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NEPRIPAŽINIMAS
Išeivija ir tolimesnės perspektyvos

Vasario 16 d. Aktu prasidė
jusi Lietuvos nepriklausomy
bė davė du palikimus: atbaig
tą tautini susipratimą liku
siems krašte ir JAV nepripaži
nimą sovietų okupacijos išeivi
jai. Įsivaizduokime, kaip šian
dien jaustumės, jei būtų pasi
sekęs 1920 m. bolševikų suma
nymas sujungti mus su gudais 
i vieną tarybinę valstybę? Tuo 
tarpu pastangos už Lietuvos 
valstybės pripažinimą sujun
gė lietuvių išeiviją Amerikoje 
ir apvainikavo jos pastangas. 
Naujai ateivių bangai teko už
davinys tą laimėjimą toliau iš
laikyti, nors ir priešingu var
du, kaip okupacijos NEPRI
PAŽINIMĄ.

Žinia, galima sakyti, kad 
tai nepriklausė vien tik nuo

Vytautas Meškauskas 

mūsų, nuo milijono surinktų 
parašų, reikalaujančių Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimo. Juk sunku įsivaizduo
ti, kad JAV dar daug ilgiau už 
1922 ar 23 metus būtų nepri
pažinusios de facto jau kelis 
metus egzistuojančios Baltijos 
valstybės. Tačiau turint gal
voje lenkų kėslus ir intrigas, 
išeivijos akcija be abejo buvo 
reikalinga. Taip pat ir dabar
tinis nepripažinimas nėra 
vien išeivių pastangų vaisius.

Su pripažinimo-nepripažini 
mo problema JAV susidūrė 
dar pilietinio karo metu. Ta
da Washingtonui labai rūpė
jo, kad kiti kraštai nepripažin
tų Pietų Konfederacijos, nors 
ji tvirtai valdė savo teritoriją.

(Nukelta į 4 psl.)

Vasario 20 d. Clevelande Dievo Motinos šventovėje iškilmingai buvo pašventinta Naujoji 
Neringos skaučių tunto vėliava. Į šventinimo iškilmes buvo atvykę svečiai iš Chicagos ir 
Detroito. Nuotraukoje dvasios vadas ps. kun. G. Kijauskas šventina vėliavą. Prie vėliavos skau
tės A. Apanavičiūtė, D. Mataitė, K. Kampe. Šalia jų — vėliavos mecenatai ii- krikšto tėvai 
skautininkai dr. Nelly ir Gerardas Juškėnai. Plačiau apie iškilmes bus kitame numeryje.

J. Garlos nuotr.

THE SECRETARY OF STATĖ

WASHINGTON

February 15, 1983

SVEIKI SU SAULE AKYSE, SU MEILE ŠIRDYJE
Lietuviškosios skautijos garbingo jubiliejaus proga

Dear Mr. Chargė d'Affaires:

On the occasion of the sixty-fifth anniversary of 
Lithuanian independence, I am privilcgod to convey to you and 
to the Lithuanian people the best wiehes and hopes of the 
Govcrnment and people of the United Statės.

On February 16, 1918, the Lithuanian people proclained 
their independence from foreign dominat ion and in the 
twonty-two years which followed dcvoted themselves to building 
a detnocratic nation on the shores of the Baltic Sea. Būt as 
hi story records, t b. i s r.oble achievement was tragically 
destroycd when the Soviet Union invaded and illegally annexed 
Lithuania in June, 1940.

The United Statės uneąuivocally condemnod the Soviet 
annexation of Lithuania in 1940 and does »o today. We do not 
recognize the forcible incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union. This Administration, as previous 
Administrations, honors your countrymen's struggle for freedom 
and rėmairis determined that the memory of what happened in 
Lithuania over forty years ago shall not fade and that the 
wrongs done then will one day be righted.

.Sincerely yours,

George P. Shultz

Dr . S.A. Backis, 
Chargč d'Affaires of Lithuania, 

Lithuanian Legation, 
2622 16th Street, N.H., 

Kashington, D.C.

Praeitą šeštadieni, vasario 19 d. Clevelande Įvykęs jaunųjų muzikų konkursas, rengtas LB 
kultūros tarybos, sutraukė daug publikos. Nuotraukoje konkurse dalyvavę muzikai: A. Bankas, 
V. Mozuraitytė, A. Šepetytė — fleita I vieta, V. Bakšys — pianistas I vieta, D. Sakaitė, V. Poli- 
kaitytė, C. Valenčiūnas-De Michael ir R. Pakštaitė dainavime I vieta. J. Garlos nuotr.

šiemet lietuviškajai skau- 
tybei sukanka šešiasdešimt 
penkeri .gyvavimo metai. 
Sukaktis ne eilinė, jei nu
bosime 65-kerių metų baro 
vagomis atgalios į tas mū
sų Nepriklausomo gyveni
mo kūrimosi ūkanas, kada 
toji skautybės ugnis buvo 
įžiebta lietuviškos buities 
žaizdre. Tada Lietuva kūrė
si, kėlėsi iš karo griuvėsiu 
naujam kūrybiniam 
gyvenimui. Viena jos kūry
binio gyvenimo apraiškų 
buvo — gen. Baden-Powelio 
paskelbta skautybės — ar
timo meilės ir broliškumo 

— idėja. Jos sėkla sužydo 
ir ėmė vešliai bujoti mūsų 
Rūpintojėlių ir Laisvės ka- 
rių-savanorių žemėje.

Kraštas gyveno Nepri
klausomo gyvenimo Saulė
tekį. Visose krašto srityse 
gyvenimas virte virė. Ir 
mūsų jaunimas būrėsi į 
skautybės gretas. Tai buvo 
gražūs skautybės kūrimosi 
metai. Ir štai toji Skauty
bės Lelija, pasodinta der
lingame Nemuno slėnyje, 
išaugo ir sužydo vešliais 
žiedais. Brandžiom varpom 
ji šlamėjo Lietuvos Nepri
klausomybės metų vėjuje ir 
išnokusiais grūdais biro 
skautai į mūsų visuomeniš
kos veiklos barus, kilniais 
darbais ir lietuviško pasi
aukojimo žvaigždėtais idea
lais nusėdami ne tik gim

/Mirė dr. Vadovas Čekas
Dirvą ruošiant spaudai, iš 

New Yorko gauta liūdna 
žinia, Woodhavene, savo 
namuose vasario 21 d. 4 
vai. ryto mirė nuo širdies 
smūgio dr. Vaclovas čekas, 
75 metų amžiaus, buvęs Vil
ties Draugijos vicepirmi
ninkas.

Velionis Neprikl. Lietu
voje buvo baigęs Tauragės, 
mokytojų seminariją mo
kytojavo Žemaitijoje. Vė
liau, persikėlęs Į Panevėžį, 
buvo Jaunosios Lietuvos 
Panevėžio rajono vadu. Vo
kiečių okupacijos metu stu-

Balys Auginąs

tąją padangę, bet ir spindė
dami tolimoje tremtyje, ir 
čia — išeivijoje ...

Kiekvienoje tautoje jau
nimas yra pats gražiausias 
ir šviesiausias idealizmo 
švyturys, kilnių idealų pla
tintojas ir kovotojas, nebi- 
jąs dėl savo įsitikinimų pa
aukoti ir savo gyvybę. Jau
nimas _•— tai saulės spindu
lys, nušviečiąs kasdienybės 
niūrią padangę, tai gražiau
sioji vaivorykštė, šviečianti 
šios žemės kloniams. Jei ne
būtų jaunimo — pasaulyje 
nebūtų idealizmo, šviesaus 
pasiaukojimo, nebūtų gra
žių'sapnų, kuriuos sapnuo
ja žmonija šimtmečių šimt
mečiais, ilgėdamasi gražes
nio, šviesesnio, prasminges
nių rytojaus. Didysis mūsų 

(Nukelta į 6 psl.)

dijavo mediciną V. D. Uni
versitete Kaune ir mokslus 
baigė ir daktaro diplomą 
gavo Heidelbergo universi
tete.

Nuliūdime liko žmona 
Emilija. Dirvos bendradar
bė. Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo pirmininkė, 
buv. Amerikos Lietuviu 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkė, dukros Aldona ir 
Danguolė su šeimomis ir 
kiti artimieji.

Atsisveikinimas ir laido
jamas įvyks iš šalinskienės 
koplyčios, Woodhaven, N.Y.
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snvamnĖ pouti^^

Lietuvos žydas daro karjerų Izraelyje. - Situacija Libane.
- Irano-lrako karas. - Žydai neteko paskutinio 

______________  dienraščio New Yorke. ______________ _
Su dideliu nenoru Beginąs 

pagaliau priėmė specialios 
valstybės tytinėjimo komisijos 
sprendimą, kad Izraelio ka
riuomenės vadams tenka ne
tiesioginė atsakomybė už žu
dynes Beiruto pabėgėlių iš 
Palestinos stovyklose, nes ne
buvo sunku jas numatyti, j 
ten siunčiant falangistus. Be
ginąs atleido krašto apsaugos 
min. Sharon iš pareigų, bet ji 
paliko savo kabinete, kaip ‘mi
nistrą be portfelio’.

Nauju krašto apsaugos mi
nistru paskirtas iki šiol buvęs 
ambasadorius Washingtone 
Moshe Arens. Jis gimė Kaune 
1925 metais. Jo tėvas, pasitu
rintis prekybininkas, turėjo ne 
blogus ryšius su JAV, į kur ka
ro išvakarėse 1938 m. per Ry
gą ir išvažiavo. Arensai apsi
gyveno New Yorke, kur jauna
sis Moshe baigė Aukšt. Mo
kyklą, o paskui, atitarnavęs 
JAV kariuomenėje, studijavo 
inžineriją. 1948 metais, pra
sidėjus arabų-žydų karui, Mo
she išvyko į Palestiną, kur įsto
jo į Irgun pogrindžio organiza 
ciją, kuriai vadovavo Lenkijos 
žydas Beginąs.

‘Mano tėvas,’ - pareiškė 
Moshe - ‘norėjo, kad likčiau 
Amerikoje ir tapčiau milijo
nierių. Aš tačiau turėjau va
žiuoti į Izraelį. Kai manęs kai 
kurie jauni žmonėnės paklau
sia kodėl - aš atkertu, kad 
atvažiavau čia iš Lietuvos per 
Latviją, kur vokiečiai sunaiki
no viską. 95 % žydų vokiečių 
valdymo nepergyveno. 1948 
metais atėjo paskutinė proga 
po Holocausto įrodyti, kad 
žydai visdėlto likę.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS REMONTAS
Susitarę su Lietuvos Atstovu JAV-se dr. Stasiu Bač- 

kiu, ALTos, JAV Lietuvių Bendruomenės ir VLIKo at
stovai sudarė bendrą komitetą, vadovaujamą dr. J. Genio, 
sukelti iš lietuvių visuomenės lėšų Pasiuntinybės pastatą
Washingtone atremontuoti.

Didžioji reikiamų pinigų suma ($90,000.09) jau su
kelta. Remonto darbus tinkamai užbaigti dar trūksta apie 
$30,000.00. Jeigu šios, palyginamai, nedidelės sumos nesu- 
kelsime darbai nebus užbaigti, nebus atlikti struktūriniai 
pataisymai Pasiuntinybės išlaukinėse sienose, nebus jokio 
pastato nuvalymo ir kt. Tas labai kenks ne tik estetinei 
Pasiuntinybės išvaizdai, bet taip pat ir jos gedimas nebus 
sustabdytas.

Remonto darbus energingai ir taupiai vykdo techni
kinis komitetas, sudarytas1 iš arch. Arvydo Barzduko, inž. 
Vytauto Izbicko ir arch. Algio žemaičio. Jiems būtinai 
reikia tos $30,000.00 sumos, kad darbus galėtų užbaigti 
iki š. m. balandžio mėn. 15 d. ir galėtų atsiskaityti su 
darbus vykdančiais rangovais.

Nuoširdžiai prašome lietuvių visuomenės, kad ir 
kuklia savo auka prisidėti prie šio labai reikalingo ir kil
naus darbo. Prašome ir tų, kurie aukojo, kad ir mažes
nėm sumom, savo įnašą padidinti.

Aukas skubiai siųskite šiuo adresu:
2622 16th Street, N.W.
Washington, D. C. 20009 
Washington, D. C. 23339

Dr. Antanas Butkus
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas 
1983 m. vasario 16 d.
Aušros Metai

Grįžęs 1950 metais į JAV, 
Arens baigė mokslus ir kurį lai
ką dirbo aviacijos pramonėje. 
1957 m. jis grįžo atgal į Izrae
lį, kur netruko įsivelti į politi
nį gyvenimą, 8 metus buvo sei
mo nariu. Politiniai jis pri
klauso dešiniam sparnui, ku
ris nori lengvai apginamo Iz
raelio. Už tat jis balsavo prieš 
Sinajaus dykumos atidavimą 
Egiptui pagal Camp David 
pasitarimą. Nors jo pažiūros 
mažai skiriasi nuo Sharono, 
tai dar negarantuoja, kad il
gainiui Arens liks patenkin
tas, jei Sharonas ir toliau va
dovautų krašto apsaugos poli
tikai. •••

Tuo tarpu derybos dėl užsie
nio kariuomenių pasitraukimo 
iš Libano, atrodo, beviltiškai 
įklimpo. Izraelis prieš tai nori 
susitarimo su Libanu dėl savo 
radaro taškų palikimo jo teri
torijoje, bei diplomatinių ir 
prekybinių santykių užmezgi
mo. Tam tačiau priešinasi Li
bano vyriausybė, kuriai grąsi- 
na Saudi Arabija ir kitos tur
tingos arabų valstybės neduoti 
jokios pagalbos, jei būtų priim
ti Izraelio reikalavimai. O tik 
arabų ūkinė pagalba leidžia 
Libanui šiaip taip išgyventi. 
Krašto atstatymas jos dar dau
giau reikalaus. Galimas daik
tas, kad Izraelio vyriausybės 
nusistatymas priklausys nuo 
to įspūdžio, kurį Moshe išsive
žė iš Washingtono.

•••

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Jau minėjom naują Irano 
ofenzyvą, iškilmingai Tehera
ne pavadintą ‘paskutine’, kuri 
turėjo sutriuškinti Iraką. Jei 
jos tikslas buvo sunaikinti Ira
ko kariuomenės moralę - ji pa
siekė priešingų rezultatų. Ne
šališki stebėtojai praneša apie 
pakrikimą Irano pusėje. Tuo 
tarpu Irako kariai kovojo ge
rai - galimas daiktas dėl to, 
kad jau gynė savo pačių teri
toriją. Bagdado vyriausybė 
skelbia, kad iraniečių žuvę 
15,258. Vakarų žvalgybos ta
čiau mano, kad abejose pusėse 
žuvo viso 7,000 , jų tarpe 
5,000 iraniečių. Iranas, kaip 
ir ankstyvesnėse ofenzyvose, 
siuntė savo pėstininkų mases 
prieš gerai įsitvirtinusius ira
kiečius. Pėstininkus parėmė 
tankai, bet jų neužteko. Irano 
Kariuomenė dabar turi apie 
60 visų rūšių lėktuvų, o likusių 
tankų neužtenka net vienos 
šarvuočių divizijos apginklavi
mui. Irakas turi išdėstęs savo 
kariuomenę nuo Turkijos 
sienos iki Basros, kas sudaro 
nemažą ūkinę naštą visam 
kraštui. Iranas turi pasirinki
mą, kur smogti, tačiau, antra 
vertus, jo pusėje nėra daug ke 
lių, todėl jis negali lengvai per
mesti savo kariuomenės.

•••
New Yorke į savaitraštį per

siorganizuoja paskutinis žydų 
dienraštis (idiš kalba) For- 
ward. Jis neišgali finansiškai 
išsilaikyti, nors dar turi apie 
20,000 skaitytojų ir įvairiais 
aukų vajais per paskutinius 8 
metus sutelkė 1.3 milijoną do
lerių.

Savo laiku, prieš II Pasauli
nį karą, New Yorke ėjo net ke- 
l turi žydų dienraščiai; socialde 
mokratų Fonvard, komunistų 
Freiheit, sionistų Tog (Diena) 
ir konservatyviai religingas 
Morgen Zhurnal. Dabar liks 
tik trys savaitraščiai, prirašo
mi ir skaitomi tik senesnės kar-

■ Iš kitos pusės
Pereitais metais čia minėjome Gintos Remeikytės ei

lėraštį "pasiklausykite Evangelijos pagal Jonę”, pasiro
džiusį katalikiškos ATEITIES 6 nr. Jei jis būtų kur kitur 
išspausdintas, būtų prikišta, kad tyčiojamasi iš tikybos. 
Net ir ATEITYJE pasirodęs jis sukėlė kontraversijos, 
dėl kurios vyr. redaktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas 
taip teisinasi 8-9 nr.:

"šį eilėraštį spausdinau, nes 1. jis vaizduoja 
moters pergalę prieš blogį; 2. moters galimybė bū
ti išganytoja, blogio pergalėtoja, stipriai bet visai 
apgalvotai įvilktu palyginimu; 3. eilėraštyje ne>- 
įžiūriu nei nepagarbos, nei nemoralumo, sukrečian
tis blogio žiaurumo atvaizdavimas primena Kris
taus kančios atvaizdavimą; 4. žmogaus — ar tai 
vyro, ar tai moters — pergalė, net buvus išniekin
tu, -a, yra tikrai džiugi žinia, t. y. evangelija.” 

6-tame nr. pristatydamas tą eilėraštį, redaktorius 
klausė: ”Kas būtų atsitikę, jei Dievas būtų siuntęs mo
terį išganyti pasaulį?” Remeikytės atsakymas buvo: 

"Kareiviai ją išžagino ir pririšo 
išskėstomis kojomis tarp kedrų ties upeliu.
Ji prisikėlė ir pagimdė žmogų.”

Paskelbus tokią evangeliją, poetė toliau jieško temų 
iš šventraščio. Skautų MŪSŲ VYČIO” 4 nr. ji paskelbė 
NEPABAIGTĄ TESTAMENTĄ, kuriame teigia, jog Mo
tiejus, Morkus, Lukas ir Jonas rašė, kad Marija Magda
lena daug ką bučiavo ir atvirkščiai, ir kad vieną vakarą 
M. Magdalena pabučiavo Jėzų:

"Tačiau man juk smalsu, 
kokias meilužes Jonai

Tomai 
Jurgiai 
Audriai 
ir t.t. tada susirado.

Ar jų vardai — užrašyti smėly?”
Ir šitas eilėraštis rado vietos atitinkamame žurnale. 

Ar skautai nesimoko jieškoti pėdsakų? vm

tos. Tas pats Forward, parti
jos linijos nesilaikąs, bet smar
kiai į kairę pakrypęs Freihait 
ir religinis Algemeine Zhurnal.

Tautiniai laikraščiai dau
giausia išsilaiko iš naujai atvy
kusių. Žydai ta prasme buvo 
laimingesni už kitų tautybių 
ateivius. Jų daugiau atvyko iš 
Sovietuos, ypač detentes lai
kais, tačiau jie, atrodo, jau bu
vo atpratę nuo idiš kalbos var
tojimo, nes savo tarpe komu- 
nikavo jau rusiškai.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS ANO 
MEDICAL LABORATORY TECHNI- 
CIANS •— Multispecialty chnic nnd 
101 bed general hospital h»is im 
mediatc opening for Medicai r«cn- 
nologists and Medicai Laborąto r? 
Techniciana. Good f ringe benefits. 
Salary commnnsurate with experience. 
Write or call Jonathan Everson Chief 
Tech.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St.

Philippi, West Virginin 26416 .
304-457-2800

(8-15)

LITHOGRAPHERS 
lf you're an experlenced 4-color 
jfripper, novv's your chance to 
loin one of Mlchioan's mosi pro- 
gressive 4-color commerclal 
shops, Pendell Priritino, In Mid- 
land. Onlv very talented, crltical 
high qualify-priented need re- 
ply. Low to mld ttO's, plūs over- 
time and shifl ditferenfial. Send 
resume and samples to:

PENDEIL PRINTING INC 
1700 James Savaoe Rd 

Midland, MI 48640 
or call first, 517-496-3333 

Affn: James Houvener

AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

įU.t

GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS

Tvarkome keliones (pavieniem asmenim ir 
grupėm) po Ameriką | ir į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU
- AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highvvay Palos Heights, Illinois 60463
Tel. 312-448-7420 312-785-9393
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR
MOSlį pareiga

Pennsylvanijos gubernatorius Diek Thornburgh pasirašo Vasario 16 d. proga proklamaci
ją skelbiančią Lietuvių Dieną, dalyvaujant lietuvių delegacijai.

