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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MOKESČIU REFORMA
Dabartinei sistemai subankrutavus

Vytautas Meškauskas

Labai didelis valstybės de
ficitas reikalauja dviejų daly
kų : išlaidų sumažinimo ir mo
kesčių pakėlimo - abu labai 
nepopuliarūs rinkėjų masėse. 
Ir todėl daugeliui atrodo, kad 
- kas bebūtų išrinktas sekan
čiu prezidentu - jis turės kong
resui pasiūlyti reformuoti mo
kesčių sistemą, nes dabartinė 
yra per daug komplikuota ir, 
svarbiausia, neteisinga.

Laikai, kada mokesčių už
davinys buvo tik padengti vals 
tybės išlaidas, jau seniai praė
jo. Dabar mokesčiais bando
ma daryti viską - jais skatina
mas namų pirkimas, leidžiant 
nemokėti mokesčiu nuo tų su
mų, kurios panaudojamos nuo- 
šimčiams mokėti. Faktinai vi
si, kas tik skolinasi, gauna 
lengvatų. Nuo mokesčių bent 
laikinai atleidžiamos sumos, 
atidėtos inidividualiam pensi
jos (IRA) planui. Už taip su
taupytas sumas mokesčius rei
kės mokėti vėliau, kada pagal 
dabartinę sistemą jie bus ma
žesni, nes išėjus j pensiją turi
ma mažiau pajamų. Mokes
čių lengvatos teikiamos naftai 
ieškoti, investacijoms į naujas 
mašinas ir t.t. Viso labo tai
syklės, reguliuojančios mokes
čius, yra išdėstytos 2,000 psl. 
knygoje, kuri kasmet vis po 
porą šimtų puslapių padidėja.

Mokesčiams reformuoti yra 
įvairiausių pasiūlymų, kurių 
čia tik kelis paminėsime. Vie
nas iš tokių yra Stanfordo uni
versiteto profesorių Robert 
Hali ir Alvin Babushka apskai
čiuotas. Pagal jį, pajamų su
mos nuo kurių visai nemoka
ma mokesčių (personai exemp- 
tions) yra žymiai padidina
mos - iki $15,000 keturių as
menų šeimai, tačiau kas yra 
viršaus - apdedama lygiu 
19% mokesčiu. Tai vadina
mas ‘Flat Tax’. Jokių mokes
čių nemoka ir bendrovės, nes 
jų pelnas eina asmenims, ku
rie moka mokesčius. Tuo at
veju mokesčių forma 1040 bū
tų atvirutės didumo.

Demokratai, imant apla
mai, norėtų mokesčius pada
lyti į tris sluoksnius, kurių di
džiausias atimtų 30% (dabar 
50%) pajamų mokesčiams. 
Toks pat mokestis būtų uždė
tas ir bendrovėms, visa eilė 
dabartinių lengvatų būtų pa
naikinta.

Mokesčius galima imti ne 
tik nuo pajamų. Atskiros vals
tijos, pavyzdžiui, daugumą sa 
vo pajamų sudaro mokesčiais 
nuo pardavimo (sales tax). Tą 
patį galėtų padaryti ir federa
linė valdžia. Europos valsty
bėse daug pajamų surenkama 
kiek kitokia forma. Ten mo-

kesčiai mokami nuo kiekvie
nos fazės. Pvz. fabrikas pirk
damas žaliavą sumoka 10% 
kainos mokestį, iš fabriko per
ką sumoka irgi 10% ir paga
liau vartotojas, pirkdamas iš 
parduotuvės, dar kartą sumo
ka 10%. Prekės kaina dėl to 
žymiai pakyla, bet valstybė 
lengvai surenka milžiniškas 
sumas. JAV atveju tai būtų 
mažiausiai 250 bilijonų į me
tus.

Kaip žinia, prezidentas Re
aganas įpareigojo Iždo Depart- 
mentą pasiūlyti mokesčių re
formą gruodžio mėn., t.y. po 
rinkimų, tačiau politiniais su
metimais jis apie ją pradės kal
bėti anksčiau. Jau dabar, kal
bėdamas Texa.se, jis užsiminė 
nuošimčių už paskolas lengva
tų panaikinimą, kadangi tai 
buvo pasakyta namų statytojų 
konvencijoje. Iš jų reakcijos 
galima spręsti, kokia į tai bus 
viso krašto reakcija. Ypatingo 
pasipiktinimo ta užuomina 
ten nesukėlė.

Daugiau pasiūlymų bus gir
dima po demokratų konvenci
jos. Tiek iš jų, tiek ir iš admi
nistracijos pusės. •••

Rinkiminiais metais ma
žiau girdisi pasiūlymų kaip 
sumažinti valstybės išlaidas. 
Girdisi tik išlaidų krašto ap
saugos reikalams sumažinimo ^čiu pra‘dėta jaunimas ska

tinti kultūrinei veiklai. Tam 
tikslui buvo įsteigta LB 
tautinių šokių grupė "Spin
dulys”, o jo įsteigėja Ona 
Razutienė ištikimai visą

reikalavimas. Tokio pasiūly
mo populiarumas priklauso 
nuo pažiūros į krašto saugu
mą: jei jis pavojuje, tiems rei- 

(Nukelta į 2 psl.)

