiamiems pirma 
klase. Vietoj 15 c. reikės 
mokėti 18 c. už kiekvieną 
oz. ir po 17 c. už kiekvieną 
sekančią oz.

• Dail. Aidos Peldavičiū- 
tės pomirtinė meno parodos 
ruošiamos New Yorke, To
ronte ir Chicagoje. Pirmoji 
paroda New Yorke bus ati
daryta š. m. balandžio 4 d. 
Vėliau: Toronte, Kanadoje 
ir Chicagoje.

ATTENTION 0WNER 
OPERATORS

If you are new in business or 
thinking of making a change B. 
J. McADAMS INC. is now leas- 
ing 75 model or newer tandem 
tractors. Ample retum loans & 
weekly settlements. Plūs many 
other benefits.
FOR MORE INFORMATION CALL:

CHA RI.IE THROCKMORTON 
1-800-643-8239

(11-15)
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