Lietuvos atstovo dr. S.A. 
Bačkio žodis i Lietuvą, pa
sakytas per RADIO LIBER- 
TY Vasario 16 proga, 1983 
metais.

Brangūs Tautiečiai,

Šiandien prisimename, kad 
Lietuvos Taryba, vykdydama 
Lietuvių Tautos valią būti 
laisva ir nepriklausoma, 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje pa
darė ši nutarimą: ‘Lietuvos 
Taryba, kaipo vienintelė Lie
tuvių Tautos atstovybė, rem
damos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir Lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutari
mu rugsėjo 18-23 dienomis 
1917 metais, skelbia atstatan
ti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirian
ti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.’

Tą Aktą 1920 m. gegužės 
15 d. vienu balsu patvirtino 
laisvai išrinktas Lietuvos Stei
giamasis Seimas. Atstatytąją 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę pripažino tarptautinė 
valstybių bendruomenė ir 
taip pat Sovietų Rusija, kuri 
1920 m. liepos 12 d. Maskvoje 
su Lietuva pasirašyta taikos 
sutartimi taip užsiangažavo:

‘...pripažjsta Lietuvos vals
tybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einančiomis 
juridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams atsisa
ko nuo visų Rusijos suverenite
to teisių, kurių ji yra turėjusi 
lietuvių tautos ir jos teritori
jos atžvilgiu.’

Lietuvos valstybės • atsista
tymas ir jos jsijungimas į lais
vų valstybių bendruomenę 
yra šiame šimtmetyje reikš
mingiausias Lietuvių Tautai 
istorinis įvykis. Nepriklauso
mybės laikotarpis reikšmingas 
mūsų tautai, nes buvo pasiek
ti dideli laimėjimai.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Lietuvos valstybė tapo So
vietų Sąjungos ir hitlerinės Vo 
kietijos sąmokslo auka. Sovie
tų Sąjunga 1940. VI. 15 d. oku 
pavo Lietuvą ir jėga bei klas
ta rugpiūčio 3 d. jjungė j So
vietų Sąjungą, sulaužydama 
visas su Lietuva pasirašytas su
tartis ir kitus tarptautinius įsi
pareigojimus. Tai įvykus vie- 
nintėliais teisėtais Lietuvos 
valstybės pareigūnais liko jos 

diplomatiniai atstovai užsie
niuose. Jie pateikė protestus 
prieš Lietuvių tautos valios 
klastojimą vyriausybėms, prie 
kurių buvo akredituoti, pa
smerkė Sovietų agresiją prieš 
Lietuvą ir jos inkorporaciją į 
Sovietų Sąjungą. Siąja proga 
noriu pridurti, kad LDT su di 
dėlių pareigingumu nuo 1940 
metų gynė ir gina Lietuvių 
Tautos teises ir aspiracijas, šie 
lojasi, kad Lietuvos valstybės 
de jure egzistavimas būtų 
išlaikytas ir Lietuvos atstova
vimo tęstinumas būtų patik
rintas. Tuo reikalu LDT vei
kia diplomatinėje praktikoje 
priimta tvarka.

Ir dabar tuo klausimu LDT 
rūpinasi ir yra padariusi žy
gių, kad Lietuavos atstovavi
mas JAV-se būtų patikrintas. 
Tai pažymiu minint Vasario 
16 Dieną, kada laisvojo pašau 
lio lietuviai pareiškia, jog Lie 
tuvių Tauta niekados nesutiks 
su Lietuvos pavergimu ir kad 
Vasario 16 Dienos Aktas yra 
mūsų tautos apsisprendimas 
laisvam ir nepriklausomam gy 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės, Vasario 16, 
proga širdingai sveikinu Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu visus lietuvius tiek sovietų okupacijoje Lietuvoje, 
tiek svetur.

Prieš 65 metus Valstybės Tarybos, veikiančios kaip 
mūsų tautos atstovė, padarytas nutarimas atstatyti ne
priklausomą Lieuvos valstybę buvo natūralūs, teisėtas ir 
reikalingas. Jis buvo natūralūs, nes viena seniausių Euro
pos tautų bei valstybių buvo rusų imperijos pagrobta 
jėga. Tad, suprantama, kad lietuviai pasinaudojo pirma 
tinkama proga atstatyti savo suvereninių teisių vykdy
mą ir atsiskirti nuo Rusijos, kuri buvo daugiausiai atsili
kusi Europos valstybė.

Nepriklausomybės atstatymas buvo pripažintas tarp
tautinės valstybių bendruomenės ir vis dar galioja dau
geliui kraštų. Tai įrodo ypač iškalbingai Europos Parla
mento šių metų sausio 13 dienos nutarimas, kuriuo pa
smerkiama Baltijos valstybių okupacija, Sovietų Sąjun
gos įvykdytą, ir siūlo eilę priemonių, kurių turėtų imtis 
tarptautinė bendruomenė svetimųjų jungui pašalinti. Tai 
yra svarbus Baltijos tautų, Europos valstybių bendruo
menės ir tarptautinio teisėtumo laimėjimas,. Jis pasidarė 
galimas pirmiausia dėl mūsų tautos patriotinės laikyse
nos, užsienio lietuvio veiklumo ir užsienio politinių sluoks
nių palankumo Baltijos valstybių laisvės atstatymo bylai. 
Svetimų veikėjų tarpe, veikusių šiuo klausimu reikia dė
kingai paminėti p. Otto von Habsburgą.

Tai sakydamas, aš ypač karštai linkiu ko geriausio 
visiems lietuviams ir visoms lietuvėms, kurie trokšta Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo.

Stasys Lozoraitis
Lietuvos Diplomatijos šefas

Roma, 1983 m. vasario mėn. 16 d.

venimui, nes valstybinė nepri 
klausomybė yra mūsų tautos 
gyvybinė sąlyga. Visi gėrimės 
mūsų tautiečių pavergtoje tė
vynėje ryžtingu priešinimusi 
okupantui, lenkiame galvas 
pagerbdami mūsų tautos atgi
mimo patriarchus, Vasario 16 
Dienos Akto signatarus, žuvu
sius Lietuvos laisvės kovose, 
tremtinius, kalinius ir kovojan
čius dėl pagrindinių žmogaus 
teisių, tikėjimo ir sąžinės lais
vės.

Dėkingi esame, kad JAV vy
riausybė 1940 m. liepos 23 d. 
pasmerkė nelegalų Sovietų Są
jungos veiksmą. JAV vyriau
sybės politika nepripažinti 
prievartinės Lietuvos inkorpo- 
racjos į Sovietų Sąjungą yra 
tvirtai pakartojama per eilę 
metų pareiškimais, patvirti
nančiais Lietuvos valstybės 
juridinę egzistenciją. Tą 
Amerikikos politiką remia 
JAV Kongresas stipriomis re
zoliucijomis, patvirtinančio
mis amerikiečių solidarumą 
su mūsų tautinėmis aspiraci
jomis. Ta prasme paminėtina 
JAV Atstovų Rūmuose š.m. va 
sario 2 d. ir Senate vasario 3 d 
priimtoji Jungtinė Atstovų Rū 
mų Rezoliucija 60-ji, kuria nu 

tarta, kad Prezidentas paskelb 
tų proklamaciją, atžyminčią 
1983 m. Vasario 16 Dieną, 
‘Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena’ ir paskatintų JAV gy
ventojus švęsti tą dieną atitin
kamomis iškilmėmis ir veikla. 
Tuo yra atkreipiamas Krem
liaus dėmesys į tai, kad visos 
tautos turi teisę laisvai ir nepri 
klausomai nuo kitų gyventi 
kad laikas neįteisina Sovietų 
okupacijos ir pretenzijų į Lie
tuvą, primenant Maskvai žmo 
gaus teisių laužymus, žiaurios 
priespaudos ir gyvenimo kon
trolės santvarką Lietuvoje bei 
Sovietų Sąjungos prasižengi
mus tarptautiniams įsiparei
gojimams. Tuo taip pat paro
doma Sovietų Sąjungai, kad 
pasauliui yra žinoma, kaip ji 
traktuoja lietuvius, kaip jie 
yra grąsinami ir bauginami 
bei įkalinami, jei nepaklusta 
nelegaliems Sovietų žygiams.

Tvirta JAV laikysena yra 
kitų Vakarų valstybių remia
ma, nes nekartą mes patiria
me jų pareiškimus, kad jos Bal 
tijos valstybių okupacijos ne
pripažįsta. Ta prasme reikia 
paminėti 1983.1.13 d. Euro
pos Parlamento priimtą Balti
jos valstyabių klausimų rezo
liuciją, bei Australijos Senate 
1982.XII. 10 d. pareikštą pa
geidavimą, minint Žmogaus 
Teisių Pasaulinės Deklaracijos 
sukaktį, kad Australijos vy
riausybė paveiktų į J.T. Visu
mos Susirinkimą, jog jis at
kreiptų dėmesį į pavergtų Pa
baltiečių balsą ir pripažintų 
šių anksčiau buvusių nepri
klausomų valstybių teisę lais
vai apsispręsti. Visa tai rodo, 
kad Baltijos valstaybių proble
ma yra gyva ir ji nepamiršta
ma.

JAV administracija š.m. va 
sario 8 d. paskelbė leidinį apie 
Žmogaus Teisių padėtį įvairio
se valstybėse. Jame, pusi. 
1045-1048, skirtuose specia
liai Lietuvai, labai tiksliai nu
rodoma, kokia yra padėtis mū
sų tėvynėje žmogaus teisių, 
religijos, civilinių ir politinių 
teisių srityse, bei iš viso kokia 
žiauri yra sovietinių įstaigų lai
kysena ir kontrolė. Pateikti 
duomenys tame leidinyje apie 
etninę asimiliaciją, rusinimą 
slavų įkurdinimą Lietuvoje, 
patvirtina tai, ką pogrindžio 
spauda pavergtoje tėvynėje 
rašo. Cituoju Alma Mater pir
mame puslapyje esamą tekstą 

‘Sunkus dabar mūsų tautai 
laikotarpis, gal pats sunkiau
sias iš visų, kada nors buvusių 
Lietuvos istorijoje. Gresia pa

vojus jau visos tautos egzisten
cijai. Nors dabar vykdoma ta 
pati carinės okupacijos politi
ka, bet priemonės yra ne tik 
žiauresnės, bet žymiai rafinuo
tesnės.’ Toliau Alma Mater ra 
šoma: ‘Ar mes pakankamai 
padedame savo tautai sunkio
je priespaudoje visais galimais 
būdais’, kada ‘daroma viskas, 
kad dingtų Lietuva ne tik iš 
pasaulio žemėlapio, bet ir iš 
pačių lietuvių sąmonės ir šir
dies’ ir kada ‘Tarybinė sapuda 
visokiais būdais stengiasi iš
trinti iš tautos atminties Vasa
rio 16 Dienos datą’.

Tokiai padėčiai Lietuvoje 
esant - ir žinant, ko mūsų pa
vergtieji tautiečiai nori - Va
sario 16 Dienos šventė įparei
goja visus išeivius dar daugiau 
pastangų dėti, kad būtų pa
siektas mūsų visų tikslas - Lais 
va ir nepriklausoma Lietuva.

• Vasario šešioliktosios 
proga JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba 
prezidentui Reaganui ir 
Valstybės sekretoriui G. 
Schultzui pasiuntė laiškus 
pasirašytus pirm. dr. An
tano Butkaus ii* Visuomeni
nių reikalų tarybos pirm, 
dr. Algirdo Budreckio.

Laiškuose primenamos 
Lietuvos valstybės įsteigi
mo 730 metų ir Nepriklau
somybės atstatymo 65 metų 
sukaktys, tebesitęsianti so
vietinė okupacija ir prie
spauda, o taip pat ir lietu
vių tautos nenutrūkstanti 
kova dėl savo teisių ir lais
vės. Dėkojama Jungtinėms 
Valstybėms už tebetęsiamą 
Lietuvos suverenumo pripa
žinimą. Prašoma diplomati
niai spaudimais, prekybi
niais, varžymais, - sustiprin
tomis radijo j Baltijos kraš
tus transliacijomis bei pa
saulio opinijos organizavi
mu siekti okupacijos varž
tų atleidimo, persekiojimų 
sustabdymo.

Panašaus turinio laiškai 
pasiųsti ir visiems Jungti
mi] Valstybių kongreso na
riams.
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NEPRIPAŽINIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Mat, pagal nusistovėjusį per 
amžius paprotį, pripažįstama 
tokia vyriausybė, kuri fakti- 
nai valdo kraštą ir gali išpil
dyti savo įsipareigojimus. Wa- 
shingtone tada prie faktino 
valdymo sugalvota prikergti 
sąlygą, kad reikalingi ir gyven
tojų norą atstovaują valstybės 
organai, o rinkimų Konfede
racijoje dar nebuvo. Vėliau 
pripažinimo-nepripažinimo 
politika buvo vedama siekiant 
savo tikslų Centro Amerikoje. 
Taip Domininkonų Respubli
ka, sulaikant jai pripažinimą, 
buvo priversta pasirašyti mui
tų konvenciją, ko ji nenorėjo. 
Panašiai 1914 m. buvo ir su 
Meksika, kur galų gale laimė
jo JAV pripažintas kandida
tas į prezidentus.

Moderniais laikais labai il
gai nebuvo pripažintos Sovie
tų Sąjunga, o jau po II Pasau
linio karo - Raudonoji Kinija. 
Nepripažįstamos dar Kubos, 
Angolos ir kt. vyriausybės.

Visai natūralu, kad toks po
litinis žaidimas pripažinimu- 
nepripažinimu susilaukė ir kri
tikos. Jei nepripažinimas ne
galėjo pakeisti Kinijos ir Sovie 
tijos režimų, kodėl tikėtis, kad 
jis pakeistų Kubos, Angolos ir 
kitų kraštų? Kaip tik, pripa
žįstant dabartinės Kubos ir 
Angolos režimus gal galima ti
kėtis jas ištraukti iš sovietų or
bitos, į kurią jas stumia nepri
pažinimas. Žodžiu, nepripa
žinimas nėra visai tikras daly
kas, atpalaiduojąs nuo reikia
mo budrumo.

Oficialiai, pagal 1981 m. va 
sario mėn. Valstybės D-to 
aplinkraštį, JAV nepripažįsta 
neteisėto, smurtu primesto, Es 
tijos, Latvijos ir Lietuvos įjun
gimo į SSSR 1940 metais. Iš
plaukiant iš tos nepripažinimo 
politikos, JAV pripažįsta ir 
santykiauja su paskutinių Bal
tijos valstybių diplomatiniais 
reprezentantais, kurie turi pil
nas diplomatines privilegijas 
ir imunitetą. Jų paskirtis esan
ti išlaikyti nepriklausomos Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos ide
alą.

JAV atstovai tai pakartojo 
ir Madrido konferencijoje, 
skirtai Helsinkio Akto pildymo 
patikrinimui. Praktiškai, vis 
pagal anksčiau minėtą aplink
raštį, nepripažinimo politika 
reiškiasi keliais būdais:

Valstybės Sekretorius kas
met sveikina tautinių švenčių 
proga Baltijos tautas per jų 
Charge d’Affaires ir Valstybės 
Departamento atstovai ta pro
ga atsilanko trijų pasiuntiny
bių iškilmėse.

Palaikomas ryšis su Baltijos 
tautomis per Voice of Ameri- 
ca ir radio Liberty transliaci
jomis jų kalbomis.

Visomis tinkamomis viešo
mis progomis pakartojamas 
nepripažinimas legaliu tų tri
jų valstybių įjungimas į Sovie
tų Sąjungą.

Baltijos valstybėse nesilan
ko JAV ambasadorius Maskvo 
je ir ministerio rango parei
gūnai.

Bene svarbiausias iš tų 
punktų yra radijo transliacijos 
į okupuotą kraštą, žadinan
čios laisvės troškimą, nes kraš
to nepriklausomybę anksčiau 
ar vėliau nulems patys kraš
to gyventojai, bet ne emigran
tai, kai tik tam ateis proga.

Nepripažinimas išeivijai 

■ yra ašis, apie kurią sukasi visa 
mūsų politinė veikla. Ar be to 
galima įsivaizduoti kokią kitą 
veiklą?

Čia vėl turime prisiminti 
fantazijos bites, kurios nebe
telpa į tikrovės avilį. Idėja su
burti visus po pasauli pakriku
sius lietuavius į vieną griežtą 
organizacija buvo iš kalno pa
smerkta nepasisekimui, nes 
neturime policijos, kuri jėga 
palaikytų reikalingą draus
mę, o be jos - kiekvienas mūsų 
apie viską turime savo atskirą 
nuomonę. Už tat gyvenimo 
praktika moko, kad daugiau 
galime pasiekti atskirais susi
būrimais, kuriuos šalia tauty
bės jungia dar ir kiti politiniai 
ideologiniai ar kokie kiti inte
resai. Didesniems užsimoji
mams jie visi gali - ir praktiš 
kai stoja į talką. Tai bylotų už 
ALTo tipo bendrinę, stoginę 
organizaciją. Vieningos bend
ruomeninės organizacijos ne
turi nė kitos tautybės.

Jos neturi nė žydai, o jų įta
ka šiame krašte reiškiasi ne 
rinkėjų skaičiumi, kurie bal
suoja nevieningai, bet paskirų 
žydų veikla bendrinėse ame
rikiečių institucijose ir organi
zacijose, politikos, meno, ko
munikacijos srityse. Ir mes 
patys, kaip galima išskaityti iš 
mūsų laikraščių, daugiau 
džiaugiamės tautiečių pasise
kimais už siaurų mūsų bend
ruomenės ribų, negu savo ge
tuose. Jie gali daugiau padėti 
ir mūsų specifiniams tauti
niams reikalams, jei turės sen
timentą savo kilmei ir solida
rumo su tauta jausmą.

Čia turime vėl grįžti prie 
anksčiau minėto geopolitinio 
momento. Geografinė būklė 
padiktavo mūsų nepriklauso
mybės nutraukimą. Techni
kos pažanga tačiau mažina jos 
reikšmę. Tiesa, dar šiandien 
valstybės kariauja dėl savo 
sienų ištąisymo. Taip prasidė 
jo Irano-Irako karas. Izraelis 
nori Jordano pakraščio prijun
gimo, nes kitaip jo teritorija 
yra per ‘siaura’ ir sunkiai ap
ginama. Bet ar tokie argu
mentai dar ilgai tiks raketų ir 
atominių užtaisų amžiuje? 
Lietuva juk neapgins Sovieti- 
jos nuo amerikiečių raketų?

Keičiasi ir galvosena, nors 
ne taip greitai kaip technika. 
Sudaromos kelių valstybių 
bendrosios rinkos, ką paseka ir 
politinio apjungimo bandy
mai. Randami būdai apsi
jungti, nepaaukojant nei tau
tinės tapatybės, ar interesų. 
Žinoma, dėl to bus nemažai 
ginčijamasi ir baramasi. Nė
ra tobulos santvarkos, bet ge
riau jei dėl jos ginčijamasi, 
negu ji laikoma ‘gera’ ir ‘nelie
čiama’ - tais atvejais nepasi
tenkinimas veda prie sprogi
mo.

Nūdienę sovietų imperiją 
valdo kariuomenės-saugumo 
koalicija, su Andropovu prie
šaky. Partijos monopolis aiš
kinti komunistinę-socialistinę 
evangeliją pasibaigė. Tai, ra
sit, gali įgalinti reikalingas 
ūkines reformas, nesiskaitant 
su esamom dogmom ir biuro
kratijos aparatu. Anksčiau ar 
vėliau ūkinės reformos veda 
prie didesnės politinės laisvės. 
Kol kas tai prielaida, nes nau
jas režimas pradėjo valdyti su 
drausmės pakėlimu. Galimas 
taip pat daiktas, kad tokia re
žimo struktūra - kariuomenė

Vasario Šešioliktoji Chicagoje
šiais metais, kaip ir kele

tą metų anksčiau Lietuvos, 
valstybės atstatymo sukak
tis buvo darniai paminėta 
visoje valstijoje. Illinois 
gubernatorius Jame R. 
Thompson, paskelbė prokla
maciją, skelbiančią vasario 
16, 1983 m., kaip Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną 11- 
linojuje. Savo ruožtu Chica
gos merė Jane M. Byrne 
proklamavo vasario 16, 
kaip Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną Chicagoje.