Los Angeles LB Spindulio vadovės. Iš dešinės: Ona 
Razutienė, Danguolė Razutytė-Varnienė ir pianistė Ona 
Barauskienė apdovanotos gėlėmis po jaunimo šventės.

L. Kanto nuotr.

»’• ’ Vi ne t mi**

Los Angeles LB Spindulio jaunimo-studentų grupė. Antroje eilėje sėdi septinta ir 
aštunta iš kairės vadovės Ona Razutienė ir Danguolė Razutytė-Varnienė.

P. Jasiukonio nuotr.

Los Angeles Spindulys spindi trisdešimt 
penktuosius metus

Angelų mieste (Los An
geles) pokario metais ir vė
liau susitelkė nemažas skai- 
čius lietuvių trijų desėtkų 
metų laikotarpyje Čia išau
go gyva, veikli, kūrybinga, 
intelektualais gausi, lietu
vių koloniją.

Prieš trisdešimt penkeris 
metus mūsų jaunimu besi- 
sieloją žmonės įsteigė litu
anistinę mokyklą ir tuo pa

laiką "Spindulį” veda gra
žios ir našios veiklos keliu, 
tuo pačiu šį tautinių šokių 
vienetą išugdžiusi iki 200 
šokėjų ir dainos meno my
lėtojų skaičiaus.

Los Angeles "Spindulys” 
plačiajai lietuvių visuome
nei gerai pažįstamas. Jis 
dalyvauja visose tautinių 
šokių šventėse, su geru re
pertuaru' keliavo po lietu
vių kolonijas Amerikoje ir 
Kanadoje, o taip pat Eu
ropoje ir Australijoje. Ne
gana to, "Spindulys”, kaip 
mūsų tautinės kultūros) 
puoselėtojas dažnai duoda 
programas savojo kolonijo
je įvairių švenčių progomis, 
o taip pat pasiekia Arizo
ną, San Francisco ir kitas 
lietuvių kolonijas.

Kaip ir kiekvienas tauti
nių šokių vienetas, taip ir 
"Spindulys” lietuviškajame 
gyvenime vaidina gana 
reikšmingą vaidmenį: puo
selėja tautinį gražų šokį, 
lietuvišką dainą, dailųjį žo
dį. šiomis meno vertybėmis 
dalinasi ne tik su savaisiais, 
bet jas plačiai parodo ir 
svetimtaučių tarpe, tuo gra
žiai reprezentuodami lietu
vių tautos kultūrinius ir 
meninius atsiekimus ir tuo 
pačiu laisvojo pasaulio žmo
gui primena ir pavergtos 
lietuvių tautos rūpesčius ir 
problemas. "Spindulyje” su
sitelkę apie 200 jaunuolių 
sudaro didelę gražią lietu
viškojo jaunimo šeimą, ku
rioje vyrauja lietuviška ap
linka, išryškinamos mūsų 
tautos tradicijos. Jaunimas 
čia bręsta lietuviškam, bū
simam darbui. O tai ypa

tingai svarbu, kada mes 
taip sielojamės lietuviškojo 
jaunimo veikla.

"Spindulys’’ jau yra su- 
ruošęs net 28-nias didžiu
les jaunimo šventes, kurio
se yra dalyvavę kitų tauty
bių tautinių šokių vienetai, 
o taip pat ir iš tolimųjų 
JAV ir Kanados vietų šo
kių grupės — Grandis, Ši
lainė, Gyvataras, Gintaras, 
Vakarų vaikai, Rūta ir t.t. 
Tokios šventės, paprastai, 
būna gerai organizuotos, 
programos labai geros, me
niškai gerai paruoštos.

"Spindulys”, švęsdamas 
sąvo veiklos 35-rių metų, 
sukaktį, šiais metais, bir
želio mėn. 10 d. ruošia šven
tę labai gražioje Hollywood 
Paladium vietoje, ši šventė 
savo programa bus daug 
turtingesnė už ankstyves
nes. šventės programoje 
tautinių šokių ir lietuviškų 
dainų pynė. Šventėje daly
vaus estų ir latvių jaunimas 
su savo programa. Tai irgi 
gražus bendravimas su sa
vo kaimynais.

Šalia šių rūpesčių "Spin
dulys” intensyviai ruošiasi 
ir 7-tajai Tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks Cleve
lande liepos 1 d. šventėje 
dalyvaus vaikų, jaunių, 
jaunimo ir veteranų grupės, 
viso virš 100 šokėjų. Su dė
kingumu "Spindulio” vado
vė Ona Razutienė mini LB 
ir Lietuvių Fondo institucu 
jas, iš kurių susilaukiama, 
dėmesio ir paramos.

Šia proga tektų pažymė
ti, kad LB Kultūros tary- 

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVOITItlĖ POUTIUJS^^

Maskva grįžta į senas vėžes. - Trečioje kėdėje sėdinčio 
pareigūno vaidmuo. - Ūkiniai nesutarimai su satelitais.