Bendrinis Chicagos lietu
vių bendruomenės vasario 
16 d. minėjimas vyko vasa
rio 12-13 dienomis, vado
vaujant Amerikos Lietuvių 
Tarybos vietos skyriui, ku
riam šiais metais pirminin
kauja Vincentas Samaška. 
Daugelis minėjimų, kurių 
apimtyje yra tik paskirų or
ganizacijų nariai bei jų ar
timieji vyksta kitomis da
tomis ir įvairiose vietose, 
rajonuose.

šeštadienį, vasario 12 d. 
įvyko vėliavų pakėlimas ir 
žuvusių dėl Lietuvos lais
vės pagerbimas prie pa
minklo Jaunimo Centro so
delyje. Dalyvavo lituanisti
nių mokyklų mokiniai, Alto 
darbuotojai ir visuomenė. 
Iškilmėms vadovavo Juozas 
Masilionis.

Sekmadienį, vasario 13 d. 
ryte įvyko pamaldos R. ka
talikams šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos šventovėje. 
Šv. Mišias atnašavo vysk. 
Vincentas Brizgys, pamoks
lą pasakė kan. V. Zaka
rauskas, giedojo parapijos 
choras, vad. A. Linui, solo 
giedojo Alvina Giedraitienė. 
Mišias išklausė pilnutėlė 
bažnyčia lietuvių. Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje 
šv. Mišias atnašavo Šen j. 
kun. Ansas Trakis, Siono 
parapijoje — kun. Jonas 
Juozaitis.

Sekmadienį, vasario 13 d. 
2 vai. p. p. Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos salėje 
įvyko iškilmingas 65 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas. Jį 
vedė — V. Samaška lietuvių 
ir anglų kalbomis. Minėjime 
dalyvavo pilnutėlė mokyk
los salė lietuvių ir gražus 
būrelis amerikiečių. Mokyk
los scena parengta šioms 
iškilmėms. Scenos galinę 
sieną skoningai dengė mūsų 
trispalvė.

ir saugumas - ves prie naujų 
avantiūrų užsieniuose, kaip jų 
- savęs pateisinimui - ieškojo 
komunistiniai, fašistiniai ar 
panašūs rėžimai. Atsiminki
me tik Argentinos visai neseną 
bandymą užimti Falklando 
salyną. Jei visi ženklai neklai
dina - turi būti permainų. O 
tuo atveju, kaip Vasario 16 d. 
Akto istorija įrodė, proga pa
gimdo ne tik norą, bet ir va
dus!

(Iš paskaitos Miami Lietu
vių Klube.)

Dariaus-Girėno ir Don 
Varnas veteranų postų ko- 
mandieriai atvedė j sceną 
JAV, Lietuvos ir keliolikos 
JAV lietuvių organizacijų 
vėliavas, kurios gražiai iš
sirikiavo scenos gilumoje.

JAC ir Lietuvos himnus 
vedė solistė Ann Marie Kas- 
sel, akompanuojant muzikui 
Faustui Stroliai. Invokaci- 
ją-maldą sukalbėjo kan. V. 
Zakarauskas. Trumpą svei
kinimo žodį lietuviams tarė 
Marija Krauchunas (Kriau
čiūnienė), nesenai paskirta 
Lietuvos vicekonsule Chi
cagoje ir jau pradėjusi sa
vo darbą, o šiandien pasakė 
pirmą kalbą, kaip diploma
tinės tarnybos atstovė. 
Naujoji Lietuvos atstovė 
publikos šiltai, ilgai truku
siomis ovacijomis sutikta ir 
palydėta.

Toliau kalbėjo viens po 
kito keli aukštieji svečiai 
amerikiečiai politikai; Mar- 
ty Russo, kongresmanas 
Springfielde, JAV kongr. 
Richard Durbin, Statė šen. 
Frank Savickas, Illinois Lt. 
Governor George H. Rayan, 
Aldermanas Frank Brady ir 
kt. Visi kalbėtojai savo 
sveikinimo kalbose gėrėjo
si lietuvių, kaip ir kitų pa
baltiečių aukšta morale, iš
tikimumu gimtajam kraš
tui ir pastangose atgauti 
Valstybinę nepriklausomy
bę. šiose pastangose, kaip 
ir kovoje už žmogaus ir pi
liečio teises visi žadėjo sa
vo pagalbą ir bendradarbia
vimą. Visus besiklausančius 
gražiai nuteikė kongr. R. J. 
Durbin atskleidimas savo 
patyrimo ir Įspūdžių 1979 
m. asmeniškai lankantis ok. 
Lietuvoje (jo motinos gim
tajame krašte, Vilniuje, 
Kaune ii’ kt.), kalbantis su 
ten sutiktais lietuviais. Gu
bernatoriaus pad.. G. H. 
Rayan po savojo sveikini
mo, perdavė sveikinimą ir 
paties gubernatoriaus, lie
tuvių draugo, James R. 
Thompson, o taip pat per
skaitė jau minėtąją prokla
maciją.

Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė 
sav.-kūrėjas J. Tamuils.

Dr. Antanas Pranskevi- 
čius skaitė paskaitą — Pa
baltijo valstybės TSRS im
perijos sudėtyje: perspek
tyvos. Minėjimo programos 

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

vedėjas Samaška, prelegen
tą auditorijai, pateikė to
kias žinias: Prelegentas gi
męs ok. Lietuvoje 1942 m. 
buvojęs vid. Europoje, Si
bire ir kitur. Mokslininkas, 
pateontologas. autorius ar 
koautorius kelių knygų ir 
mokslinių straipsnių . . . Sa
lėje minėjime dalyvavo pre
legento žmona ir dukra. 
Prelegentas sklandžia kalba 
padarė trumpą Sovietų Są
jungos 60 m. apžvalgą ir, 
jo supratimu, laukiamą, ne
išvengiamai įvyksiančią ka
tastrofą — imperijos suiri
mą dėl va’dovų nepajėgumo 
reikiamai tą imperiją val
dyti. Apžvalgoje akcentavo 
daugelį kitų valstybių, dėl 
savo laikysenos kai kuriais 
momentais, padėjusių nuga
lėti sunkumus sovietinei 
imperijai . . . Bendrai pa
skaita iššaukė publikos pri
tarimą, nors išvadose pasi- 
gęsta ryškesnio imperijos 
subirėjimo eigos ir to pasė
koje buvusiųjų Pabaltijo 
laisvų valstybių likimo.

pr. V. Dargis perskaitė 
išskirtos komisijos pareng
tąsias minėjimo rezoliuci-. 
jas.

Vėliavas nuo scenos išne
šus buvo tęsiama meninė 
minėjimo dalis. Jos progra
mą — Tautinių šokių ir dai
nų — pynę atliko vaikų dar
želis ir tautinių šokių gru
pė vadovaujami mokyt. Ire
nos Smeliauskienės Liet, 
tautinių šokių grupė vado
vaujama Prano Zapolio ir 
Lietuvos Vyčių choras, di
riguojamas Fausto Strolios. 
Apšvietimas — Česlovo Ru- 
kuižos. Meninės programos 
pranešėja — Aleksandra 
Gražytė. Visos programą 
atlikusios grupės buvo pa
siruošusios ir užtikrintai 
bei darniai savo uždavinį 
atliko. Žiūrovai savo pasi
tenkinimą išreiškė triukš
mingomis katutėmis.

Mečys Valiukėnas

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine Si.. Easllake. 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar-
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Emilija Cekienė

Pokalbis su
Mario Sereni
ir
Regina Žymantaite
Peters

Dirvai paremti koncerte, š. m. kovo 6 d. 4 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos auditorijoje, Clevelande, dainuos 
Metropolitan operos baritonas Mario Sereni ir sopranas 
Regina žymantaitė-Peters.

šia proga Dirva paprašė savo bendradarbės New 
Yorke Emilijos Čekienės padaryti pasikalbėjimą su abiem 
solistais, kurį čia spausdiname.

MARIO SERENI -
— Kaip jau buvo rašyta 

Dirvoje. Jūs esate nuėjęs 
ilgą dainos ir teatrinio me
no kelią, aplankęs daug pa
čiu žymiųjų Europos ir 
Amerikos operiniu centru, 
dainavęs Įvairią operų pa
statymuose. Kurias iš ope
rų labiausiai mėgstate ir 
kodėl?

— Man labiausiai patinka 
dvi operos, palikę gilius pri
siminimo pėdsakus. Tai 
Andrea Chenier ir Faustas, 
neš tai buvo mano debiutas 
1957 metais pirmą kartą, 
žinodamas, jog tam vaid
meniui Andrea Chenier ope
roje turi būti jau gerai su
brendęs dramatiškai bari
tonas, mažiausiai 35 metu, 
kai Metropolitan operai tai

Mario Sereni-Metropolitan Operos baritonas

Metropolton Opera
rolei 1956 m. mane pakvie
tė iš Buenos Aires audien
cijai, aš buvau tik 27 metų 
jaunuolis, todėl tam vaid
meniui nebuvau entuzias
tas.. Tačiau, Met operos to 
laiko vyriausias vadovas 
Rudolf Bing man patarė 
bandyti ir taip prasidėjo 
mano karpera. Patinka ir 
L’Elisir D’Amore opera, 
tas tris operas dainavau 
ir išleidimui tarptautinių 
plokštelių.

— Savo ilgame scenos 
darbe be abejo, turėjote 
Įdomesnių ir atmintyje gi
liau užsilikusių momentų. 
Gal mums papasakot u mėt?

— Kai aš pradėjau dai
nuoti man buvo viskas siū-

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

loma sunkios dramatiškos 
rolės. Kartą man pasiūlė 
dainuoti ne vien dramatiš
kus baritonui vaidmenis, 
bet ir lyrines, pav., Sevili
jos Kirpėją, L’Elis ii- kitas. 
Pagal tą dvigubą repertua
rą šiame Metropolitan se
zone Adriana Lecouvreur 
reikia atvaizduoti sunkiai 
kenčiantį žmogų ir La Bo- 
heme ,aš esu dar tik 20 me
tų jaunuolis. Tas dvi ope
ras bus galima girdėti per 
radiją vasario 26 d. 2 vai. 
p. p., o birželio 2 d. Metro
politan operos išvykoje Cle
velande. Mano kolegės Bir- 
git Nilson ir mezzo-sopra
nas Simionata dainavo dra
matini ir lyrini repertuarą.

— Ar audringi aplodis
mentai veikia aktorių?

— Taip, veikia. Mano 
laimė iš vienos pusės, kad 
aš gaunu roles, kurias žmo
nės labiausiai mėgsta, todėl 
man jau iš anksto aišku, 
kad audiencija bus Įverti
nama. Bet kartais yra bu
vę, kad Vienoje Sevilijos 
Kirpėjo ir Metropolitan tą 
pačią dainuojant Įvyko ne
paprastai audringa audito
rija baritonui, kad išėjęs į 
sceną atsistojau, o publika 
nesustodama be perstojo 
plojo ir plojo. Mane apėmė 
didžiausia baimė iš susijau
dinimo, kad neprarasčiau 
balso operos užbaigimui. 
Tai nepamirštamas momen
tas.

Sol. REGINA ŽYMANTAITĖ-PETERS

— Dirvos skaitytojai no
rėtų žinoti apie Jūsų kelią 
kitose meno ir net politikos 
srityse, norėtume paklaus
ti. kas nulėmė .Jūsų spren
dimą likti prie dainos ir 
vaidybos meno?

— Mano pasirinkimą mu
zikos meno srityje turėjo 
Įtaką ir nulėmė tėvelis ir 
vyras. Dar vaiku esant tė
velis už rankos vedžiojo Į 
koncertus, siuntė į konser
vatoriją piano mokslui ir 
šeštadienių popietėmis, ka
da kiti vaikai lakstydavo su 
draugais, tai aš su tėveliu 
turėjau sėdėti ir klausyti iš 
Metropolitan teatro trans
liuojamas operas.

Vyras išgirdęs mano bal
są taip pat atkreipė dėmesį 
ir paėmė iniciatyvą balso, 
lavinimą tęsti toliau.

— Kokios operos ir kokio 
pobūdžio Jūsų labiausiai 
mėgiamos?

— Man labiau patinka tos 
operos, kurių turinys reiš
kiamas arčiau gyvenimo 
tikrovės.

— Jūs dainavimo meną 
pradėjote Kanadoje kaip ir 
ne viena kita lietuvaitė. Ar 
Kanada yra didesnis muzi
kos centras bei sceninio me
no. negu Jungtinės Ameri

— Ar turite teisių priimu 
ti ar nepriimti siūlomą vaid
menį?

— Aš priimu tik tokius 
vaidmenis, kurie man atro
do, kad yra pagal mano bal
so pajėgumą ir pagal paty
rusių toje srityje asmenų 
patarimą.

— Kokiomis kalbomis 
daugiausia tenka dainuoti?

— Vokiečių, italų ir pran
cūzų. Tiktai tose kalbose 
yra išleista 14 tarptautinių 
plokštelių. Pradedant šiuo, 
sezonu aš Romoje nebedai
nuosiu, po atviru dangum, 
nes oro pasikeitimas neigia
mai veikia balsą.

kos Valstybės ar tik likimo 
atsitiktinumas?

— JAV yra, o ypač New 
Yorkas, San Francisco ir 
Chicaga operinio meno cen
trai. Kiekvienas savo talen
tą pradeda ten, kur jis gy
vena, bet pradėjus ir gavus 
pritarimą gyvenamoj vietoj 
talentas traukia į didesnius 
centrus.

— Kokiomis kalbomis 
daugiausia mėgstate dai
nuoti. ar Jūsų programoje 
bus ir lietuviškų kūrinių?

— Deja, šiuo laiku dar 
negaliu atlikti šiame kon
certe vien lietuvišką pro
gramą, kadangi dainuojant 
su orkestru reikia gaidas 
papildyti ne vien pianinui, 
bet visiem instrumentam. 
Tam reikia rasti asmenį, 
kuris galėtų tą atlikti pri
taikant gaidas orkestrui. 
Bandysiu duoti keletą lietu
viškų dainų. šiaip tenka dai
nuoti kitomis kalbomis, 
daugiausia italų.

NEPAMIRŠKITE 
ĮSIGYTI BILIETUS 
It DIRVOS 
KONCERTĄ IŠ 
ANKSTO.



Nr. 8 — 6 DIRVA 1983 m. vasario 24 d.

SVEIKI SU SAULE AKYSE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žemės Kūrėjas, leidęs že
mėn pavasarį — kuris, de
ja, nėra amžinas — leido ir 
sukūrė žmogaus jaunystę, 
tą nenutrūkstamą žemės ir 
žmonijos pavasarį. Ir jis 
atgimsta kiekvieną kartą 
vis naujoje žmonijos kar
toje.

žmogus yra atspindys 
amžinojo dieviškojo grožio, 
tos dievybės deganti kūry
binė kibirkštis. Jaunimas 
yra tos žmoniškosios min
ties, troškimo ir ilgesio 
idealu ir kūrybinių užmojų 
sąsa. Nenutrūkstama, žmo
nijos kartų jungiamoji 
grandis: amžinai jauna sa
vo energija, šviežia savo 
mintimi ir liepsnojanti savo 
kilniais idealais.

Vienas tokių kilnių idea
lų, išreikštų šūkiu: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui yra mū
sų lietuviško skautų jauni
mo pagrindinis tikslas, ku
riuo ši skautų organizacija 
vadovaujasi jau 65-kerius 
metus. Skautų organizaci
ja, įkurta lordo Baden-Po- 
welio, kaip gražus lietuviš
kas ąžuolas užaugo ir kles
tėjo Lietuvoje, šios orga
nizacijos nueitas kelias per 
tuos ilgus metus vertas dė
mesio ir pagarbos. Nes ži
nome, kad tik doras, reli
gingas, drausmingas ir tau
tiniai atsparus jaunimas 
gali vesti tautą į šviesią 
ateitį.

Dievui, Tėvynei 
ir Artimui — koks 
kilnus ir krikščioniškas šū
kis! Kokia gili mintis ir 
prasmė ir gražus gyvenimo 
tikslas slypi šiuose trijuo
se žodžiuose. Be Dievo nė
ra palaimos jokiam darbui. 
Tik jo laiminami ir Jo ran
kos saugomi nuo gyvenimo 
aštrių vėjų, jaunas žmogus 
gali žengti į savo dvasinį 
tobulėjimą, į savo tikslų 
viršūnę. Skautas pasižada 
(duodamas priesaiką ir įžo
dį), kad dorai ir ištikimai 
vykdys tuos skautiškus 
įstatus, kad gyvens ir sta
tys savo gyvenimo rūmą 
ant šių tvirtų krikščioniš
kų pamatų. Skautybę sim
bolizuoja lelija — toji tyra, 
nekaltybės gėlė, kuri Ve
lykų metu mums vaizduo
ja krikščioniškąjį žmogaus 
dvasios prisikėlimą. ši 
Skautiškoji Lelija žymi 

Štai jaunasis skautas moko
si, kaip šv. Pranciškus, my
lėti kiekvieną tvarinį, kiek
vieną gyvą sutvėrimą. Iri 
toji šv. Pranciškaus dvasia 
yra kartu ir jo skautišku- 
mo dvasia.

Tėvynė skautui — tai jo 
tėvų ir protėvių žemė. Ir jo 
gimtoji žemė — gentkarčių 
lopšys, iš kurio išaugo lie
tuvių tauta. Brangindamas 
savo tėvu žemę, skautas 
yra pasiryžęs dėl jos auko
tis ir mirti. Ir nėra buvę at
sitikimų, kad lietuvis skau- 
tas-skautė būtų išsižadėjęs 
savo tėvynės ar ją išdavęs. 
Dėl to per ištisą 65-kerių 
metų laikotarpį — Lietuvai 
kenčiant okupacijas, trem
tį ir priespaudą — daug 
skautų organizacijos narių 
yra žuvę, buvę nukankinti 
ir ištremti į svetimas ste
pes ar šaltąsias tundras. 
Bet ir ten jie nepalūžo, nes 
jei žmogus tini gyvenimo 
tikslą ir pasiaukojimą idea
lui — toks turi dvasinę at
spirtį ir jo idealai, net ir 
sunkiausiose gyvenimo va
landose, šviečia jam kelro
džio šviesiąją žvaigžde.

Meilė Dievui, meilė savai 
Tėvynei, meilė savo arti
mui — tam žemės bendra
keleiviui broliui — žmogų 
pakelia. Neš tik per meilę 
savo artimui mes tobulėja
me, savo dvasioje kylame į 
tas dvasines aukštumas, 
kurių siekia kiekvieno ti
kinčiojo siela. Nesgi tuo yra 
pagrįstas ir visas žmogaus 
gyvenimas žemėje: "Mylė
ti savo artimą, kaip pats 
save" (Mato 22, 35-46).

Aišku, laikydamiesi to
kio savo šūkio, skautų or
ganizacija negalėjo patikti 
okupantams — ji buvo 
tuoj pat likviduota, ir dau
gelis skautų — garbingų ir 
žinomų Lietuvos sūnų — 
buvo kalinami, persekioja
mi ir žudomi bei tremiami 
iš krašto. Skautų ideologija 
buvo priešinga jų tikslams. 
Tačiau, karo audrų vejama, 
benamio dalios slegiama, 
skautija nepalūžo. Sveti
muose pasviečiuose skautai 
būrėsi vėl į lietuvių skautų 
eiles.

Šiandien, džiaugdamiesi 
iškilminga lietuvių skautų 
jubiliejine švente, prisime
namo visus tuos Lietuvos 
sūnus ir dukras, kurie ne-

Prez. A. Smetona kalba i skautus 1935 m. gegužės 5 d. Kaune.

palūžo dvasioje, laikydamie- 
siir vadovaudamiesi tuo 
kilniu skautų šūkiu. Dau
gelis jų ilsisi po šaltąja že
mės velėna ne tik Tėvynė
je, bet ir tolimoje nesve
tingoje šalyje, mirę nuo ba
do, vargo, kančių ... Len
kiame prieš juos galvas, 
meldžiamės už juos ir savo 
susikaupime prašome Aukš
čiausiojo jų sielai palaimin
tos amžinybės, o mums gy
viesiems — stiprybės ir to
liau žengti savo idealo ke
liais. Mūsų didžiausias troš
kimas: parnešti lietuvišką
ją skautybę atgal į Nemuno 
šalį, kurioje ji — kaip gra
žiausias žiedas — pražydo 
prieš šešiasdešimt penkeris 
metus!

Tačiau budėdami ties mi
rusiųjų kapais, mes su gied
ria viltim ir pasitikėjimu 
žvelgiame į šias mūsų jau
nimo eiles, kurios ir čia — 
už savo krašto ribų — eina 
tais pat kilniais skautvbės 
pramintais takais ir ver
žiasi, kaip pavasario verž
lus upokšnis į savo tautos 
ateitį, palaikydami savo 
širdyse gyvą skautybės idė
ją, aukodamiesi dėl jos ir 
savo tautos gyvybinio išli
kimo.

Telaimina Aukščiausias 
mūsų užgrūdintus sunkia
me likimo kelyje skautų va
dovus visų skautų — net ir 
pačių jauniausiųjų — žings
nius, brendančius į saulėtą 
savo tautos ateitį, telaimi
na visos skautijos pasiryži
mą išlikti lietuviais. Būkite 
amžinai žali pasiryžimo 
daigai, kurie nevystančiais 
žiedais šlama savo šviesius 

pavyzdžiu ateities kartoms: 
Dievui, Tėvynei 
ir Artimui!

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDAS
Lietuviškosios Skautybės 

Fondas sėkmingai baigė sa
vo veiklos septintus metus. 
1982 m. balandžio 4 d. LS 
Fondas užbaigė metus tru
kusią loteriją. Tai buvo 
naujas bandymas veiklai 
pagyvinti. Į darbą stojo ne 
tiktai Fondo talkininkai, 
bet ir skautės bei skau
tai. Loterija Fondui davė 
$7,102.97 pajamų. Atsidė
kodama už pagalbą loterija 
pravedant, LSF valdyba, 
LSS Pirmijai pritarus, pa
skyrė 1981 m. dalį palūka
nų skautų vienetams pagal 
jų prisidėjimą prie loteri
jos bilietų išplatinimo.

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo 1981 m. palūkanos 
skirtomos šiaip: 1) vado
vų lavinimui: Seserijos 
draugininkių kursams — 
$250; Brolijos Draugininkų 
kursams — $250; Seserijos 
Gintaro mokyklai — $500; 
Brolijos Ąžuolo mokyklai
— $500; Miško ženklo
kursams — $$500 ir LSS 
Lituanistikos Seminarui — 
$1,000. 2) skautiškiems
leidiniams: "Mūsų Skau- 
tybė” knygai — $1000. 
3) Rajonu skautų veiklai 
stiprinti (Anglijoje, Brazi
lijoje, Vokietijoje, Austra
lijoje, JAV-bėse ir Kanado
je) $2,600. 4) 1983 m. Ju
biliejinės Stovyklos ruošai
— $1,254.52. Viso skirsto
ma — $7,854.52.

$1,500 paskirstyti 18 vie
tovių skautu vienetams, 
proporcingai pagal jų prisi
dėjimą prie Fondo loterijos 
bilietų platinimo. Visiems 
aukotojams reiškiamas nuo
širdus ačiū! Aukos LS Fon
dui siunčiamos šiuo adresu: 
Kostas Nenortas, 44 Alban 
St., Dorchester, Ma. 02124.

1983 metais švęsime Lie
tuvių Skautų Sąjungos 65 
metų veiklos sukaktį. Ta 
proga yra rengiama jubilie
jinė stovykla, kuri įvyks 
1983 m. liepos 30 — rug
piūčio 13 dienomis Wood- 
land Trails Camp, Aurora, 
Ontario, Kanadoje (apie 30 
mylių į šiaurę nuo Toron
to). LS Fondo valdyba yra 
numačiusi ta proga sušauk
ti Fondo darbuotojų suva
žiavimą.

Algirdas M. Budreckis

GIVE YOUR LIFE 
TO GOD VVITH JOY
... and he will give you 
eternal joy and happiness

For information contact

Bring the people of today 
close to God vvith the means 
of today — the media

The Daughters of 
St. Paul 

2105 Ontario St.
OH 44115

Tel. 621-9427
Ag e limit 14-26

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

jaunuolio pasiaukojimą 
aukštesniam, dvasiniam gy
venimui. Skautas, tarsi pa
kyla aukščiau kasdienybės 
žemiško purvo ir savo dva
sia atsiremia į aukščiausią
ją Būtybę-Dievą..

Neveltui lietuviškas jau
nimas liepsnojo gražiais ir 
kilniais idealais, neveltui ir 
Lietuva garsėjo, kaip Smui
kelių, Kryžių ir Marijos že
mė. Mat, lietuvis jau nuo 
seniausių laikų yra labai 
religingas, myli gamtą, au
galus ir gyvulius. Jo siela 
kupina tyriausios panteis
tinės meilės savai žemei. Iri

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarta lakai; J. JANUŠAITIS ir J. MAiElKA

Ci* rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo (vairumu.

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas (16)

Stebint šias dvi istorines lie
kanas, mūsų vadovės mintys 
nukrypo į Malagos istorinę 
praeitį, kuri siekia net finikie
čių laikus. Pirmieji atėjūnai 
čia ir buvo finikiečiai, kurie 
Šia vietą pavadino Malaca. Vė
liau Malaga, kaip ir kiti Anda
lūzijos miestai, nusikratė pū- 
nų valdžios ir priėmė Romos 
protektoratą. I Malagą ir 
krikščionybė atėjo iš Afrikos, 
tuo tarpu Pirenėju šiaurė ir 
centrinė dalis dar buvo vest- 
gotų valdoma. Tačiau krikš
čioniškoji Malaga 711 metais 
atiteko maurams, kurie čia 
daug šimtmečių viešpatavo. 
Tik 1478 metais, po ilgų ir 
žiaurių kovų, krikščionims pa
sisekė Malagą atsiimti ir mau
rus išvaryti. Po šių karų Ma
laga ilgai skurdo ir buvo lai
koma antraeiliu Ispanijos 
miestu. Tik 18-to šimtmečio 
viduryje ji pabudo ir ekono
minis bei dvasinis gyvenimas 
čia vėl pradėjo normaliai vys
tytis.

Su šio miesto istorija gal 
daug nesiriša Malagos vynas, 
tačiau jo vardą plačiai išgarsi
nęs pasaulyje. Tad nenorė
čiau praeiti nepaminėjęs Ma
lagos vyno, apie kurį jau rašė 
graikų Demokritas, romėnų 
Plinijus ir Vergilijus. Tai sal
dus ir nepaprastai malonus 
gerti vynas. Tai tikras eleksy
ras ir ispanai jį vadina tamsiu 
medum. Žinomiausios šio vy
no rūsys yra Malaga Virgene 
ir Malaga Lagrima.

Vynuoges Malagos apylin
kėse augindavo ir maurai, ta
čiau islamas draudžia bet ko
kius alkoholinius gėrimus ger
ti. Tad vyno jie negaminda
vo, o vynuoges džiovindavo, 
arba nedžiovintas valgydavo. 
Tačiau nuodėmių neišveng
davo ir maurai. Pasakojama, 
kad mauras prieš mirtį prisi
pažino gėręs vyną ir paskuti
niai jo žodžiai buvo: ‘Viešpa
tie, visagalis Alachai, nepalik 
manęs rojuje be Malagos vy
no!’.

Tad tiek pažinę Malagos 

Sofija Vaškienė sega gėlę akt. Vitaliui Žukauskui sausio
28 d. St. Petersburgo lietuviu klube, atlikus humoristinę pro
gramą. Vakarą rengė LB apylinkė. J. Garlos nuot.r.

miestą, vykome toliau 321 ke
liu link Granados. Kontrasti
nis Andalūzijos spalvų mišinys 
vešlūs vynuogynai ir skėtinių 
pušų miškai dar toli tęsėsi 
už Malagos. Spalvingą Anda
lūzijos gamtovaizdį vietomis 
paįvairindavo ispanų Pueblos 
Blancos - balti kaimai. Priva
žiavome nedidelį miestą Loja, 
kuris čia išsidėstęs tarp aukš
tumų, tokia pat maurų ir ispa 
nų statyba, kaip ir kiti Anda
lūzijos miestai, tačiau ypatin
gu grožiu nepasižymi. Už šios 
vietovės gamtovaizdis keitėsi į 
lygumas, kur raudonam dirvo
žemyje vešliai augo vynuogės 
ir alyvmedžiai. Netrukus ho
rizonte pastebėjau, lyg fata 
morgana, iškilusias snieguotas 
kalnų viršūnes. Tai Sierra Ne 
vada kalnai, kurių papėdėje 
garsioji Granada. Netrukus 
iškilo ir šio miesto bokštai, ku
riuos pamatęs pajutau, kaip 
išsipildžiusi sapną, kurio tik
rovę neužilgo teks išgyventi.

‘Granada užbūrei tu mane, 
nes apie tave daug dainų gir
dėjau. Amžių esi sukurta ir 
amžiai tave puošia, nuosta
bioji Granada. Keliauti sidab 
ro snieguotom viršūnėm norė
čiau, kur grožis svaigina už
burtas akis; žaviuos spindu
liais, gėlėmis ir daina.’

Šie žodžiai ir svajinga Au- 
gustin Laros muzika skambė
jo autobuse. Mat vadovė, no
rėdama sukelti Granados nuo
taiką, pagrojo mums šią dainą 
įjungusi kasetę į autobuso gar
sinę sistemą. Tikrai, ši A. La
ros muzika puikiai išreiškia 
Granados nuotaiką ir snieguo
tų Sierra Nevados kalnų grožį. 
Muzikos garsams palydint, 
pasiekėme ir pačią Granadą. 
Tarp kalnų išsimėtęs miestas, 
vietomis tarpukalnėse suspaus
tas siaurose gatvėse, kur aukš
tų namų pavėsy daug pėsčių 
ir važiuotų judėjo įvairiom 
kryptim. Už jų plačios gatvės 
kurias puošia medžiai ir gra
žiai prižiūrėti gėlynai. Viena 
jų net pavadinta Botanikos 
gatve, nes joje daugybė įvai

rių žydinčių medžių. Gale 
sies gatvės vadovė atkreipė 
mūsų dėmesį į kalne išlikusio 
seno romėnų teatro griuvėsius 
ir kiek toliau - seniausią šio 
miesto ligoninę. Ligoninė čia 
buvo statyta pasibaigus Gra
nados karui ir joje tada buvo 
gydomi sužeisti kariai. Netoli 
šios vietos buvo ir mūsų vieš
butis Los Angeles. Tai gana 
gražus, moderniai įrengtas ir 
atsirėmęs į uolą. Per priekį įė
jus, į viešbučio 5-tą aukštą rei
kia pasikelti keltuvu. Tuo tar
pu kitoj viešbučio pusėje, iš 
5-to aukšto galima išeiti tiesiai 
į gatvę. Teko čia keletą dienų 
pabuvoti ir plačiau susipažin
ti su Granados miestu ir netoli 
esančia garsiąja Alhambra.

Kalbant apie Granadą rei
kia pasakyti, kad nors jis ir 
pačioje Andalūzijos širdyje, 
tačiau tipišką Andalūzijos ap
linką čia sunku rasti. Grana
da ne tokia kaip Sevilija, pil
na gyvybės, triukšmo ir įvai
rių pramogų. Granada - mis
tiška ir rami. Tačiau šio mies
to grožis ir užburta paslaptis 
vilioja ne tik turistus, bet ir 
pasaulio menininkus bei rašy
tojus, kurie čia gauna įkvėpi
mo savo kūrybai. Yra sako
ma — Granadoj, Granadoj ne
praeik nieko nedavęs pro aklą 
prašantį išmaldos, nes nėra 
didesnio pasaulyje skausmo, 
kaip būti aklam Granadoje!

Granada ryškios istorinės 
pradžios neturinti. Jos pirmos 
kūrimosi žinios kaip ir dingu
sios praeities tamsoje. Žinoma 
tik tiek, kad čia buvusios trys 
gyvenvietės: Iliberis, Quastil- 
la ir Granada.

Maurai čia, sakoma, vėliau
siai atėję, bet ilgiausiai išsilai
kę. 12-tame šimtmetyje čia 
buvo iškilusi muzulmonų Ome- 
ya dinastija ir užėmusi Ilberi. 
Tačiau 1238 metais Andalūzi
jos muzulmonų vadas al-Ah- 
mar užėmė šią vietą ir Grana
dą paskelbė savo sostine. Vė
liau šios dinastijos palikuonys 
raudonos uolos kalne (Colina 
Roja) įkūrė dvarą, o priešin
gam kalne miestą (Medina al- 
Hamra).

Maurams įsitvirtinus Sevili
joj ir Cordoboj, į Granadą su
plaukę daugybė afrikiečių ir 
arabų, kurie šiam miestui su
teikė stiprų orientališką atspal 
vį ir be to čia įkūrė pagrindini 
maurų atsparos punktą Ispa
nijoje. Ypač Mahomedui V- 
jam valdant, maurai Grana
doje jautėsi labai stiprūs ir čia 
pristatė daugybę įvairių pasta 
tų, kurių tarpe iškilo ir garsie
ji Alhambros rūmai. Tačiau 
ilgai viešpatavę Granadoje 
maurai išsigimė, išlepo ir ne
teko fizinės bei moralinės at
sparos. Ištaigingas gyvenimas 
skandino juos haremų intry- 
gose ir tarpusavio ginčuose bei 
kovose, tuo tarpu Ispanijoj ki
lo religinis ir tautinis atgimi
mas, kuris paveikė ir to meto 
valdovus, Izabella ir Ferdi
nandą. Ryžtingas ir staigus 
valdovų žygis pakeitė tada 
Granados istoriją.

Maurai per vėlai suprato, 
kad jų vaidmuo Granadoje 
pasibaigė ir ... ‘Saulei dar ne
tekant sutrenkė špyžiai, ant 
minaretų sužibo kryžiai - vis
kas pateko ispanų naguos ...’ - 
sako A. Mickevičius Konrado 
Valenrodo poemoje, klasiškai 
surišdamas poetinį žodį su 
Granados istorija.

Ir taip 1492 m. sausio 2 d., 
Amerikos atradimo metais, 
krikščionys triumfališkai įžy

AUŠROS ŠIMTMEČIUI 
ATŽYMĖTI

DIRVOS ROMANO
PREMIJA

2,500 DOLERIŲ!
Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

1983 metais sukanka šimtas metu 
nuo dr. Jono Basanavičiaus įsteigto ir redaguoto "Aušros” 
laikraščio pasirodymo. Pagerbdama ir norėdama tinkamai 
paminėti lietuviškosios spaudos svarbią sukaktį, Dirva 
skelbia "Aušros” šimtmečio sukaktuvinį romano konkur
są. Jo globėjas ir rėmėjas yra nuolatinis Dirvos kas
metiniu novelės konkursą mecenatas Simas Kaše
lionis.

Mums atrodo, kad pati "Aušros” epocha, jos tautinis 
romantizmas, lietuvišką aspiraciją istorinis fonas ir gim
tosios žemės traukos pajautimas bei gilus laisvės ir ne
priklausomybės troškimas yra dėkingas fonas kiekvienam 
lietuviui rašytojui, kurio kūrybinė plunksna tikrai atras 
dėkingą temą ir savą, lietuvišką, artimą siužetą įamžinti 
savo kūrinyje tą erą, kurią vadiname romantiniu "Auš
ros” laikotarpiu.

Tačiau, kaip i|r visada, rašytojui paliekame visišką 
laisvę apsisprendime ir kūrybiniame įkvėpime. Jis turi 
teisę pats pasirinkti tą ar kitą tematiką, jam patinkamą 
siužetą. Turinys ir veikalo pobūvis jo nevaržo. Veikėjai 
gali būti arba istoriniai, ateiną iš praeities rūką, arba fik
tyvūs — gimę rašytojo vaizduotėje, žinoma, jie gali būti 
ir kasdieniai pilki žmonės, jo pastebėti kasdieniame gyve
nimo kelyje. Kūrėjui duodame visišką laisvę laiko, tikro
vės ir fantazijos rėmuose. Iš dalyvaujančiu konkurse te
bus reikalaujama, kad rašytojo plunksna sukurtą spal
vingą vaizduojamo laiko tarpio koloritą, kad jis mums 
duotą gyvus — fiziniai ir dvasiniai — veikėjus, kurie gy
ventą tikrame ir nemeluotame literatūriniame pasaulyje.

• TEMATIKA — Konkurso dalyviai savo kūriniui 
temą pasirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti 
įvairi: tautinė, visuotinė, fantastinė, psichologinė. Siu
žeto pobūdis — paties autoriaus reikalas.

• ROMANO ILGIS — Romano rankraštis turi būi 
rašytas rašomąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrum- 
pesnis, kaip 200 mašinraščio lakštą.

• RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS — Konkursui siun
čiami rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja 
mašinėle ir pasirašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant uždaro pridedamo vokelio, kurin autorius 
įdeda užrašęs savo tikrą pavardę, adresą ir telefono nu
merį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.

• LAIKAS — Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data 
yra 1983 metu gruodžio mėn. 1 d.

• SĄLYGOS — Laimėjęs konkursą autorius už savo 
kūrinį gauna dvieją tūkstančią penkių šimtą (2500) do
leriu honorarą-premiją. Dirva pasilaiko teisę premijuo
tojo romano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse 
ir be papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga.

• MECENATAS — šio romano konkurso mecenatas 
yra Simas Kašelionis ilgametis Dirvos novelės 
konkursu globėjas ir rėmėjas.

• ADRESAS: — Rankraščius siusti: DIRVA, Aušros 
šimtmečiui atžymėti romano konkursui, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

• JURY KOMISIJA — Jury komisija sudaroma iš 
trijų nariu, kurie savo posėdyje balsą dauguma sprendžia, 
kuris rankraštis yra premijuotinas.

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
grąžinami autoriams prisiuntus adresus.

giavo į Granadą. O maurų 
valdovai, palikę pilis ir turtus, 
galvotrūkčiais bėgo į pietinę 
Andalūziją. Vienoj nedidelėj 
asilų ir mulų kavalkadoj - rašo 
amerikietis W. Irving - į Ispa
nijos pajūrį traukėsi ir jaunas 
maurų valdovas, per kurio 
skruostus riedėjo stambios aša
ros. Salia jo ant asilo sėdėjo 
moteris, kurios veidas buvo 

^pridengtas juodu šydu, o jos 

kūną dengė tokios pat spalvos 
djellaba. Mauras, šluostyda
mas ašaras, nuo Granados 
aukštumų dar kartą atsigręžė 
į savo protėvių statytas pilis ir 
dar griaudžiau pravirko. Da
bar šąli jo jojusi motina, nesi
tverdama pykčiu prabilo: 
‘Liaukis raudojęs! Jei būtum 
kaip vyras kovojęs - dabar ne
verktum kaip moterisl’

(Bus daugiau)
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Nuomonės ir pastabos

LIŪDNAS DEŠIMTMETIS
ZIGMAS DAUTARTAS

Praėjo 10 skausmingu, 
juodu šydu, Amerikos vei
dą dengiančių metų, su 
12-13 milijonų nužudytų 
negimusių vaikų, neatžymė
tų kapų. Tie kapai liudija 
nelaimingą 1973 m. sausio 
22 d. .JAV Aukščiausio 
Teismo sprendimą — lega
lizuojant negimusių vaikų 
žudymą — abortus.

Atrodo, kad tokiai insti
tucijai, turėtų vadovauti 
subrendę, išsimokslinę tei
sininkai, kurie — gerai su
sipažinę su JAV Konstitu
cija ir jos intei*pretavimu.

JAV Konstitucijoje yra sa
kinys, kurį daugumas 
Amerikos piliečių išdidžiai 
kartoja: ”All men are creat- 
ed equal” — visi žmonės su
kurti (suvterti) vienodai — 
kaipo tokiems priklauso ly
gios teisės ir privilegijos 
gyventi.