_____________  - Laimėjimas Afganistane. ____________

Londoniškis The Economist 
rašo:

'... Maskvos gandų malū
nas, kurio nesigirdėjo per An
dropovo valdymą (išskyrus tik 
spėliojimus apie prezidento 
sveikatą) dabar vėl dirba, 
skleisdamas žinias, kad aukšti 
pareigūnai, suimti už korup
ciją, vėl paleidžiami naujo val
dovo. Kalbama, kad buvęs vi
daus reikalų ministeris Niko- 
lai Sčelokov, kuris buvo pava
rytas Andropovo ir traukia
mas atsakomybėn už kyšių 
ėmimą, nebus visdėlto teisia
mas. O pereitų metų lapkri
čio mėn. sprendimas, nutei- 
sus mirti žinomos Maskvos par
duotuvės vedėją Jurj Sokolo- 
vą, pakeistas į penkis metus, 
daug patogesnio už sušaudy
mą, kalėjimo.’

*Kai kas mano, kad taip 
skelbia korupcijos priešai pa
čios KGB tarpe, pasipiktinę 
Brežnevo laikų praktikos grį
žimu. Gal būt. Bet jei taip, 
jie greičiausiai tikisi gandus 
sėją į derlingą dirvą.’

Iš tikro dabar vėl jau rizi
kuojama, įkišant penkis rub
lius į trafiko milicininko del
ną, kad jis nerašytų protokolo, 
ar duodant kokį kyšį krautu
vės vedėjui, kad gauti kokią 
deficitinę prekę. Valdiniai li
muzinai vėl lekia gatvėmis, 
demonstruodami oficialią aro
ganciją, kurią Andropovas no
rėjo suvaržyti.

Panašumas tarp dabartinio 
prezidento Cernenko ir buvu
sio jo globėjo Brežnevo vis di
dėja. Net Andropovo prote
guojamas Gorbačevas, kurį 
Vakarų spauda pristato kaip 
‘jauną kylančią žvaigždę’, pas
kutiniuose Aukščiausios Tary-

Mokesčių reforma...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalams reikia skirti daugiau 
lėšų.

Yra tačiau ir kita didelė 
valstybės išlaidų pozicija, kuri 
nėra susijusi su krašto saugu
mu. Tai vadinamos ‘entitle- 
mento’ (entitle - • duoti kam 
nors teisę reikalauti ar tikėtis) 
programos. Visos teisės į vals
tybės pensijas (kariams ir val
dininkams jau po 20 metų tar
nybos), sočiai security ir iš da
lies medicare programos, 
buvo apskaičiuotos, kad žmo
gaus pragyvenimo vidurkis bu 
vo kai kuriais atvejais net 20 
metų trumpesnis už dabartinį. 
Jei dar prie to pridėsime paža
dą pensijas didinti pagal in
fliaciją - galime lengvai supras 
ti, kad čia irgi reikalingos di
delės reformos, nes kitaip visi 
tiems mokėjimams numatyti 
fondai labai greitai ištirps, jei 
taip dar nėra atsitikę. Bet 
kaip gali įkalbėti žmogui, kad 
jis neteko kurios nors savo tei
sės? Tai sunkiau negu pakelti 
mokesčius, ypač jeigu tie jo 
neliestų ...

Salia Cernenko ir Gromyko trečioje kėdėje sėdi Aleksan- 
drov-Agentov.

bos posėdžiuose balandžio 
11-12 d.d. nesėdėjo pirmoje, 
bet antroje eilėje, užpakalyje 
Cernenko, Gromyko, Ustino- 
vo bei min. pirm. Tihonovo.

Turint galvoje tokį valdžios 
susenėjimą, kas iš tikro tvarko 
Sovietų ą? Kas nustato jos kas
dienę užsienio politiką?

• ••

Kai Konstantinas Cernenko 
susitinka su užsieniečiais sve
čiais - rašo Der Spiegei - kiek 
atokiau nuo jo, už dviejų kė
džių, atsisėda mažas, dėmesio 
nepatraukiąs, storo stiklo aki
niais ir ‘sulaižytais’ žilais plau
kais žmogelis ir pradeda rašyti. 
Paprastai jo niekas nefotogra
fuoja, tačiau paskutiniu laiku 
jo pavardę pamini oficialūs 
pranešėjai. Tai Andrėjus Mi- 
chailovičius Aleksandrovas, 
66 metų amžiaus. Jis tituluo
jamas kaip ‘pamočnik’ - atseit 
padėjėjas - būtent, komparti
jos generalinio sekretoriaus. Jo 
galia yra didesnė už kokio kito 
iš 64 ministerių, su kuriais jis 
palaiko nuolatinį kontaktą. Jis 
turi nepaprasto pasiuntinio ir 
įgaliotinio titulą, kuris jam at
neša 600 rublių algos, tarny
binį limuziną Caiką, didelį 
butą Maskvoje ir ‘dačą’ už 
miesto. Jis atrodo nepakeičia
mas. Per paskutinius 30 metų 
jis patardavo Chruščiovui, 
Brežnevui, Andropovui ir da
bar vėl Cernenko.

Savo karjerą Aleksandrovas 
pradėjo 1940 m., baigęs žur
nalistikos - atseit propagan
dos - fakultetą. Karui prasi
dėjus jis buvo pskirtas pasiun
tinybės Stockholme antruoju 
sekretorium. Ten jis palaikė 
kontaktą su vokiečių pogrin
džio atstovais Willy Brandt ir 
Herbert Wehner. Aleksandro 
vo slapyvardė tada buvo labai 
prasminga: ‘Agentov’. 1947 
metais jis buvo perkeltas į 
kompartijos CK tarptautinį 
skyrių. Vėliau grįžo į užsienio 
reikalų ministerijos trečią de
partamentą, kuris tvarkė san

tykius su abiem Vokietijom ir 
Austrija. Stalino įpėdinis 
Chruščiovas jį įtraukė į savo 
patarėjų tarpą. Į savo sekre
toriatą Aleksandrovą įtraukė 
ir Brežnevas. Sekretoriatui ta i
da vadovavo ... Cernenko.
Tai buvo 1961 m. Už trijų 
metų, pasiekęs valdžios viršū
nę, Brežnevas pavedė Alek
sandrovui tvarkyti jo raštus ir 
knygas, už kurias Aleksandro
vas Brežnevui gavo Lenino 
premijąl Bonnoje galvojama, 
kad Aleksandrovas buvo fak
tinai geresnių santykių tarp 
V. Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos architektas.

Po truputį Aleksandrovas 
kilo ir partijos herarchijoje. 
1981 m. jis jau buvo išrinktas į 
partijos CK. Sekančiais me
tais jis netyčia prisidėjo prie 
atskleidimo viešumai tikro 
Brežnevo sveikatos stovio. 
Azerbaidžiano sostinėje Baku 
Brežnevas pradėjo skaityti vi
sai ten nepritaikytą kalbos 
tekstą. Aleksandrovas priėjo 
ir padavė jam progai pritai
kintą tekstą. Brežnevas su
murmėjo: ‘Tai nebuvo mano 
kaltė, draugai’ - ką per televi
ziją girdėjo ir matė visa Sovie
tija! Kieno klaida tai buvo iš 
tikro?

Po septynių savaičių Brež
nevas buvo negyvas. Jį pakei
tė Andropovas. Po Andropovo 
atėjo Cernenko. Aleksandro
vas prie visų jų sėdėjo ant savo 
trečios kėdės iš eilės.

•••

Aleksandrovas, kaip nesi- 
vadintų jo bosas, turi išspręsti 
nemažą galvosūkį jau ateinan
tį birželio mėn. Tai Comecon 
- sovietinio bloko ūkinės vie
nybės - konferencija, kuri tu
rėjo įvykti 1981 metais, bet vis 
buvo atidedama. Trumpai ta
riant, didžiausia sovietinio blo 
ko ūkinė problema yra sovietų 
naftos kainos. Už tą naftą so
vietai mainais gauna įvairius 
savo satelitų gaminius. Naftos 
kainas sovietai tačiau prilygi-

■ Iš kitos pusės
Neseniai, rašydamas apie tikybą ir politiką, prisi

miniau, kad ir mūsų VLIKas yra sudalytas pusiau kon
fesiniu pagrindu. Dabar TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 15 Nr. apie 
tai rašo prof. Adolfas Damušis, smarkiai kritikuodamas 
Laisvės Besiekiant knygą. Paaiškinęs:

"šiame str. laicistinėmis grupėmis, susibūru- 
siomis VLIKe, yra vadinami valstiečiai liaudinin
kai, socialdemokratai, tautininkai, nacionalistai, 
ūkininkų partija, Lietuvių laisvės kovoju sąjun
ga” —

Damušis kitas grupes ne pats pavadina, bet, taip sa
kant, pristato kitų lūpomis:

"Knygoje 'Laisvės Besiekiant’ krikščioniško
mis grupėmis yra vadinami krikščionys demokra
tai, Darbo Federacija, ūkininkų Sąjunga, Lietuvių 
frontas, Vienybės sąjūdis”.

Toliau autorius konstatuoja:
"Iš tikrųjų vardai "laicistinės grupės” ar 

krikščioniškos grupės nėra tinkami. Bet jie buvo 
IR DABAR TEBĖRA VARTOJAMI dirbtinai pa
ryškinant ideologinj-politinj susigrupavimą. Prof. 
Stasys Šalkauskis 'krikščioniškąsias grupes” siūlė 
vadinti neantikatalikiškomis grupėmis.”

Pagal tai tautininkai būtų "antikatalikiška” grupė, 
nors jie, atėję valdžion, tuojau sudarė konkordatą su 
Vatikanu, ko krikščionys demokratai nepajėgė padaryti 
per 5 metus.

žinia.po truputį viskas maišosi. Pvz. ALTai, kuri irgi 
sudaryta srovių pagrindu, pirmininkauja dr. Kazys Šid
lauskas, atstovaudamas SANDARĄ, nors šiaip jis yra 
žinomas kaip krikščionis demokratas. Kaip nustebtų tai 
sužinojęs Sandaros šulas velionis Mikas Vaidila!