Tos konstitucijos sakinys 
skambėtų teisingiau, jei bū
tų pasakyta: Visi žmonės 
sutverti vienodai, tik ne tie, 
kurių gyvybė ir išsivysty
mas nutraukiamas motinos 
pagalba ir JAV Aukščiau
sio Teismo pritarimu. To-
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♦
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* 
*
*
*
♦

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

Phones:

St.).

FSŪC

Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Giibauskas 
Kxccut i ve-Sccretary

fQVA. 
,t«CX*

Dennis N. Gribauskas 
Seniui- Vice-President/ 
Willowbi'ook Manager
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kių sakinių konstitucijoje 
nėra!.. JAV kūrėjai nie
kur konstitucijoje nenuma
tė ir neįrašė abortų legali
zavimą. Tai — neteisingas 
ir negarbingas JAV Aukš
čiausio Teismo konstituci
jos interpretavimas. Dėl ko
kių tai — "demokratinių” 
teisių "motinai” leistina žu
dyti negimusius, įvairių 
daktarų pagalba.

Nenuostabų, kad JAV 
Senate ir Atstovų rūmuose 
yra pravestos rezoliucijos, 
kurios reikalauja konstitu
cijos išryškinimo — papil
dymo, kuri tikrai apsaugo
tu negimusio gyvybę ir jo 
išsivystymą.

Toje vietoje noriu pa
reikšti savo pasigerėjimą 
katalikų Bažnyčios Hierar
chijos ir daugumos tikinčių
jų nusistatymą gynant ne
gimusio žmogaus teises. Jie 
drąsiai stovi gimusio ir ne
gimusio žmogaus sargybo
je, kuriame mato Dievo kū
rinį, kurio gyvybė — ne
liečiama, visada turi būti 
apsaugota.

Nauja gyvybė prasideda 
su pačia koncepsija.

Dabartiniu metu JAV-se, 
per metus, daktarų pagal
ba, padaroma 1,2 milijonų 
abortų. Kiekvienam 2,8 vai
kų gimimui, atitinka vienas 
abortas — kas ketvirtas 
vaikas — nužudomas. Prie 
to nepriskaitomos įvairios 
kontroceptinės priemonės, 
kurių pagalba yra išvengia
mas gyvybės sukūrimas.

75'< moterų, kurios daro 
abortus — nevedusios, 32' < 
— nepilnametės mergaitės 
ir 20' r vedusios šeimos, 
kurios žudo negimusius, — 
savo patogumui.

čia nekalbama apie moti
nas, kurių gyvybė, per gim
dymą, būna pavojuje ir apie 
moterį, kuri — išprievar
tauta.

Skaitytojui noriu patiek
ti pačio, motinos įščiuje, 
prasidėjusio žmogaus die
noraštį. Vertimas padary
tas iš prancūzų katalikų 
spaudos.

"Gegužės pirmoji. Iš mei
lės mano tėvai pašaukė ma
ne gyvenimui.

Gegužės 15-tą — pasiro
dė mano pirmos arterijos, 
o mano kūnas pradėjo grei
tai augti ir formuotis.

Gegužės 17 — mano šir
dis pradėjo plakti.

Gegužės 19 — aš turiu 
jau savo burną.

Gegužės 28 — mano ko
jos ir rankos pradėjo aug
ti, kurias aš pradedu iš
tiesti.

Birželio 8 — ant mano 
rankų pradėjo augti pirš
tai. Tuojau aš galėsiu pa
liesti savo pirštais.

Birželio 16 — šiandieną 
mano motina sužinojo, kad 
aš čia. Aš esu labai, labai, 
laiminga ir džiaugiuosi.

Birželio 20 — dabar esu 
tikra, kad aš esu mergaitė.

Birželio 24 — visi mano 
organai suformuoti ir jau 
jaučiu skausmą.

Liepos 6 — aš turiu plau

kus ir antakius, tai padarė 
mane gražia.

Liepos 8 — mano akys — 
suformuotos ir užbaigtos, 
nors mano akių vokai dar 
uždaryti, bet neužilgo aš 
matysiu viską. Pasaulis 
toks didelis ir gražus — 
ypač mano motina, kuri ma
ne nešioja.

Liepos 19 — mano širdis 
plaka stipriai ir išdidžiai. 
Aš jaučiuosi taip apsaugo
ta ir laiminga.

Liepos 20-tą, — šiandieną 
mano motina mane nužu
dė!"

Tai — skundas nekaltai 
nužudyto vaiko iš neatžy
mėtų kapų, kuris pasiekia 
kiekvieno galvojančio ir 
rimto žmogaus sąžinę ir ne-

Kryžiažodis Nr.6»•

Number of obortion*,

■ The number of abortions 
increased by 3.6 percent from 
1979 to 1980, reachlng a totai of 
1,297,606.

Sora: Cemar Ior Omam ContU U.S. 
Oopartrant oi HoMh and Hunan Santaaa

By John Shartock. USA TOOAV

leidžia užmerkti akių prieš 
toki žmogaus išsigimimą, 
kuris tautai ir valstybei ka
sa laidotuvių duobę.

Gulsčiai: 1 — Nuodingas 
alkoholis (ir dujos); 5 — 
Stebuklų kaimelis; 9 — 
Arklo dalis; 10 — Senovės 
šventikas; 11 — Senasis 
raitelių ginklas; 12 — Me
talų grupės elementas; 13 
— Simpatingoji Traviatos 
veikėja; 16 — Sesers duk
ra; 18 Graikija; 19 — Isto
rinis Italijos miestas (gar
sus senu universitetu ir me
nu) ; 21 — Literatūros ir 
meno srovė; 24 — Mūsų 
rašytoja; 25 — Paukštis; 
27 — Uždarbis; 30 — Pran
cūzų rašytojas-akademikas 
(nesulietuvinta) ; 31 —
Klampynė; 32 — Iberų kil
mės europietis; 33 — Gar
sioji Veneros statula.

Stačiai: 2 — Rusijos upė; 
3 — Sąjunga; 4 — Nusu
sęs, išvargęs; 5 — Užgesęs 
Azijos ugniakalnis; 6 — 
Pacifiko salynas (liet, bū
tų : delsk, gaišk; 7 — Savo 
vynu pagarsėjęs Europos 
miestas; 8 — "Kieta” bur

na; 8a — Romos imperijos 
uostas; 14 Buvusi žmogaus 
gyvenvietė; 15 — Kojos da
lis; 17 Buvęs SSSR pini
gas ; 19 — Garsi Nepriklau
somos Lietuvos bendrovė; 
20 — Lietuvos miestas; 22
— Mišrios rasės žmogus; 
23 — Sakoma valgančiam; 
26 — Metalas, valdąs pasau
lį (lot.); 28 — Gelbėk; 29
— Senas Vokietijos uostas
(vok, rašyba). b. aun—

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 5 
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JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
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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 daiLus.

KARTINS ir GUN’ARS KAULINS I.akevood. Ohio
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Lietuvių operos darbymetis
JURGIS JANUŠAITIS

Chicagos Lieuvių operai 
šie metai nebus lengvi. Ne
bus kada ir atostogauti. Per 
ateinančius keturis mėne
sius turės atlikti gana sun- 
kokius darbus.

Pirmasis šių metų darbas 
— įrekorduoti ir išleisti 
Operos plokštelę. Tam dar
bui jau nuo rudens buvo 
ruoštasi ir plokštelės reper
tuaras buvo baigtas vasario 
mėn. 4 d. Tą dieną Jaunimo 
centre buvo suruoštas 
plokštelės repertuaro kon
certas — generalinė repe
ticija vyko jau su dideliu 
simfoniniu orkestru.. Pra
džioje koncerto Operos val
dybos pirmininkas Vytau
tas Radžius pasveikino su
sirinkusius, padėkojo mece
natams ir spaudai už viso
keriopą pagalbą Operai ir 
pranešė, kad Chicagos Lie
tuvių opera yra užsimojusi 
savo darbus įamžinti nau
joje plokštelėje, į kurią nu
matytus kūrinius įrekor- 
duos š. m. vasario 5 d. stu
dijoje. Plokštelės pavadini
mas — "Lietuviais turime 
ir būt”. Jos išleidimas at- 
seisiąs apie 30,000 dol., ku
riuos tikimasi surinkti iš 
dosnių mecenatų ir dalį iš 
plokštelių.

Su dideliu dėmesiu iš
klausėme šį retą ir įdomų 
koncertą. Dirigavo muzikas 
Alvydas Vasaitis.

NAUJOS KNYGOS
• Kazimieras Barėnas, 

BERAGIO OŽIO METAI. 
Romanas. Viršelis ir aplan
kas Danguolės Stončiūtės- 
Kuolienės. 558 psl. Kaina 
12 dol. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoje. Išlei
do Ateitis 1982 m. Knyga 
gaunama pas platintojus, 
arba tiesiog Ateities leidyk
loje, 16349 Addison, South
field, Mich. 48075.

• Dr. Marija Danguolė 
Tamulionytė. LIETUVIAIS 
NORIME IR BŪT. Vadovė
lis lietuviškai nemokan
tiems. 394 psl. kietais vir
šeliais. Kaina 20 dol. Ilius
travo Nijolė Palubinskienė. 
Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Išlei
do JAV LB švietimo tary
ba 1982 m. Leidimą parėmė 
Lietuvių Fondas, Petras Ta- 
mulionis ir d r. Danguolė 
Tamulionytė.

Tos pačios autorės yra iš
leista "Lietuvių kalbos pra
timai” pritaikyti vadovė
liui "Lietuviais norime ir 
būt”. 236 psl. kaina 3 dol. 
Mokykloms ir platintojams 
nuolaida. Užsisakyti pas 
Švietimo tarybos knygyno 
vedėją A. Kareivą, 6959 So. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629. Tel. (312) 737-4246.

niai: Mažosios

Apie 60 balsingų vyrų ir 
moterų koncertą pradėjo 
Lietuvos himnu — Vinco 
Kudirkos. Toliau sekė re
pertuaro tvarka šie kūri- 

Lietuvos 
himnas — Lietuviais esame 
mes gimę — Stasio Šim
kaus; Už jūrelių už mare
lių, ištrauka iš operos "Rad
vilas Perkūnas" — Jurgio 
Karnavičiaus, atliko moterų 
choras. Vyrų choras daina
vo Augo kieme klevelis — 
Juozo Karoso. Į dangų 
žvaigždės renkas, ištrauka 
iš operos "Gražina” — Jur
gio Karnavičiaus, atliko 
moterų choras.

Krivio ariją atlieka solo 
Jonas Vaznelis su vyrų cho
ru, iš operos "Gražina" — 
Jurgio Karnavičiaus.

Vyrų ir moterų choras 
dainuoja iš operos "Graži
na”, — Jurgio Karnavi
čiaus Raudotojų chorą.

Už jūrų, už kalnų — iš
trauką iš operos "Dana", 
Juliaus Gaidelio atlieka mo
terų choras.

Ant marių — Broniaus 
Budriūno dainuoja vyrų 
choras. Plokštelės reper
tuaras baigiamas daina — 
ištrauka iš operos "Pagirė
liai’’ — Stasio Šimkaus — 
Saulė motina pakilo. Dėl 
laiko stokos repertuare nu
matyta De profundis — 
Vlado Jakubėno koncerte 
nebuvo dainuota.

Lietuviais esame mes gi
mę ir Už jūrelių orkestravo 
jaunas muzikas Arūnas Ka
minskas. ■ Chorus paruošė 
chormeisteriai Emilija Sa- 
kadolskienė ir Alfonsas Ge
čas.

Išklausius šį plokštelės 
repertuaro koncertą susida
rė įspūdis, kad Operos cho
ras yra ypač pajėgus atlik
ti sunkias ir sudėtingus kū
rinius. Balsinė medžiaga 
stipri, gerai paruošta, kū
riniai skamba puikiai. Tai
gi ši plokštelė bus didelė do
vana lietuviams dainos me
no mėgėjams. Gi Opera šia 
plokštele save įamžina ir 
drauge mūsų tautinei kul
tūrai palieka brangią dova
ną. Lauksime plokštelės, 
kuri žada pasirodyti dar 
prieš Antrąsias Pasaulio 
Lietuvių Dienas.

Kaip žinia II PL Dienų 
metu vyks daug ir meniškai 
vertingų kultūrinių rengi
nių, kurių suruošimu rūpi
nasi Renginių komitetas, 
vadovaujamas energingos 
JAV LB KV, Kultūros ta
rybos pirmininkės Ingridos 
Bublienės. Visus kultūri
nius renginius apvainikuos 
Lietuvių Operos spektaklis 
I Lituani — Lietuviai. Ši 
operą buvo pastatyta pra
ėjusiais metais. Taigi šiais 
metais naujos operos ne
laukiame, o bus pakartota 
ypatingai graži opera Lie
tuviai. šiam spektakliui, be 
abejo, Opera taip pat jau

sparčiai ruošiasi. Operos 
Lietuviai spektaklis įvyks 
liepos 1 d. miesto centre, 
Auditorium teatre, kur tal
pinama 4000 žiūrovui. Ten
ka pastebėti, kad į Operos 
spektaklį bilietai parduo
dami iš anksto Gifts Inter- 
national — Vaznelių preky
boje, Chicagoje ir jau pa
tys geriausieji bilietai iš
parduoti. Tad norintieji į 
operos spektaklį patekti tu
ri dar labai skubiai tuo rei
kalu susirūpinti ir bilietus, 
kad ir pigesnius, iš anksto 
įsigyti.

Trečias Chicagos Lietu
vių operos rūpestis — Dai
nų šventė, įvykstanti II PL 
Dienų metu, liepos 3 d. Ope
ros choras dalyvaus Dainų 
šventėje ir dabar sparčiai 
ruošia Dainų šventės reper
tuarą.

Taigi Chicagos Lietuvių 
opera šiais metais ypač turi 
daug darbo ,bet dirba ryž
tingai ir užsibrėžtus užda
vinius sėkmingai įgyvena 

xdins.
Po minėto koncerto choro 

dalyviai mecenatai, spaudos 
ir radijo atstovai susirinko 
Jaunimo centro kavinėn, 
kur visi buvo pavaišinti 
šampanu, čia Operos valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Radžius padėkojo dirigentui 
Alvydui Valaičiui, solistui 
Jonui Vazneliui, choristams, 
mecenatams ir visiems bet 
kuo prie operos darbų pa
rėmimo prisidedantiems.

SPORTAS
LEDO RITULIO 

VARŽYBOS

II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių ledo ritulio 
varžybos tikrai įvyks. Ten- 
tatyvi data — 1983 m. ge
gužės 14 d., Toronte. Data 
dar nėra galutiniai patvir
tinta. Vykdo — Toronto 
Lietuvių ledo ritulio klubas.

Šiuo metu yra pareiškę 
pageidavimą dalyvauti 5 ko
mandos: Toronto, Hamilto
no Kovo, Detroito Kovo, 
Bostono ir Chicagos. Yra 
galimybių, kad prie jų pri
sijungs Montrealis.

Sausio 29 d., Detroite įvy
kusio Detroito, Toronto ii' 
Hamiltono komandų turny
ro proga įvyko pasitarimas, 
kuriame ledo ritulio viene
tai nutarė įsijungti į šAL
FAS S-gą ir išreiškė pagei
davimą, kad ledo ritulys 
būtų vykdomas Il-se PLS 
žaidynėse. Buvo sudarytas 
Ledo ritulio komitetas iš vi
sų vienetų atstovų ir pa
tiektas ŠALPAS S-gos Cen
tro valdybai patvirtinti. L. 
R. komiteto vadovu buvo 
išrinktas Algis Choromans- 
kis iš Hamiltono. Atstovu į 
II-jų PLS žaidynių komite
tą pristatomas Rimas Ku- 
liavas, iš Toronto. L. R. ko
miteto ryšininku su šAL
FAS S-gos Centro valdyba 
yra detroitietis sporto vete
ranas Vladas Simutis, kuris 
ir padėjo daugiausia pa

stangų, kad ši organizacija 
taptų realybe.

II-jų PLS žaidynių ledo 
ritulio varžybų preliminari
nė registracija privalo būti 
atlikta iki š. m. kovo 1 d., 
pas varžybų vadovą Rimą 
Kuliavą, šiuo adresu: Mr. 
Rimas Kuliavas, 297 Ken
nedy, Toronto. Ont. M6P 
3C4. Telef. (416) 766-2996.

RAKETBOLO VARŽYBOS

Raketbolo varžybos nu
matomos vykdyti II-jų PLS 
žaidynių metu, 1983 m. bir
želio 26 -— liepos 2 d. d., 
Chicagoj. Varžybas numa
toma pravesti per 2 ar 3 
dienas, priklausomai nuo 
dalyvių skaičiaus, tačiau 
dar yra nepaaiškėję, kurio
mis dienomis jos vyktų.

Raketbolo reikalais šiuo 
metu rūpinasi Vladas Pleč
kaitis iš Clevelando ir Al

. (e«
Skirpstas

Lituanistinio švietimo reikalus svarstyti ir nuolat siekti pa
žangos yra būtina. Laikas keičia Viską, tad reikia budėti, neuž- 
snūsti vietoj. Ilgokai tenkinomės blankiom bendrybėm: atsiųskit 
daugiau vaikų, paremkit aukom, lankykit mokyklų renginius ir 
t.t. Padejuojam ir dėl būklės blogėjimo (mokinių vis mažyn ir 
lygis prastėja). Bet šaltai teisinamės: juk išeivijai normalu nu
tausti. nieko nepadarysi.

A. Balašaitienės straipsnis pralaužė tą bendrybių kiautą gy
vais faktais ir pasiūlymais. Esą programos ir vadovėliai reika
lingi pataisų, jei norim sėkmės. Ir ji davė tikrų pavyzdžių, kaip 
nepatenkinamai savos kalbos mokiniai pramoksta, koki klaidingi 
jų rašymai. Išvada: mokyklose būtina tikslingiau derintis prie 
dabarties tikrovės galimybių ...

Straipsnio konkretumas davė naudos — išbudino ir kitus 
mokytojus, sudomino visuomenę. Tai pavyzdys, kaip keltini 
klausimai, norint padaryti Įspūdį ir patraukti į dialogą. Tuoj su
laukta atsiliepimų, nes iš tiesų A. B. palietė mūsų švietimo rū
pesčių pačias šaknis. Tik pavojus, kad dalyką svarstydami ne- 
noklystume į asmeniškas varsnas arba į smulkmenas.

• Štai Dirvoj atsiliepė pedagogė V. Bučmienė — tik su pa
taisa detalei. Girdi, A. Balašaitienės pagiliame D. Veličkos va
dovėly juk būta nemažiau barbarizmų nei dabartiniame. Na, 
vadovėlius tikrinti ir jų pal ankumą praktikos darbe apspręsti — 
ne eilinės spaudos reikalas. Tik pastebėtina, kad šis ginčas būtų 
gana sąlyginis: prieš geroką eilę metų D. Veličkos laikais vaikai 
ateidavo iš namų su daug tobulesne kalba ir todėl galbūt greit 
pasiekdavo lygį "autentiškai tautosakai” su barbarizmais Įvirš- 
kinti. Šiandien mokiniai jau kitoki. Ir svetimybės tikrai apsun
kina, net kliudo išmokyti vaikus gryniau lietuviškai kalbėti. To
dėl jos atmestinos. O kalbos istorijos vaizdui galima tenkintis 
dviem trim likusiom mūsų kalboj svetimybėm, kaip —■ bažnyčia, 
ponas, pyragas ir kt.

Gaila, mokytoja V. Bučmienė visai nesidomėjo tema iš es
mės: kur lituan. mokyklų nykimo priežastys ir kaip gelbėtis? 
Net barbarizmų ji nepeikia, lyg patenkinta status quo (vadovė
liais, programom ir barbarizmais).

• Lituan. aukštesn. mokyklos direktorius J. Masilionis jau 
erdviau prabilo (Draugo sausio 25): "Kultūros taryba skiria 
premijas už šį ar už tą, kodėl niekas neskiria premijos už būsimą 
pavyzdingą vadovėlį?” Čia jau kviečiama mūsų visuomenė ir 
Kultūros taryba talkon, kad vadovėliai pagerėtų. Bet J. M. Įžiūri 
ir reikalo sudėtingumą, nes "mokinu; lygis taip įvairus, jog va
dovėliais ir programom visiems įtikti reikėtų jei ne visiems, tai 
bent kas antram parašyti po vadovėlį".