Kažin, jei dabar prireiktų į VLIKą pritraukti kokį 
kompetentingą asmenį, ar vėl reiktų jam įsteigti naują 
partiją, o kad išlaikyti lygsvarą, — dar vieną partiją 
iš kitos pasaulėžiūros grupių sambūrio? Ar nebūtų laikas 
politinės akcijos komitetus sudaryti iš asmenų, bet nę 
įsivaizduotų partijų ar ideologinių grupių? (vm)

no prie pasaulinių, kurioms 
kritus jų kainos vistiek paliko 
tos pačios. Satelitai pageidau
ja, kad tos kainos būtų suly
gintos su pasaulinėm, o sovie
tai nuduoda to negirdį ir rei
kalauja pakelti eksportuoja
mų į Sovietiją gaminių koky
bę. Be to, Maskva nori dides
nės talkos Comecon’e nedaly
vaujantiems satelitams - Ku
bai, Vietnamui ir Mongolijai, 
kurios sovietams apsieina per 
£.5 bilijonus dolerių į metus. 
Tuo tarpu sovietų europiniai 
satelitai nori didesnės laisvės 
prekybai su Vakarais, kur gali 
gauti jiems reikalingos techno
logijos. Žinoma, sovietai gali 
priversti savo satelitus jiems 
paklusti, tačiau sveikas protas 
reikalautų sudaryti ir jiems to
kias sąlygas, kurias jie galėtų 
šiaip taip pakęsti.

•••

Pereitą trečiadienį pasklido 
žinios apie stambų sovietų lai
mėjimą Afganistane. Jie mėtė 
į Panjshir slėnį, per 50 mylių 
nuo Kabulo, vieną savo me
chanizuotų divizijų su 14,000 
vyrų, 250 tankų ir 150 šarvuo
čių bei 80 helikopterių. Sis 70 
mylių ilgio slėnis iki šiol buvo 
kontroliuojamas sukilėlių, 
nors sovietai jau šešis kartus 
bandė jį užimti. Tik dabar, 
atrodo, jiems tai gali pasisekti.

Sovietai, negalėdami užim
ti Panjshir slėnio, buvo pada
rę metams paliaubas su vieti

niu sukilėlių vadu Ahmad 
Shah Massod, kurios pasibai
gė sausio mėn<,. Tos paliaubos 
leido sukilėliams, kurių buvo 
priskaičiuojama tarp 5-10 
tūkstančių, pastatyti įtvirtini
mus , kurie tačiau neliko neži
nomi sovietams. Masiniu, ke
lių šimtų lėktuvų puolimu, so
vietai sunaikino tuos sutvirti
nimus prieš pat ofenzyvą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OWNER / OPERATORS 
WANTED

We are expanding and 
need late model tandem trac- 
tors. Drivers mušt have over 
the road experience. A good 
safety record and a professio- 
nal attitude. Good rates, Li
beral Advances, Centrai dis- 
patch, settlements twice a 
month. ,

Outside of W. Virginia call 
1-800-624-3414. InW. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for 
John Woods. (12-21)

OPPORTUNITY 
FOR 

REGISTERED NURSES 
To work and live in a small 

congenial community in Ru- 
ral Nevada Hospital Home 
health agent. Good starting 
salary plūs shift differential. 
Excellent benefits. Moving 
allowance. Outdoor recrea- 
tion. Moderate climate. ap
ply call or write to

Mt Grant General Hospi- 
TAL, P.O. Box 1516, Haw- 
thorne, NV 89415 
Call collect 702-945-2461

(12-21)
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UETUVIU OPEROS UŽDANGAI 
PASIKELIANT

Lietuvių opera, Chicago
je, pasiruošė naujam pasta
tymui ir parodys kompozi
toriaus Gounod operų 
FAUSTĄ su valpurgijos 
nakties scena. Spektakliai 
vyks š. m. gegužės 5 d. T 
val. vak. ir 6 d. 3 vai. p. p., 
Morton East High School 
auditorijoje, 2423 So. Aus
tin Blvd., Cicero, III., prisi- 
glaudusiame prie didžiosios 
Chicagos miestelyje. Audi
torija lengvai pasiekiama 
automobiliais ir autobusais. 
Geriausiai pasinaudoti ope
ros valdybos organizuoja
mais specialiais autobusais, 
kurie nuveš j spektaklį ir 
grąžins atgal. Bilietus į 
operų ir spec. autobusui įsi
gyti reikia iš anksto Vazne
lių Gift International pre
kyboje, o spektaklių dieno
mis prie įėjimo.

Lietuvių opera Chicago
je, išeina į scenų su lietuvių 
ir klasikiniais veikalais, jau 
28 metus. Toks ilgas išsilai
kymas šio kultūrinio viene
to rodo, kad turima pakan
kamai entuziastingų darbi
ninkų, rėmėjų ir spektaklių 
lankytojų. Ypatingų vaid
menį šioje veikloje atlieka 
choristai, kurie aukodami 
savo laikų, pusmetį lanko 
repeticijas, talkina pastaty
mų paruošiamiesiems dar
bams. Dažnas jų gyvena 
priemiesčiuose ir į repetici
jas turi sukarti keliolikų 
mylių. Jei suskaičiuoti vien 
tik kurui išleidžiamus pi
nigus, jų auka dažnai pra
šoktų ir kai kurių mecena
tų duodamas sumas. Nei 
transporto išlaidų, nei su
gaišto laiko jiems niekas 
neatlygina. Viskas atlieka
ma iš pasiaukojimo ir mei
lės lietuviškai kultūrai puo
selėti. Tikrai, visi choro na
riai — moterys ir vyrai nu
sipelno visuotinės padėkos. 
Lietuviai muzikai ir voka
listai jungiasi savo talen
tais į bendrą tikslų ir ne
abejotinai pastatymus da
ro turtingesnius ir vertin
gesnius. Jų įnašas į operų 
pasisekimų ir atlikimų, daž
niausiai būna lemiantis. Per 

šiuos 28 operų pastatymo 
metus' savo duoklę atidavė 
ryškieji mūsų muzikos ir 
balso talentai. Padėka ir pa
garba jiems.

Nemažesni nuopelnų turi 
ir operos mecenatai, kurie 
per 28-ris veiklos metus ne
pavargo ir savo ištekliais 
rėmė šių kultūrinę veiklų. 
Be jų paramos ir dosnios 
rankos, visų entuziastų pa
stangos būtų atsimušusius 
į gerus norus. Šiuo metu 
mecenatų reikšmė dar la
biau išryškėja, nes pastaty
mų išlaidos, kaip amerikie
čiai sako, raketų greičiu au
ga. Tad neuždarykime savo 
piniginių, bet dar stambes
nėmis sumomis paremkime 
dirbančiųjų pastangas.

Į ankstyvesnį mano raši
nį atsiliepė kolega iš Dvie
jų horizontų ir patikslino, 
kad pirmųjų metų pastaty
mai išėjo be nuostolių. Tei
singai kolega pastebėjo, bet 
aš turėjau galvoje paskuti
nių metų patirtį, kada ne- 
datekliai siekė 50,000 dol. ir 
juos padengė mecenatai. 
Praėjusių metų I Lituani 
opera davė apie 60,0Q0 dol. 
nuostolį, nors visos 4000 
žiūrovų vietos buvo išpar
duotos. Mecenatai suaukojo 
apie 50,000 dol. ir II PLD 
komitetas pridėjo trūksta
mus 10,000 dol. (Sumos 
apytikrės, nes tikslios apy
skaitos neteko matyti). 
Kaip ten bebūtų, mecenatų 
reikšmė ne mažėja, bet da
rosi dar svarbesnė.

Neužmirštinas ir lietuvių 
operos nepavargstantis va- 
ryklis — valdyba, kuri ne
ša visų pastatymų sunkių 
naštų ir atsakomybę. Val
dyba sudaro sąmatų, val
dyba suranda ir pakvie
čia meninius vadovus, val
dyba suranda patalpas re
peticijoms ir spektakliams, 
valdyba pasirūpina dekora
cijomis bei apranga ir koor
dinuoja visą pastatymą. 
Valdybos darbas yra nema
tomas, bet atsakingas ir 
reikšmingas, šių visų ele
mentų negalima išjungti iš 
bendros operų pastatymo

Mūsų spauda praneša, kad 
Chicagos advokatas Povilas 
Zumbakis su savo bendradar
biais yra sudaręs dokumentų 
rinkini, vardu ‘Jungtinių Ame 
rikos Valstybių Teisingumo 
Departamento Ypatingųjų 
Kvotų įstaigos bendradarbia
vimo su Sovietų KGB prokuro
rais dokumentiniai pavyz
džiai’. Rinkinio pavadinimas 
nusako jo pobūdi ir tikslą. Su
lasytieji dokumentai yra įro
dymai, nepaprastai reikalin
gi, ypač varstant Jungtinių 
Amerikos Valstybių įstaigų du 
ris, ieškant pagalbos nepagrįs
tai kaltinamiems mūsų tautie
čiams tariamu su naciais ben
dradarbiavimu, kuriam įrody 
ti naudojamasi KGB talka.

Rinkinys apima 136 pusla
pius, susideda iš trijų dalių. 
Dokumentai yra labai įvai
rūs: liudytojų parodymų išra
šai, Valstybės Departamento 
ir Amerikos ambasadoriaus 
Maskvoje telegramos, ištrau
kos iš knygų, iš paskaitų, iš so
vietinių laikraščių, advokatų 
susirašinėjimas su Teisingumo 
Departamento pareigūnais, ži
nių atranka iš ‘Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos’ ir kt. 
Dokumentų teisinis svoris - ki
taip tariant, jų įrodomoji ga
lia - taip pat labai nevienoda: 
vienų nepaprastai reikšmin
ga, kitų - menka.