Taigi, problema gana komplikuota, yra ne viena ar dvi, o 
daug daugiau priežasčių. Juk ir su netobulom programom ar 
vadovėliais (pokario stovyklose: arba senovės "daraktoriai”) bū
davo pakenčiama pažanga. Tad reikia ryžtis atieškoti ir kitas 
kliūtis. O itin svarbi nekartą girdėta nuomonė, jog nesėkmės 
šaknys ne mokykla, mokytojai ar vaikai, o mes patys, suau- 
gėliai. Kol to nesuprasim, tol tik suksimės aplinkui be naudos.

• Dar ir Tėviškės Žiburių nr. 5 vedamasis rašo: ”Turime 
šokantį, dainuojantį, muzikuojantį, sportuojantį jaunimą ... bet 
neturime lietuviškai rašančio jaunimo” (laikraštis, nesulaukia 
spaudos bendradarbių iš jaunimo tarpo). Bet pabaigoj optimis
tiškai priduria: "Nereiškia, kad išeivijoj neįmanoma gerai išmo
kyti kalbos ... Tai tie jaunuoliai, kurie nuo pat mažens mokomi 
lietuviškai taisyklingai kalbėti, iš kurių reikalaujama lietuvių 
kalbos ir šeimoje, ir mokykloje, ir organizacijoje, ir parapijoje”.

Taip šiai skaudžiai problemai — jaunimui savos kalbos tin
kamai išmokti ir tautiškai ugdytis — receptų yra. Tik reikia 
atvirai ir drąsiai pažvelgti į klausimo branduolį. Taip pat ju
dintis iš inercijos, nebijoti savikritikos ir — nedelsiant nuo žo
džių eiti prie darbų.

girdas Veliuona iš Baltimo
rės.

Visi suinteresuoti viene
tai ir pavieniai, nepriklau
somi žaidėjai prašomi at
likti preliminarinę registra
ciją iki š. m. kovo 15 d., 
šiuo adresu; Mr. Vladas 
Plečkaitis , 4450 Rabun 
Lane, Richmond Heights, 
Ohio 44143. Telef. (216) 
531-3474.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat'onvvide is on you’’ s»de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI <2161 161-3500.
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■ BOSTOmjĘTUVĮAT
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomy
bės šventė Bostone paminė
ta skirtingai negu būdavo 
seniau, šiuo kart dėmesys 
buvo kreipiamas daugiau į 
amerikiečius, kad supažin
dinus juos su Lietuva, jos 
praeitimi ir dabarties sun
kia okupacija ir vedama ko
va už Lietuvos laisvę, už ti
kėjimą, už žmogaus teises.

Praeitą savaitę per vieną 
amerikiečių radijo stotį dr. 
Algirdas Budreckis kalbėjo 
ir atsakinėjo Į klausimus 
angliškai visą valandą, su
pažindindamas su okupaci
ja Lietuvoje ir lietuvių ve
dama kova prieš okupantą.

Vasario 13 d. iš Quincy 
radijo stoties kalbėjo ir at
sakinėjo j klausimus kuni
gas profesorius Antanas 
Jurgelaitis pusę valandos. 
Jis nepaprastai vaizdžiai 
supažindino amerikiečius su 
Lietuvos valstybės įkūrimu, 
su karalium Mindaugu, di
džiuoju kunigaikščiu Vy
tautu ii' kitais, kada Lietu
va pasiekė aukščiausios ga
lybės užimdama plotą nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, o 
taip pat su paskutiniojo ka
ro okupacijomis: rusų, vo
kiečių ir vėl rusų. Apie lie
tuvių ryžtą siekiant laisvės, 
apie areštus, trėmimus Į Si
birą, apie pogrindžio spaudą 
ir pan.

Vasario 16 d. vakare iš 
Brocktono radijo stoties 
taip pat buvo supažindina

Holidays”
1983 M. EKSKURSIJOS

I LIETUVA
is BOSTONO ir NEW YORKO

Balandžio 20 $1075.00
Gegužės 4 - $1075.00
Gegužės 11 - $1229.00

(su Ryga)
Gegužės 25 -$1285.00
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00
Liepos 13 -$1528.00

(su Ryga) 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadwav
P. O. Box 116,

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CES ARF. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CUANGES.

mi amerikiečiai su Lietuva 
ir jos okupacija bei kančio
mis.

Šias dvi programas suor
ganizavo Laisvės Varpo ve
dėjas Petras Viščinis..

Vasario 16 d. ryte iš 
Lynn radijo stoties Stepo
nas ir Valentina Minkai irgi 
suorginizavo specialią pro
gramą angliškai apie Lietu
vą ir jos kryžiaus kelius.

Be to, Laisvės Varpas ir 
Minkai vasario 13 d. irgi 
turėjo programas Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
proga su svečiais kalbėto
jais.

Tradicinis Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimas buvo pradėtas šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone, šv. 
Mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos atnašavo kleb. kun. 
Albertas Kontautas ir kun. 
dr. Juozas Prunskis, iš Chi
cagos. Kun. Prunskis pasa
kė ir labai jautrų pamokslą. 
Organizaci jos dalyvavo baž
nyčioje su vėliavomis.

2 vai. p. p. minėjimas vy
ko So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos auditorijoj. 
Ji pradėjo ALTo skyriaus 
pirm. inž. Aleksandras Čap
likas. Buvo Įneštos vėliavos, 
sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvę 

dėl Lietuvos laisvės. Pro
gramai pravesti buvo pa
kviesta Gitą Kupčinskienė.

Pagrindinis kalbėtojas 
kunigas dr. Juozas Pruns
kis, iš Chicagos, labai jaut

Liepos 20 -$1338.00
Rugpiūčio 3 - $1338.00
Rugpiūčio 17 - $1528.00

(su Ryga)
- $1338.00
-$1143.00 
-$1110.00
-$1229.00

(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26

Informacinio susirinkimo, Įvykusio vasario 6 d. Brooklyn, N. Y. Kultūros Židinyje dėl ne
teisingai kaltinamų lietuvių bylų dalyviai: Lietuvos generalinis konsulas A. Simutis, dr. A. 
Darnusis, R. Razgaitienė, dr. K. Valiūnas, D. Kezienė, adv. E. Raskauskas, adv. P. Žumbakis 
ir A. Vakselis. L. Tamošaičio nuotr.

riai ir lab; : aktualiai, be 
istorinių datų kartojimo, 
kurios visiems labai gerai 
žinomos ir net atsibodę, kal
bėjo šių dienų gyvenimo 
pavyzdžiais, apie rusų kės
lus ir darbus, o lietuvių 
persekiojimą, areštus, trė
mimus ir kovą už Lietuvos 
laisvę ir religiją.

Prelegento kun. dr. 
Prunskio kalba visiems pa
darė labai gilų įspūdį.

Buvo priimta rezoliucija, 
kuri bus pasiųsta preziden
tui Reagan, senatoriams, 
kongresmanams ir kitiems 
pareigūnams. Onos ir Gedi
mino Ivaškų šokėjai pašoko 
tris tautinius šokius. Tai 
buvo labai gražus ir gražiai 
pravestas minėjimas, o 
svarbiausia, kad šia proga 
einama į amerikiečius.

BUS PRISIMINTAS 
SMUIKININKAS 

IZIDORIUS VASYLIŪNAS

Vasario 27 d. 4 vai. p. p. 
Cambridge Public Library 
(Heritage) 66 6th Street, 
Cambridge, Mass. rengia 
mūsų a. a. mielo muziko Izi
doriaus Vasyliūno, kuris 
gyveno muzikai ir rūpinosi 
lietuvių kompozitorių kūri
niais, bus paminėjimas. 
Kalbės kun. W. ValkaviČitis 
ir kiti. Visi kviečiami atsi
lankyti ir prisiminti nese
nai staiga mirusi mūsų mie
lą Izidorių Vasyliūną.

PARENGIMAI

• Vasario 26 d. 2:30 vai. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose 
LMF Bostono klubo susirin
kimas. Prelegentė Elena 
Juciutė.

• Kovo 6 d. Vyčiai mini 
šv. Kazimiero šventę. 10:15 
vai. ryte Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone šv. mišios, o po mi
šių bendri pusryčiai salėje. 
Vyčiai kviečia visus.

• Kovo 12 d. Minkų radi
jo valandos 49 metų sukak
ties koncertas ir šokiai.

• Kovo 27 d. tuojau po 10 
vai. .mišių, salėje po bažny
čia bus meninė programa. 
Bus išpildoma Jeronimo Ka
činsko lietuviškas suitaš, 

Mozarto ir Beethoveno kū
riniai. Atliks Berklee muzi
kos kolegijos profesorių pu
čiamųjų trejukė (trio) ir 
kiti Bostone koncertuojan
tieji styginiai instrumenta
listai. Įėjimas auka išlai
doms padengti. Po koncerto 
vyks vaišės.

• Balandžio 10 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis renginys.

• Balandžio 24 d. "Auš
ros” 100 metų sukakties 
minėjimas.

• Gegužės 1 d. komp. Ju
liaus Gaidelio operos "Min
daugas” pristatymas.

WATERBURY
ATGAIVINTA

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDA

Po kelių metų pertrau
kos, Lietuvių Bendruome
nės valdybos pastangomis, 
š. m. vasario 13 d., sekma
dienį, minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
sukaktį, iš Waterbu>rio ra
dijo stoties _WWC0, banga 
1420 AM, nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, vėl buvo perduota 
"Lietuvos prisiminimų va
landa”. Programai vadovau
ja Antanas Paliulis. Buvo 
pagrota lietuviškos muzi
kos, vasario 16 d. proga 
kalbėjo A. čampė ir svečias 
iš Worcesterio, Ma. p. Mei
lus, o Danutė Venclauskaitė 
ir Julija Puodžiukaitienė 
suvaidino radijo vaizdelį..

K

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS

1 ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Numatoma, kad ši lietu
viška radijo valanda bus 
perduodama kartą per mė
nesį — pirmą mėnesio sek
madienį, 7 vai. vakare. Se
kanti programa bus kovo 
mėn. 6 d. Vėliau, jei sąly
gos leis, bus stengiamasi 
valandą padažninti. (ab)

PALM BEACH
MAIRONIO MINĖJIMAS

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba rengia Lietuvos at
gijimo dainiaus prel. Jono 
Mačiulio-Maironio 120 me
tų gimimo ir mirties 50 me
tų sukaktį. Minėjimas įvyks 
š. m. kovo 5 d., 2 vai. p. p., 
Juno Beach Metodistų pa
rapijos bažnyčioje.

Apie Maironį žodį tars 
Vincas šalčiūnas. Meninę 
programą išpildys aktorius 
Henrikas Kačinskas ir sol. 
Ona Blandytė-Jameikienė ir 
Ona šalčiūnienė.

Po minėjimo ten pat bus 
kuklios vaišės. Įeiga asme
niui 5 dol. Apylinkės valdy
ba maloniai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti į šį 
Maironio minėjimą.

• Prof. Kun. Stasys Yla 
šiuo metu atostogauja Juno 
Beach pas savo draugus 
Antaną ir Bronę Jucėnus. 
Džiaugiasi gražiom atosto
gom ir lanko savo artimuo
sius.
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CHICAGOS LIETUVIAI

ATIDARYTA DAIL.
BALUKIENĖS DARBŲ 

PARODA

Dailininkės Vandos Balu
kienės dailės darbų paroda 
vyksta vasario 8-26 dieno
mis Galerijoje, 744 North 
Wells St., Chicagos miesto 
centre. Vasario 11 d. 5-9 
vai. vak. Įvyko atidarymas 
ir pasisvečiavimas, Į kurj 
prisirinko daug meno my
lėtojų, ypač daug žmonių 
matėsi iš meno pasaulio ir 
visuomenės veikėjų tarpo. 
Kaip šioje Galerijoje Įpras
ta (prisilaikoma panašių 
amerikiečių galerijų tradi
cijų), nebuvo nei kalbų, nei 
pristatymų, nei parodos ar 
menininko aptarimų. Lan
kytojai, apžiūrėję parodą, 
sustodavo ir prie gausiomis 
gėrybėmis apkrauto stalo, 
vaišindavosi bei gurkšnoda
vo vyną.

Parodoje išstatyti darbai 
skiriasi nuo kitų dailės dar
bų, nes čia nėra nei portre
tų, nei gamtos vaizdų, nei 
abstraktų ar realių paveik
slų. Dail. V. Balukienė vi
suomenei parodė savo ilgo 
kruopštaus ir varginančio 
darbo kūrybą. Kaip infor
muoja Viktorija Matranga 
(Kašubaitė), dail. Balukie
nė naudoja lino medžiagą 
ar lietuvių tautodailės au
dinius: rankšluosčius, stal
tieses, takelius ir t.t. Dro
bėje pati sukuria spalvotus 
raštus, geometrines figūras 
arba jau išaustas raštuo
tas medžiagas apipavydali- 
na savo menine kūryba, ne
prarasdama pirmykščio raš
to.

Parodoje išstatyti Įvai
raus dydžio 17 kūrinių, ku
rių tik du yra aliejiniai, o 
likusieji 15 akryliniai dar
bai.

Dail. Vanda Balukienė 
meną studijuoti pradėjo 
dar Lietuvoje, Vilniaus me
no akademijoje, tęsė Vo
kietijoje, stovyklinio gyve
nimo sąlygomis, Freiburgo 
Ecola dės Arts et Metiers 
mokykloje ir Meno akade
mijoje Chicagoje. Savo kū
rinius buvo išstačius! dau-

Antanas Juodvalkis

gelyje parodų Chicagos ir 
apylinkių galerijose, o taip 
pat ir New Haven CŲVA 
galerijoje bei Berkeley ko
legijoje prie Yale univer
siteto ir Kultūros židinyje, 
New Yorke.

Dail.. V. Balukienės dar
bai pasižymi nepaprastu 
kruopštumu ir atspindi mū
sų liaudies tautodailę.

Nepraleiskime progos šią 
parodą aplankyti ir pasigro
žėti išstatytais darbais. Ga
lerija atidaryta antradienį- 
šeštadienĮ 10-17 vai.

Galerijoje galima gauti 
dailininkės Vandos Balukie
nės ir kitų lietuvių daili
ninkų spalvotų atviručių, 
tinkančių Įvairioms pro
goms. Užsakymus siųsti: 
GALERIJA, 744 No. Wells 
St., Chicago, III. 60610.

RENGINIAI

Po didžiųjų švenčių, porą 
savaičių kultūrinis, pramo
ginis ir visuomeninis gyve
nimas buvo aprimęs, bet da
bar ir vėl įsibėgėjo. Vasaris 
eina Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 65 metų 
minėjimo ženkle. Organiza
cijos šaukia metinius susi
rinkimus, renka vykdomuo
sius organus, planuoja svar
besnių Įvykių minėjimus ir 
ruošiasi dalyvauti Antrose 
Pasaulio Lietuvių Dienose. 
Šie metai yra Aušros šimt
mečio metai ir reikiamai jie 
atžymimi.

AUŠROS ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Lietuvių istorikų draugi-, 
ja, Alicijos Rūgytės pastan
gomis perspausdina ir išlei
džia originalę AUŠRĄ dvie
juose tomuose. Visuomenė 
prašoma šį darbą paremti 
savo aukomis ir prenume
rata. Vienos knygos kaina 
17 dol.

Korp! Neo-Lithuania įr 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos sudarytas komite
tas vadovaujamas dr. Leono 
Kriaučeliūno Aušros šimt
mečio minėjimą ruošia š. m. 
kovo 20 d. (sekmadieni)

V. Balukienės kūrinys "Eternal Wheel”.

Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago III.).

Programoje istoriko dr. 
Algirdo Budreckio paskaita, 
solistė Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė ir rašytojo- 
žurnalisto Broniaus Kviklio 
Aušros leidinių stalas.

Kviečiami visi lietuviai 
šiame minėjime dalyvauti 
ir prisiminti ano meto at
liktą ryžtingą tautos žadi
nimo darbą.

MARGUČIO KONCERTAS

Margučio ruošiamas kon
certas įvyks kovo 13 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Programą 
atliks svečiai iš Vakarų Vo
kietijos. Pirmą kartą Chi
cagoje išgirsime solistę Vi
liją Mozuraitytę (altas), 
nepersenai su tėvais atvy
kusią iš Lietuvos ir Įsikū
rusią Hamburgo mieste. 
Kartu atvyksta pianistė Ra
minta Lampsatytė-Kollars 
ir jos vyras smuikininkas 
Michael Kollars.

Bilietai Į koncertą gauna
mi ’Vaznelių prokyboje ir 
Margučio Įstaigoje. Visuo
menė kviečiama koncerte 
dalyvauti ir bilietus iš anks
to įsigyti.

LT NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 12 d. (šeš
tadienį), 4:30 vai. p. p. sa
voje pastogėje (6422 South 
Kedzie Avė., Chicago, III ).

Po susirinkimo pabendravi
mas.

SUSIPAŽINIMAS SU 
VICEKONSULE

M. KRIAUČUNIENE

L. M. federacijos Chica
gos klubo valdyba kviečia 
lietuvių visuomenę susipa
žinti su naujaja vicekonsu
le Marija Kraučuniene. Po
būvis įvyks kovo 11 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Tautinių Na
mų salėje.

Vakarienės kaina vienam 
asmeniui 10 dol. Dalyvauki
me.

DRAUGO KONCERTAS

Draugo premijuoto roma
no premijos įteikimas rašy
tojui Anatolijui Kairiui ir 
iškilių solistų koncertas 
Įvyks kovo 19 d. 7 vai. vak. 
Marijos auditorijoje.

Koncerto programą atliks 
New Yorko Metropoliitan. 
operos solistė M. Niska ir 
solistas (baritonas) Algis 
Grigas, akompanuojant mu
zikui Alvydui Vasaičiui.

Bilietai gaunami Vazne- 
lių prekyboje (2501 W. 71st 
St.). Kviečiami bilietus Įsi
gyti iš anksto.

MINĖJIMAS

Pirmas lietuvių moterų 
suvažiavimas Įvyko 1907 m. 
rugsėjo 23-24 d. d. Kaune, 
šiam Įvykiui atžymėti L. M. 
federacijos Chicagos klubo 
valdyba, vadovaujama pir
mininkės M. Marcinkienės 

ALTos Cicero skyriaus pirm. dr. Bronė Motušienė drauge 
su kitais Cicero Altos nariais paruošė ilgokus, gerai argumen
tuotus, ranka rašytus laiškus Washingtonui, protestuodami prieš 
OSI nacių bendradarbių medžioklės veiklą. Vasario Šešiolikto
sios proga tuos laiškus šventės dalyviai galėjo pasirašyti. Nuo
traukoje vasario 13 d. Cicero parapijos salėje, ALTos suruoš
tame Vasario 16 d. minėjime prie laiškų, iš k. buvęs Cicero 
ALTos ilgametis pirm. dr. Petras Atkočiūnas, BALFo direktorė 
dr. B. Motušienė. Juliana Rotsko ir Viktoras Motušis.

V. A. Račkausko nuotr.

sušaukė moterų organizaci
jų atstovių pasitarimą š. 
m. vasario 15 d. Jaunimo 
Centro kavinėje. Pasitari
me apsvarstyta minėjimo 
pobūdis ir programa.

Lietuvių moterų suvažia
vimas, įvykęs prieš 75 me
tus, davė pradžią moterų 
judėjimui, daug prisidėju
siam prie nepriklausomybės 
astatymo ir lietuvi moterų 
teisių išplėtimo.

Minėjimas Įvyks balan
džio 24 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, tokia tvarka:

Pamaldos tėvų jėzuitų 
koplyčioje, pagerbimas žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę, 
akademija Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje, meninė 
dalis.

Pagrindine kalbėtoja pa
kviesta ir sutiko literatūros 
kritikė V. Kelertienė.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti minėjime 
ir pagerbti ano meto mote
ris, kovojusias už savo ir 
aplamai lietuvių teises.

PAKVIETIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų šešioliktasis me
tinis narių ' susirinkimas 
įvyks 1983 m. kovo 12 d. 
(šeštadienį), 4:30 vai. p. p. 
nuosavuose namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicago, II. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pereito metinio susi

rinkimo protokolas (se
kretorius A. Traška),

2. Lietuvių Tautinių Na
mų Valdybos ir Tary
bos pranešimai,

3. Diskusijos dėl praneši
mų,

4. Direktorių rinkimai,
5. Einamieji reikalai.

Susirinkime sprendimot 
teisę turi tik LTN nariai. 
Susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasiūlymus reikšti malo
niai kviečiami visi didžio
sios Chicagos lietuviai-ės.

Direktorių Taryba yra 
sudariusi nominacijų komi
siją (Aleksandras Traška, 
Živilė Endrijonienė ir Vita 
Girdvainienė). T u r intieji 
pasiūlyti kandidatus į LTN 
direktorius ar valdybos na
rius, prašomi kreiptis Į bet 
kurį nominacijų komisijos 
narį. Valdyba

Simple elegance... by Finnish design

ATOSTOGOS PRIE
BALTIJOS 1983

KELIONĖS LIETUVON — GEGUŽĖ, BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

IŠVYKSTAMA Ii New Yorko, Montreallo, Los Angeles Ir Seattle erdviais Flnnalr lėktuvais. 
Skrendama tiesiog J Helsinki, plaukiama laivu Į Taliną, važiuojama autobusu Į Rygą, lėktuvu 
{ Vilnių. Iš Vilniaus lėktuvu skrendama į Taliną.

MAŽESNĖS KELIONĖS: 10 naktų/11 dienų — 5 naktys Vilniuj, 2 naktys Rygoj, 2 naktys Helsinky. 
Ii New Yorko Ir Montreallo $1353.00-51561.00. Ii Seattle $1487.00-$1692.00, Iš Los Angeles 
$1628.00-51797.00. *

ILGESNĖS KELIONĖS: 14 naktų/15 dienų: 5 naktys Vilniuj, 2 naktys Rygoj, 3 naktys 
Tai Ine, 3 naktys Helsinky. Iš New Yorko ir Montreal io $1515.00-51723.00, ii Seattle $1649.00-51854.00, 
Iš Los Angeles $1790.00-51959.00.

KAINON ĮSKAITOMA: visi valgiai, pervežimai, mokesčiai, pirmos klasės nakvynės Helsinky, 
Rygoj, Taline Ir Vilniuj, kasdien apžiūrėjimo programos (laisva programa Helsinky), ekskursijos J 
Kauną ir Trakus. Kainos —miegant dviem kambary. Lėktuvų kainos pagal “group 10 Apex", galioju
sias 1983 sausio 1.

NUOLAIDOS padarlusiem rezervacl|as prieš kovo 10.

DĖL INFORMACIJŲ kreiptis J Stephanie Horton, Union Tours Ine., 6 East 36 Street, 
New York, N.Y. 10016. Tel. 212 683-9500.
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LOS ANGELES LIETUVIAI
!■■■■■■■■■■■■ Rūta Šakienė

FILATELIJA
Nr.1 Antanas Bernotas

Lietuvos Dukterų Los Angeles skyriaus baliuje vasario 5 d. 
dainuoja sol. Vilija Variakojytė. Akompanuoja komp. Aloyzas 
Jurgutis.

ARGENTINA išleido 5000 
pezų pašto ženklų popie
žiaus Jono Pauliaus vizitui 
praeitų vasarų tame krašte 
paminėti.

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS

Kaip kiekvienais metais, 
vasario mėnesį 5 d., Los An
geles Lietuvos Dukterys 
suruošė vietos lietuviams ir 
jų draugams labai puošnų 
ir tikrai puikiai pasisekusį 
pokylį. Salė, nors ne sausa- 
kimšė, buvo pilna ir susi
rinkę svečiai buvo maloniai 
nuteikti baliau šeimininkių 
paslaugiu rūpestingumu ir 
gėlėse paskendusių stalų 
puošnumu.

Lietuvių Los Angeles 
apylinkėje nėra jau taip 
daug, bet organizacijas tu
rime tas pačias kaip ir ki
tose lietuvių kolonijose, o 
gal dar vienų-kitų rytuose 
negirdėtų grupelę turime 
įsikūrę. Taigi ir renginių 
turime tiek pat, jei ne dau
giau. Į tuos renginius vi
suomet eina tie patys žmo
nės, todėl jie labai greitai 
pajunta ir atrenka, kur ruo
šiamas tik "kasos papildy
mas”, bandant pasidaryti 
kaip galima mažiau darbo 
ir išlaidų. Dukterų baliuose 
visuomet pajunti esąs labai 
laukiamas ir garinamas 
svečias ir pamatai rengėjas 
nesigailint pastangų, kad 
būtumei tinkamai priimtas, 
palinksmintas ir pavaišin
tas.

Su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu publika sutiko 
meninę dalį išpildžiusių jau
nutę auksaplaukę Los An
gelėje gimusių ir augusių 
solistę Vilija Variakojytę, 
kuri maloniu savo soprano 
balsu ir elegantiškai grakš
čia scenoj laikysena dar tik 
neseniai praėjusį gruodžio 
mėnesį taip užbūrė Austra
lijos lietuvius, kad dar jai 
iš kelionės negrįžus, į mū
sų miestų pasipylė susiža
vėjimo pilni laiškai. Džiu
gu, kad mūsų jaunieji me
nininkai, kurių visuomet 
talentais lobinga buvusi 
Los Angeles lietuvių kolo
nija išsiaugino nemažai, 
nepasitraukia nuo savo lie
tuviško kamieno ir leidžia 
mums, mačiusiems juos au
gant ir vystantis, pasigėrė

ti ir pasididžiuoti nuosta
biais jų ir jų tėvų bei mo
kytojų darbo ir ryžto vai
siais.

Publikos malonumui solis
tė padainavo kelias popu
liarias lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių dainas. Jai 
akompanuoti Los Angeles 
scenoje pirmų kartų pasiro
dė neseniai iš Chicagos per
sikėlęs muzikas Aloyzas 
Jurgutis. Abu buvo gau
siais plojimais sutikti, pa
lydėti ir vėl iššaukti sce
nom

Po menines programos 
sekė skaniai paruošta ir 
skoningai patiekta vakarie
nė, kurios metu prie kiek
vieno stalo, o vėliau šo
kiams, grojo puikusis Aus
trų orkestras. Pokyliui Įpu
sėjus buvo pravesta turti- 
ga loterija. Keletas vertin
gų dovanų buvo išleista 
varžytinėn, kur vien tik už 
kun. J. Domeikos tapytų pa
veikslų gauta 8130.

Šių metų Lietuvos Duk
terų Draugijos Los Ange
les skyriaus valdyba suda
ro: pirmininkė Aldona Aud- 
ronienė, vicepirm. Elena 
Skirmantienė, s e k r etorė

m
Tel. (216) 531-3500

AMBER STUDIOS, m<.

t*

REPUBLICA ARGENTINA

Popiežius Jonas Paulius 
II, pramintas "keliaujančiu 
popiežium”, aplankė jau 
daugelį kraštų Europoje, 
Afrikoje ir Amerikoje. Vi
sur sutinkamas su didžiau
siu entuziazmu, o tų kraštų 
paštai išleidžia jam pagerb
ti pašto ženklus. Tik Tur
kija ir Anglija tokių pašto 
ženklų neišleido. Jungtinės 
Amerikos Valstybės jo lan
kytose vietose ant laiškų 
specialius antspaudus tai 
progai atžymėti, šiuo metu 
popiežius planuoja kelionę 
į centro ir lotynų Amerikų.

GHANA išleido serijų 
pašto ženklų kurioje paro
dyti krašto turtai, čia de
dame tos serijos 4 pensų 
pašto ženklų, kuriame paro
dytos deimantų kasyklos ir 
pats spinduliuojantis dei
mantas.

Elena Matulaitienė, iždinin
kė Marytė Grušienė ir soc. 
reikalų vedėja — Janina 
Radvenienė.

505 East 185 Street, 
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

Ghane (anksčiau buvusi 
britų kolonija Gold Coast — 
Aukso Krantas) yra vaka
rų Afrikoje prie Gvinėjos 
įlankos. Ji apima 91,843 kv. 
mylių plotų ir turi apie 9 
milijonus gyventojų, beveik 
visi negrų kilmės. Kraštas 
— tropikinės džiunglės, kur 
auga ir daug naudingų au
galų ir medžių. Iškasama 
daug metalų, tarp kurių 
aukso ir deimantų. Kraštų 
nuo XV šimtmečio paskai
tomis valdė tai portugalai, 
tai britai, kol britai jame 
galutinai Įsitvirtino. Nuo 
1750 m. kraštas garsėjo 
vergų prekyba, kurių daug 
atgabenta ir Į Amerikos že
mynų. Iš Aukso Kranto bri
tai pasitraukė 1957 m. ir 
kraštas gavo nepriklauso
mybę. Krašto sostinė yra 
Accros miestas įlankos pa
krantėje.

KANADA 1982 metų va
sara, "Canada Day” proga, 
išleido specialų 12 pašto 
ženklų suvenyrinį blokų, 
skirtų atskiroms Kanados 
provincijoms.

CANADA 30

Kiekvienas pašto ženklas 
yra 30 centų vertės ir rodo 
kurio nors dailininko piešta 
paveikslų, charakteringų tai 
provincijai, čia dedame to 
bloko pašto ženklų, skirta 
New Brunsv.ick provincijai 
— rudenėjantis gamtos 
vaizdas, pieštas dailininko 
Bobak.

VATIKANAS išleido tri
jų pašto ženklų serija šv. 
Teresei paminėti, čia deda

me tos serijos 200 lirų paš
to ženklų.

šventoji Teresė Avilietė 
(pasaulietinė pavardė Tere- 
sa de Cepeda y Ahumada, 
1515-1582) gimė Aviloje,

senojoje Kastilijoje, Ispani
joj. Sulaukusi 18 metų įsto
jo į karmeličių vienuolynų 
avilijoje, vėliau persikėlė į 
šv. Juozapo parapija. Paste
bėjusi karmelitų vienuoly
nų netobulumus, ji pasiry
žo įstatus reformuoti. Kar
melitų ordino viršininkas J. 
B. Rossi, pamatęs jos re
formų gerumų, leido refor
mas išplėsti visuose karme
litų vienuolynuose. Teresė 
pasižymėjo asketizmu, ypač 
savo vizijomis, ir yra para
šiusi laiškų ir veikalų mis-: 
tiniais klausimais. Buvo ka
nonizuota šventųja popie
žiaus Grigaliaus XV 1622 
metais. Jos šventė yra spa
lio 15 d. Ir Lietuvoje kar
melitai yra gerai žinomi, o 
Kaune ir Vilniuje stovi pui
kios karmelitų bažnyčios.

(llunifl ra$o
GAILA SKIRTIS SU 

DIRVA

Susilpnėjus mano regėji
mui, ii- finansiniams ištek
liams, esu priverstas "DIR
VOS” prenumeravimo atsi
sakyti. Labai mėgau gerb. 
V. Meškausko pirmąjį pus
lapį, deja, ir akiniai pradė
jo nebepadėti, o ir pensi
ninko čekiai viskam kylant 
— pasidarė per "ploni”.

Dėkingas Tamstoms per 
eilę metų mane penėjusiems 
spausdintu žodžiu. O dabar 
jau užteks. Ačiū Jums ir 
sudie.

Vytautas Čiuprinskas

• B. Stelmokaitis, Chica
goje, užsiprenumeruodamas 
Dirvą rašo:

"Aš nors gyvenu lietuvių 
sostinėje Chicagoj, šaunia
me Marąuette Parke ir dar 
iškilioje Lithuanian Plaza 
Ct. ir skaitau Draugą, bet 
man pateko į rankas Jūsų 
"provincijos” savaitraštis 
Dirva, kurioje radau daug 
gražių pasiskaitymų, ii- be 
to laikraštis "švarus” nuo 
visokių intrigų, kuom pasi
žymi daug laikraščių, tad 
siunčiu čekį ir prašau man 
Dirvą siuntinėti".

Sveikiname B. Stelmokai- 
tį įsijungus į Dirvos skai
tytojų šeimą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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DETROITO LIETUVIAI

PAMINĖTA VASARIO 16 
SUKAKTIS

Minėjimo išvakarėje šv. 
Antano parapijos salėje 
įvyko minėjime pagrindinio 
kalbėtojo Vytauto Smeto
nos priėmimas-pietūs, ku
riuose dalyvavo 45 asme
nys. Pasikalbėjimą su V. 
Smetona pravedė Stasys ši
moliūnas.

Vasario 13 d. radijo va
landėlės "Lietuviu Balsas” 
beveik visas laikas buvo 
skirtas Vasario 16 minėji
mui. Skambėjo lietuviškos 
dainos, muzika ir eilėraš
čiai. Pravedė Kazys Goge
lis. Mecenatai tos valandė
lės buvo Detroito visuome
nininkai Ona ir česys ša- 
deikos.

Po atlaikytų šv. Antano, 
šv. Petro ir Dievo Apvaiz
dos parapijų bažnyčiose mi
šių, lietuviai pagrindiniam 
minėjimui rinkosi j Dievo 
Apvaizdos parapijos Kul
tūros Centrą, šios šventės 
minėjimui pasitaikė graži 
diena, saulėta ir nešalta. At
vykę į minėjimą jau rado
me parapijos kieme plevė
suojančią Lietuvos vėliavą, 
o kavinėje daug žmonių.

MM! /uperior/aving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
llž įnašus mokame W/> palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /bving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DIRBO VALANDOS: [S

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

Antanas Grinius

12:15 vai. minėjimą pra
dėjo ir žodį tarė DLOC val
dybos pirmininkas adv. 
Raymondas Sakis-Sukaus- 
kas. Programai vesti pa
kvietė Giną Baukienę, kuri 
į garbės prezidiumą pakvie
tė: adv. F. Šakį, V. Smeto
ną, kongresmaną S. Levin 
ir parapijos kleboną kun. 
V. Kriščiūnevičių. Į salę 
buvo įneštos Amerikos, Lie
tuvos ir 7 organizacijų vė
liavos. Dievo Apvaizdos pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. R. Kaspučio, su
giedojo Amerikos himną. 
Po to buvo pagerbti Lietu
vos kūrėjai savanoriai ir 
Klaipėdos krašto vaduoto
jai; P. Bliūdžius, K. Daug- 
vydas, S. šimoliūnas, B. 
Tatarūnas, Jonas Mikalavi- 
čius, K. Mikalaitis, P. Kon- 
cė, V. Tamošiūnas ir garbės 
narys F. Motuzas. Jiems, 
Garbės prezidiumui, pro
gramos atlikėjų vadovams 
ir atsilankusiųjų kitų tau
tybių svečiams, Birutė 
Daųgvydienė ir Vilija Tely- 
čėnaitė prisegė prie krūti
nės po baltą gėlę. Pagerbus 
kūrėjus savanorius ir Klai
pėdos krašto vaduotojus, 
buvo pristatyti ALT skelb-

Vasario 16 minėjime Detroito Kultūros Centre vasario 13 d. meninę programą atliko R. 
K. Sragausko nuotr.Kaspučio vadovaujamas choras.

to 1000 dol. konkurso da
lies laimėtojai: Mėta Lan- 
dytė ir Linas Barauskas. 
Turiningą ir šiai šventei 
pritaikintą invokaciją su
kalbėjo kun. V. Kriščiūne- 
vičius. Po invokacijos, bu
vo įterpta meninės dalies 
pirmoji pusė, kurią atliko 
Rimo Kaspučio vadovauja
mas Dievo Apvaizdos para
pijos choras.

šventės proga buvo gaur 
tos trys proklomacijos: Mi

chigano valstijos guberna
toriaus, Detroito miesto 
mero ir Southfieldo miesto 
mero. Proklamacijos buvo 
iškabinto Algio Vaitiekai- 
čio suruoštoj parodėlėj.

Pakviestas anglų kalba 
kalbėtojas kongr. Sander 
Levin prisistatė, kad jis yra 
lietuvis, jo proseneliai yra 
atvykę iš Lietuvos, jis pats 
mokosi lietuvių kalbos. Ten
ka kongresmaną pagirti, 
kad neišbėgo kalbą pasa
kęs, buvo iki galo, žavėjosi 
šokamais tautiniais šokiais 
ir pažadėjo minėjime pa
ruoštą rezoliuciją įtraukti 
į kongreso rekordus.

Antrasis lietuvių kalba 
kalbėtojas Vytautas Sme
tona iš Clevelando yra dar 
jaunas žmogus, tik 28 metų, 
geras pianistas. Jis savo 
kalboje kalbėjo apie Popie
žių enciklikas, Prancūzų re
voliucija ir krikščionybę. 
Anot jo šiuo metu pasauly
je yra dvi jėgos krikščiony
bė ir komunizmas. Jo kal
boje buvo pasakyta gražių 
minčių ir nušviestas pasau
lio gyvenimas, žinoma, vie
niems ji patiko, bet buvo 
ir tokių, kuriems nepatiko.

Gina Baukienė perskaitė 
šio minėjimo paruoštą re
zoliuciją, kuri plojimu buvo 
priimta.

Po kalbų ėjo antroji me
ninė dalis, kurią atliko Rus
nės Kasputienės vadovau
jamas šokių ansamblis "Au
dinys”.

Minėjime dalyvavo 400 
žmonių. Minėjimą surengė 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro Valdyba.

• Dariaus-Girėno klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 27 d. 12:15 
vai. Lietuvių namuose. Visi 
klubo nariai yra prašomi 
susirinkime dalyvauti.

• Lietuvių namų draugi
jos narių metinis susirinki
mas įvyks vasario 27 d.-l :30 
vai. Lietuvių namuose. Visi 
nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti.

Abu susirinkimai svar
būs: bus valdybos narių ir 
revizijos komisijų praneši
mai, diskusijos ir po to 
renkamos naujos valdybos 
ir revizijos komisijos.

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

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geaiiga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.
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VISI KVIEČIAMI Į KAZIUKO MUGĘ
-Neringos skaučių tuntas 

maloniai kviečia visus atsi
lankyti į ruošiamą jau 27-tą 
Kaziuko mugę Clevelande, 
kovo 13 d., sekmadienį, nuo 
11 vai. ryto. Programa 3 
vai. p. p.

Kaziuko mugės prasidėjo 
Lietuvoje 1636 metais, ka
da šv. Kazimiero kūnas bu
vo perkeltas į Vilniaus ka
tedrą. Ten tuo laiku buvo 
įvesti šv. Kazimiero atlai
dai, kurie sutraukdavo daug 
maldininkų. Pasimeldę žmo
nės įvairiai prekiaudavo. 
Šią gražią Kaziuko mugės 
tradiciją mūsų tėveliai at
vežė iš Lietuvos. Lietuvos 
skautės ir skautai su 
džiaugsmu tęsia ją tęliau.

Jau nuo pat rudens kiek
vienas skautiškas vienetas 
planuoja darbus Kaziuko 
mugei. Į šiuos darbus įsi
jungia nuo jauniausios 
aguonėlės iki skautininkės. 
Ir taip kiekvieną sueigą jos 
planuoja ir dirba. Tuos dar
bus lydi lietuviška daina, 
pasaka, padavimai, čia ruo
šiamos mergaitės gyveni
mui — ugdoma sumanu
mas, nagingumas, darbštu
mas, drausmingumas ir su
siklausymas bei atsakomy
bės jausmas. Visi mergai
čių pagaminti darbeliai bus 
išstatyti pardavimui per 
Kaziugo mugę. Jos nori pa
čios sau užsidirbti pinigų ir 
važiuoti šią vasarą į Jubi
liejinę stovyklą prie Toron
to.

Kaip ir įprasta, mugėje 
dalyvauja visa Clevelando 
skautija. Pilėnų tuntas, 
Klaipėdos vietininkija, Vyr. 
Skaučių židinys skautinin- 

SHAKER PLACE 
APARTAMENTAI 

DĖL SENIOR CITIZENS
Shaker Place Apartamentai dėl senior citizens yra 

užbaigti. Tikimasi, kad modelinis butas bus netrukus pa
ruoštas apžiūrėjimui. Pramatomi apgyvendinimai prasidės 
kovo 1 d.