Eilė liudytojų parodymų 
(Friedrich Nezansky - Boles- 
lavs Maikovskio byloje, Iman- 
ts Lesinkis - Liudo Kairio by
loje) iškalbingai byloja, kad 
visos sovietinės valdžios įstai
gos ir teismai yra pavaldūs 
konstitucijoje nutylimai komu
nistų partijai ir KGB; kad 
KGB stengiasi diskredituoti 
emigrantus, melagingai apkal 
tindamas naciniais karo krimi
nalistais. Arba - Valstybės De
partamento ir Amerikos amba
sados Maskvoje telegramos ati
dengia Jungtinių Amerikos 
Valstybių įstaigų bendradar
biavimą ‘raganių medžioklėje’ 
su sovietų prokuratūra ir KGB. 
Taip pat labai aiškiai pavaiz
duoja (ypač Amerikos amba
sados Maskvoje atsakymai į 
Valstybės Departamento klau
simus), kad JAV įstaigoms 
daug geriau, negu mes mano
me, yra žinomos sovietų nusta 
tytos dokumentų gavimo ir so
vietinių liudytojų apklausos są
lygos, būtent: a. dokumentai 
užsakomi diplomatiniu keliu; 
Amerikos ambasada Maskvoje 
turi nota kreiptis į Sovietų Są-

reikšmės. Visi yra lygiai 
vertingi ir reikšmingi.

Nemažiau reikšmingi yra 
ir žiūrovai. Jeigu mes neat- 
vyksime į spektaklius ir ne- 
užpildysime sales, tai kitų 
pastangos ir geriausi norai 
nustos savo reikšmės. Juk 
operos statomos ne rengėjų 
malonumui, bet plačiajai vi
suomenei, tad nelikime abe
jingi, bet dalyvaukime 
spektakliuose ir paremkime 
dirbančiųjų pastangas.

A. Juodvalkis 

jungos Užsienių reikalų minis
teriją; b. tuo pat būdu (dip
lomatiniu keliu) susisiekiama 
apklausos reikalais ir su 
asmenimis, gyvenančiais So
vietų Sąjungoje ir Pabaltijo 
valstybėse; c. liudytojų ap
klausa visada vyko, jąja rūpi
nantis sovietų prokaratūros pa 
reigūnams, jų pačių pasirink
toje vietoje; d. sovietų parei
gūno rūpinimasis liudytojo 
apklausa išrieda iš jo prokuro- 
rinės pareigybės, apsprendžia
mos sovietinės teisės; e. sovie
tai nustato apklausą rūpinan
čių savo pareigūnų (prokuro
ro, vertėjo, teismo stenografi- 
ninko) kvalifikacijas; jie leido 
dalyvauti apklausoje Ypatin
gųjų kvotų įstaigos teisinin
kams, teismo protokolininkui 
ir filmuotojui (video-tape ope- 
rator), gynybos advokatui ir 
ambasados palydos valdinin
kui; g. liudytojus apklausi- 
jiėja sovietinis prokuroras, va
dovaująs apklausai, po to lei
džia juos apklausinėti JAV da
lyviams, ir tik savo apklausos 
duomenis pateikia amerikie
čiams; h. anksčiau Ypatingų 
kvotų įstaigos pareigūnai va
žinėdavo Sovietų Sąjungon ap
klausinėti liudytojų kvotos pra 
džioje, norėdami patirti, ar jie 
bus numatomai pradėti bylai 
naudingi, bet dabar laiko ir pi
nigų taupumo sumetimais vie
toje to sovietinė prokuratūra 
aprūpina Ypatingųjų Kvotų Įs
taigą atitinkamu liudytojų 
protokolu. Šias sąlygas gerai 
žino ir Valstybės, ir Teisingu
mo departamentai. Vienok jos 
labai stropiai yra vykdomos 
Ypatingųjų kvotų įstaigos.

‘Izvestija’ (1983.11.25-26), 
Sovietų Sąjungos valdžios ofi
ciozas, prisipažįsta, kad KGB, 
‘sutvarkęs kruvinuosius karo 
kriminalistus’ namie, su di
džiausiu užsidegimu jungėsi į 
‘raganių medžioklę’ svetur. Iš
aiškinęs ir užsienio teisinin
kams perdavęs įrodomąją me
džiagą, liečiančią mažiausia 
70,000 ‘karo kriminalistų’, ku 
rie tarnavę Vokietijos įvairiuo
se baudžiamuosiuose daliniuo 
se, prižiūrėjusius koncentraci
jos ir rusų belaisvių stovyklas, 
ar kitu būdu nusikaltusių.

Straipsnio autorius L. Kome 
šovas apgailestauja, kad vel
tui čekistų prakaituota, ren
kant ir ‘gaminant’ inkriminuo 
jamą medžiagą apie svetur 
gyvenančius ‘karo kriminalis
tus’. Kai Amerikos teisingu
mo organams buvę suteikti įro 
dymai 140 asmenų apkaltinti, 
tai tik 7 iš jų buvus atimta pi
lietybė už nusikaltimo slėpi
mą atvykstant į šį kraštą. Bet 
jie nebaudžiami už pačius ka
ro nusikaltimus, nes teisinė sis
tema nenumatanti jiems kri
minalinės atsakomybės.