Šis naujas pastatas susideda iš 80 butų su daugeliu 
patogumais prieinamų jų gyventojams. Tai yra vieno pilno 
miegamojo butai su virtuve, valgomuoju salionu ir vonia. 
Kiekvienas butas turi balkoną. Shaker Place apartamentai 
taip pat turi svečių ir rankų darbų kambarius vyresnie
siems, taip kaip bibliotekos ir susirinkimo kambario gali
mybes. Ten yra vieta Jaukų užsiėmimams, bei kitos gali
mybės, Įskaitant greitosios pagalbos skambinimo sistemą 
kiekviename bute, taip pat ir automatinio gesintuvo siste
mą. šešių aukštų pastatas turi taip pat keltuvus.

Shaker Place Apartments yra 3600 Northfield Road, 
truputi į pietus nuo Somerset Inn Shaker Hts. Vyresnio 
amžiaus žmonėms, kvalifikuojantiems bus padedama su buto 
mokėjimu. Pareiškimai iš vyresniųjų yra priimami ir galima 
juos gauti skambinant telefonu 241-5454.

Paskambinimas yra tvarkoje jau dabar.

kių draugovė ir Akademi
kai skautai ir skautės. Visi 
jie kruopščiai ruošiasi jus 
nustebinti savo gražiais 
darbais.

Tad dar kartą mes visi 
nuoširdžiai kviečiame visus 
ateitį į Kaziuko mugę ir 
paremti mūsų pastangas 
tęsti lietuviškas tradicijas.

Ateikite visi iki vieno, 
mes labai laukiame.

Rūta Nasvytytė 
Neringos tuntas

• Kęstutis žygas mirė š. 
m. vasario 21 d. Clevelande. 
Nuliūdime liko žmona, duk
terys, sūnus ir kiti arti
mieji.

• Dail. Vytautas Ignas, 
buvęs clevelandietis, Ne
ringos tunto šventės proga 
sukūrė sveikinimo proga li
tografiją "Neringa”, dedi
kuodamas Clevelando skau
tėms.

• Sol. Aldonos Stempužie- 
nės ir kanklių solistės Mir
gos Bankaitytės koncertas 
įvyks vasario 27 d. 4 vai. 
p. p. Dievo Motinos parapi
jos. salėje. Rengia Dievo 
Motinos parapija.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VAKARONĖ

Tautinės Sąjungos tradi
cinė žiemos vakaronė įvyks 
šeštadienį, vasario 26 d., 7 
vai .vak., Lietuvių Namų 
apatinėje salėje.

Kalbėtoju bus Vytautas 
Smetona, šįmet buvęs pa
grindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16-tosios minėjime, De-

DIRVA

troite. Taipogi bus lengvos 
vaišės.

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba maloniai 
kviečia narius ir prijaučian
čius atsilankyti. Įėjimas 
auka.

Dėl rezervacijų prašoma 
skambinti A. Mackuvienei 
(telef. 692-2031), arba E. 
Maslauskienei (Telef. 692- 
1921), iki ketvirtadienio, 
vasario 24 d.

GRANDINĖLĖS ŠVENTĖ

Grandinėlės 30-čio šventė 
tęsis dvi dienas, kovo 19-tą 
ir 20-tą.

šeštadienyje kovo 19, 7 
vąl. vakaro įvyks šventinis 
koncertas, kurio programą
atliks trys grupės: pagrin- 
dinė-koncertinė, paruošia
moji — vaikų ir, specialiai 
susiorganizavusi buvusių 
šokėjų grupė. Dievo Moti
nos parapijos auditorijos 
scennoje pasirodys apie 90 
šokėjų ir muzikantų.

Po programos jaunimo 
tėvai rengia Grandinėlei 
vaišes kavinės patalpose. 
Tose vaišėse kviečiami da
lyvauti visuomenės nariai, 
norintieji pasidžiaugti gru
pės 30-čio darbais. J vaišes 
vietų skaičius ribotas.

Bilietų kaina j koncertą 
$8, $6 ,$4, į vaišes $3. Juos 
galima užsisakyti pas Gran
dinėlės narius arba skambi
nant telefonu A. Sagienei 
442-8674.

Sekmadienyje, kovo 20-tą 
vyks tautinių šokių pamo
kos visiems norintiems šok
ti. Pamokas praves svečiai 
mokytojai Vytis Beliajus iš 
Colorado ir Audronė Našlė- 
naitė-Simon iš Toronto. Pa
mokų laikas — nuo 12 vai. 
dienos iki 8 vai. vakaro. 
Pertraukų metu bus rodo
mos skaidrės ir filmai iš 
Grandinėlės veiklos, 5 vai. 
Eglė žygaitė skaitys pa
skaitą apie etninės kultūros 
reikšmę.

Mokytojų ir paskaitinin- 
kės atsikvietimui Grandinė
lė gavo paramą iš Ohio Arts 
Council ir Ohio Humanities 
CounciI Joint Program įstai
gos.

Grandinėlė

• AUSTRALIJO6 sporti
ninkų viešnagė Amerikoje pra 
sidės Clevelande, birželio 4-6 
dienomis, kur yra pramatoma 
draugiškos rungtynės, pasi
svečiavimas ir pobūvis kartu 
su jais. Ruošiamasi tinkamai 
ir šiltai sutikti mielus svečius 
sudarant tam komitetą, kurio 
pirmininku sutiko būti Vladas 
Plečkaitis.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im-r 
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.
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St. Petersburgo Lietuvių klubo knygyno vedėjas J. Taoras, 
kuris aprūpina vietos lietuvius spaudos leidiniais ir meno išdir
biniais. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• VASARIO 26 D. Tautinės 
Sąjungos vakaronė Lietuvių 
Namuose.

• VASARIO 27 D., 4 vai — 
Koncertas dalyvaujant sol. Al
donai Stempužienei ir kanklių

• Sol. Mario Sereni, Met
ropolitan operos baritonas, 
š. m. vasario 26 d. 2 vai. p. 
p. transliuojamoje per ra
diją Francesco Cilea ope
roje "Adriana Ivecouvreur” 
dainuos pagrindinį vaidme
nį. O birželio 2 d. Metropo
litan Operos išvykoje Cle
velande dainuos Giacomo 
Puccini operoje "La Bohe- 
me".

Sol. Mario Sereni su sol. 
Regina Žymantaite - Peters 
dainuos kovo 6 d. 4 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje Dirvai paremti 
koncerte su simfoninio or
kestro 27 muzikantų an
sambliu diriguojant Philip 
Nuzzo.

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

Christian family need 
conservative, loving voman 
to baby šit 8 months old in 
our Cleveland Hts. home. 
4-6 hours a day. Call: 932- 
5082 after 3 p. m. 

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.

solistei Mirgai Bankaitytei Die
vo Motinos parapijos auditori
joj. Rengia Dievo Motinos pa
rapija.

• KOVO 6 D. Dirvos koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje.

• KOVO 6 D. Lithuanian 
Village Ine. šėrininkų ir Lie
tuvių klubo narių metinis su
sirinkimas Lietuvių namų sa
lėje.

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• KOVO 20 D., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje "Auš
ros” 100 m. sukakties minėji
mas rengiamas parapijos tary
bos.

• KOVO 26-27 D.D. dail. 
Nijolės Palubinskienės kūrinių 
paroda Lietuvių Namuose. 
Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Die
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D„ 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs (Velykų 
stalas). Rengia parapijos ta
ryba.

• Balandžio 16 D. atvažiuo
ja "Antras Kaimas” iš Chica
gos. Ruošia LB Ohio Apygar
da Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• BALANDŽIO 17 D. 12 vaL 
Balfo metinis susirinkimas 
Dievo Motinos parapijos mažo
joje salėje.

• BALANDŽIO 23 D. Dra
minės literatūros vakaras. Ruo
šia Vaidilos teatras.
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PIRMA KARTA CLEVELANDE!
1983 kovo 6, sekmadienį, 4 v. p. p.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJ

DIRVAI PAREMTI
KONCERTE

dainuos
Sol. Regina Žymantaitė-Peters

Sol. Mario Sereni. Metropolitan Opera.

REGINA
ta ŽYMANTAITĖ-PETERS
» irir

MARIO SERENI
METROPOLITAN OPEROS BARITONAS

Su simfoninio orkestro 27 muzikantų ansambliu, 
diriguojant PHILIP NUZZO

Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. Rezervuokite vietas skambindami P* J. Budrienei 238-4337 ar į Dirvą 431-6344

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ KONKURSO 

LAIMĖTOJAI

JAV lituanistinėse mo
kyklose buvo pravestas ra
šinių konkursas, kurį pa
skelbė Amerikos Lietuvių 
Taryba, o premijoms 1000 
dol. paskyrė kun. J. Pruns- 
kis. Konkursų pravedė švie
timo Tarybos pirm. J. Pla- 
čas. Buvo gauti 28 rašiniai. 
Juos įvertino pedagogų ir 
literatų komisija: St. Pe
tersonienė, I. Tijūnelienė, 
G. Valiulienė, J. Masilionis 
ir J. Plačas. Pradžios mo
kyklų konkurso tema buvo: 
"Dabartinė padėtis Lietu
voje”. Pirmą premiją — 
125 dol. laimėjo V. Bublytė, 
Člevelando šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokinė; ant
ras premijas po 75 dol. lai
mėjo: L. Gelažytė, Cleve- 
lando šv. Kazimiero lit. mo
kyklos mokinė, J. Urbaitė, 
Chicagos Marųuette Parko 

lit. mokyklos mokinė, A. 
Bobelytė, St. Petersburgo 
"Saulės” lit. mokyklos mo
kinė; trečias premijas po 
50 dol. laimėjo: M. Landy- 
tė, Detroito "žiburio” lit. 
mokyklos mokinė, Kr. Al- 
čiauskaitė, St. Petersburgo 
"Saulės" lit. mokyklos mo
kinė, D. Venskutė, Los An
geles lit. mokyklos mokinė.

Aukštesniųjų lit. mokyk
lų moksleiviams konkurso 
tema buvo "žmogaus teisių 
ir sąžinės laisvės varžymas 
okupuotoje Lietuvoje”. Pir
mą premiją 125 dol. laimė
jo M. Palubinskaitė, Los 
Angeles lit. mokyklos mo
kinė, antrąsias premijas po 
65 dol. laimėjo: R. Navic
kaitė, Los Angeles lit. mo
kyklos mokinė, M. Bucelevi- 
čiūtė, St. Petersburgo "Sau
lės” lit. mokyklos mokinė, 
G. Radvenvtė, Los Angeles 
lit. mokyklos mokinė; tre
čias premijas po 45 dol. lai

mėjo: R. Jarašūnas, Los 
Angeles lit. mokyklos moki
nys, L. Barauskas, Detroi
to "žiburio" lit. mokyklos 
mokinys, N. Gleveckaitė, 
Chicagos aukšt. lit. mokyk
los mokinė, V. Damijonai- 
tytė, Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos mokinė. Aukštes
niųjų mokyklų premijos 
truputį mažesnės, nes ko
misija rado daugiau premi- 
juotinių rašinių.

• Genovaitė ir Henrikas 
Bitėnai, gyv. Elizabeth, N. 
J., a. a. Beno I^okio atmini
mui skiria auką Dirvai 15 
dol. Ačiū.

• Palm Beach Balfo sky
riaus pirm. Vytas Biliūnas 
praneša, kad metinėje aukų 
rinkliavoje surinkta 788 
dol. ir pasiųsti centrui. Val
dyboje, apart pirm. Biliūno, 
gražiai darbuojasi ižd. Sta
sys Slabokas ir sekr. Marta 
Strazdienė.

• Člevelando jūrų skau
tų vietininkija, per ižd. j. 
v. s. Vladą Petukauską, at
siuntė Dirvai auką 25 dol. 
Ačiū.

• Dr. D. ir E. Giedraičiai, 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• E. Jonušienė, Omahoj, 
atnaujindama prenumeratą 
pridėjo auką Dirvai parem
ti 75 dol. Ačiū.

• Gediminas Biskis, Cla- 
rendon Hills, III., atnaujin
damas prenumeratą pridėjo 
auką 23 dol. Ačiū.

• A. Pimpė, Chicagoje, 
padidino Vilties įnašą at
siųsdamas 20 dol.

• Ramunė Rūkštelytė, 
Ann Arbor, Mi., atsiuntė sa
vo įnašą į Vilties draugiją 
25 dol. Ačiū.

• Dr. Jonas ir Dalia Mau
rukai, gyv. Elyria, Ohio, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• L. Puskepalaitienė, gyv. 
Dearborn, Mi., atnaujinda
ma prenumeratą pridėjo 
Dirvai paremti auką 33 dol. 
Ačiū.

St. Virpša, Chicagoje, 
papildė Vilties įnašą, at
siųsdamas 13 dol. Ačiū.

• Algirdas Bielskus, gyv. 
Clevelande, aktyvus sporti
ninkų veikėjas, įteikė 50 
dol. Vilties įnašui padidinti.

• VI. šniolis, buvęs cleve- 
landietis, dabar gyvenąs 
Floridoje, dažnai savo auka 
paremia Dirvą. Dabar vėl 
atsiuntė auką 11 dol. Ačiū.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas per 
ižd. Ireną Ulpaitę atsiuntė 
Dirvai paremti auką 30 dol. 
Ačiū.



DIRVA
PAŽINKIME VLIKĄ

Ketvirta vakaronė tikslu 
supažindinti jaunimą ir vi
są visuomenę su VLIKu ir 
jį sudarančiomis organiza- 
cijomis įvyks š. m. vasario 
25 d. 7 vai. 30 min. vakaro 
Jaunimo Centro kavinėje, 
šioje vakaronėje bus pa
skaita apie VLIKo tarybą, 
jos sudėtį bei paskirtį ir 
taipgi bus pristatytos trys 
VLIKą sudarančios grupės, 
būtent: Lietuvos Socialde
mokratų Partija, Lietuvos 
Ūkininkų Partija ir Lietu
vos Ūkininkų Sąjunga.

Visas jaunimas ir jo or
ganizacijos — Jaunimo Są
junga, Studentų Sąjunga, 
skautai, ateitininkai, neoli- 

Tautinės Sąjungos veikėjui, buv. Vilties 

draugijos vicepirmininkui
A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
staiga mirus, jo žmonai EMILIJAI ČEK1E- 
NEI, Dirvos bendradarbei, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo pirmininkei ir buv. Ame

rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirminin
kei, šeimai ir artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Lietuvos nepriklausomybės kovų sava- 

noriui-kūrėjui
A. A.

JURGIUI KIAUNEI 

mirus, gilią užuojautą reiškia sūnui KĘS

TUČIUI ir broliui VLADUI su šeimomis

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo Valdyba

tuanai ir plačioji visuomenė 
maliniai prašomi šioje va
karonėje dalyvauti. Įėjimas 
laisvas, jokios aukos nebus 
renkamos.

VLIKo Tarybos 
Komisija 

Jaunimo Reikalams

• A. A. Vincas žemaitis,
86 m. amž., mirė vasario 16 
d. Chicagoje po sunkios ir 
ilgos ligos. Velionis buvo 
miškininkas inžinierius, Ne
priklausomoj Lietuvoj bu
vo miškų urėdas.

Liko nuliūdime du sūnūs 
— kun. Kęstutis, Clevelan
de, paskutiniu laiku slaugęs 
sergantį tėvą ir Algirdas 
su šeima Romoje, dirbąs 
Jungtinių Tautų ūkio ir 

ekonominių reikalų parei
gose.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 65 metų sukak
ties minėjimą vasario 27 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p. Lie
tuvių Tautiniuose namuose,

Visi korporantai su šei
momis, draugais ir pažįsta
mais kviečiami dalyvauti.

Pagrindinė kalbėtoja bus 
Gražina Gražienė.

Meninę programą atliks 
Jolita Kriaučeliūnaitė, Dai
va Meilienė ir Jūratė Taut- 
vilaitė.

• Lietuvių muzikams a. 
a. Juliui Gaideliui ir Izido
riui Vasvliūnui prisiminti,
N. Y. Times radijo stotys 
vasario 25 d. nuo 6:40 iki 
7:00 v. v. transliuos komp. 
J. Gaidelio kamerinės mu
zikos veikalus. Programą 
praves direktorius Robert 
Sherman.

• A. ir J. Gumbelevičiai, 
neseniai apsigyvenę Rose- 
burg, Or., atnaujindami 
prenumeratą pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.

• Gražina Gražienė, gyv. 
Chicagoje, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 20 dol. Ačiū,

• Kun. E. Statkus, gyv. 
Grand Rapids, Mi., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą pridėjo auką 33 dol. su 
pastaba, kad lengviau būtų 
arti dirvą. Ačiū.

GRAŽUS SOCIALINIS 
BENDRAVIMAS

Vasario 12 d. (Užgavė
nių) vakare Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius surengė 
blynų vakarą. Į rengėjų 
kvietimą atsiliepė šimtas 
su ketvirčiu chicagiškių lie
tuvių ir keletas "užsienie
čių”, kurie tą vakarą atkilo 
į lietuvių tautinius namus.

Dalyviams susirinkus, 
rengėjų vardu, Viktoras 
Mastis, šio vakaro progra
mos vedėjas, visus bendrai 
pasveikino, dėkodąmas už 
atsilankymą, prisipažino ir 
dainuot norėjęs, bet valdy
ba apibrėžusi jo laiką — 
neilgiau vienos minutės!, o 
žmona pareiškusi, esą už
tenka kad ji dainuojanti, 
todėl jam beliko palinkėti 
visiems dalyviams skaidrios 
nuotaikos ir gero apetito, o 
prie to dar neužmiršti da
lyvauti šio vakaro dovanų 
laimėjimuose...

Pasisotinus skania vaka
riene, gurkšnojant kavą, 
vykdomas minėtasis dova
nų skirstymas, vadovaujant 
Viktorai Masčiui, o laimin
guosius garsinant Eleonorai 
Valiukėnienei. Taip vienas 
po kito stalai palydėjo, ta
rytum, herojų į žygį — pa
siimti savo laimikį...

Prasidėjo šokiai, kuriems 
grojo Kazimieras Pocius, 
jo parinktomis plokštelė
mis, šio vakaro dalyviams 
mėgstamomis meliodijomis.

O kita dalis įniko į apvalių 
stalų konferencijas bei vi
zitus kaimynams ...

Nuotaika pas visus gera 
ir svečiavimasis tęsėsi iki 
vėlumos, šio blynų vakaro 
rengėjai — skyriaus valdy
ba: Severiną Juškienė. Bro
nė Kremerienė, Jonas Jur
kūnas, Vytautas Marcher- 
tas ir Viktoras Mastis.

A. A.

SOFIJAI ZAMALIENEI

mirus, giliame liūdesy likusią dukrą ir žentą

O. P. SKARDŽIUS, anūkus INA ir JONĄ su

šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Brangios motinos ir uošvės
A. A.

EUGENIJAI
BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI 

netekus, reiškiame gilią užuojautą dukteriai 

IRENAI ir jos vyrui žum. VYTAUTUI ALAN

TAMS

L. ž. S-gos Detroito Skyriaus 
žurnalistai

Stasė Laniauskienė
Rimas Laniauskas
Regina ir Eugenijus šilgaliai
Marius ir Eglė Laniauskai

A. A.

EUGENIJAI

BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI ir žentui VYTAU

TUI ALANTAMS ir jų vaikų šeimoms reiškia

me giliausią užuojautą

Joana ir Jonas Švobos

Brangiai močiutei, motinai ir uošvei
A. t A.

EUGENIJAI
BALEIŠIENEI-BARANAUSKIENEI 

žemišką kelionę užbaigus, jaunystės ir mokslo 
draugui GINUI bei visai ALANTU šeimai reiš
kiame gilią žuojautą

Pat ir Algirdas Kauneliai 
Edmundas Pesys 
Lilija ir Antanas Strakšiai 
Irena Vizgirdaitė

Malonu pastebėti, kad 
šiuo renginiu padarytas, ta
rytum, naujas atradimas, 
kad grojant šokiams plokš
telėmis, galima apsieiti be 
orkestro ir sau pasilikti da
lį rengimo pajamų ir dar 
daugiau — nemokėti orkes
trai viršvalandžių už trečią 
ar ketvirtą šokių valan
dą... (mv)
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