Kaip kiekvienas darinys, 
taip ir šis rinkinys neišvengia 
ir klaidų. Visų pirma jis per
nelyg ištęstas: prikaišiotas ne
esminės medžiagos, Kai kurie 
liudytojų parodymų išrašai 
(kaip Imants Lesinskio - L. 
Kairio byloje ir kt. ) reikėjo su
trumpinti, paliekant tik įrodo
mąją esmę, apvalyti nuo ‘ad

vokatų ekvilibristikos’. Ji, nie
ko naujo neduodama, temdo, 
užkapsto dalyko esmę. Ilgos, 
keliolikos puslpapių ištraukos 
iš knygų taip pat nereikalin
gos.

Menkos įrodomosios vertės 
medžiaga (kaip adv. Darryl 
R. Richards priesaikinis pa
reiškimas), nežiūrint jo for
malaus apipavidalinimo, kai 
nutylimos pavardės, užuot 
pakėlęs rinkinio lygį, atvirkš
čiai - gadina ir rimtųjų įrody
mų įspūdį.

Kai kurios telegramos yra 
labai neaiškios, beveik neįskai
tomos: rašmens sulieti, ištru- 
pėję. Būtų buvę didžiai patar
nauta rinkinio skaitytojui, jei
gu telegramas lydėtų aiškiai 
parašytas jų tekstas. Nepai
sant šių rinkinio kliaudų, ten
ka juo džiaugtis, nes - viena, 
jis gyvenamuoju metu nepap
rastai reikalingas ir, antra - 
yia privačių pastangų padari
nys.

Ne tik šio rinkinio sudary
mas, bet ir tolimesni žygiai, 
susieti su jo panaudojimu, gi
nant tariamuosius nacių bend
radarbius, kol kas tebėra pri
vačiose rankose. Tas pats Chi
cagos advokatas Povilas Zum
bakis, kaip pranešama, pade
damas keliasdešimties talki
ninkų, pasiskirsčiusių po ke
lis, 1984 m. kovo 28 d. aplan
kė Washingtone kiekvieno se
natoriaus ir Atstovų Rūmų na
rio įstaigą ir įteikė po minimą
jį rinkinį. Šia proga rinkinys 
buvo įteiktas ir Prezidentūrai, 
aukščiausiojo teismo pirminin
kui, generaliniam prokurorui, 
Amerikos teisininkų sąjungos 
pirmininkui, kai kuriems žy
miesiems komentatoriams, di
džiųjų laikraščių, televizijos 
bei radio korespondentams 
Washingtone.

Kaip matyt, šiuokart nesu
domino žinių sklaidos (nei 
spaudos, nei radio, nei TV) šio 
dokumentų rinkinio keliamo
sios neteisybės (šalių lygybės 
principo teisme paneigimas, 
bendradarbiavimas su KGB), 
kuriomis sovietai siekia sunai
kinti jiems nepalankų, dažnu 
atveju nekaltą žmogų ir pasi
tyčioti iš Amerikos teisingumo. 
Tas rinkinys, žinoma, atsidū
rė vadinamame aktyviajame 
archyve, iš kurio gali būti iš
trauktas, kai atsiranda ‘karš
tas reikalas’ (pav., teisme 
svarstoma šios rūšies byla ir jai 
visapusiškiau aprašyti prisirei- 
kia medžiagos).

Kongreso narių, administra
cijos ir kitų institucijų parei
gūnų atliepas mums nežino
mas. Reikia spėti, kad adv. 
Zumbakis kai ką iš jų bus pa
tyręs, nes dokumentų rinkinį 
pateikiančiame savo lydrašty
je yra prašęs atsako.

Aplamai vertinant visą šią 
veiklą, vadovaujamą advoka
to Zumbakio ir siekiančią su
dominti JAV Kongresą Teisin
gumo Departamento Ypatin
gų kvotų įstaigos bendradar
biavimu su KGB, tenka pasa
kyti, kad čia pasirinktas tei
singas kelias. Kongresas priė- 

(Nukelta į 4 psl.)
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mė Imigracijos ir Pilietybės 
akto 1978 m. spalio 30 d. pa
keitimą, ligi tam tikro laipsnio 
legalizuojantį ‘raganių me
džioklę’. Kongresas, įtikintas 
kad yra reikalas, tą pakeitimą 
galėtų ir papildyti, pataisyti. 
Tačiau reikalavimas atšaukti 
tą Imigracijos ir Pilietybės ak
to pakeitimą būtų nerealus da 
lykas: viena - Kongresas, ati
tinkamų jėgų veikiamas, tam 
nesiryžtų ir, antra - toks rei
kalavimas neturėtų nė morali
nio pagrindo. (Reikia ginti tik 
nekaltuosius, iš principo neuž- 
stojant karo nusikaltėlių.)

Atrodo, 1952 m. birželio 27 
d. Imigracijos ir Pilietybės ak
tas ateinančiais metais patirs 
žymesnių pakeitimų. Tad 
būtų proga prašyti Kongresą 
priimti mažytę pastabėlę prie 
pakeitimo, liečiančio bendra
darbiavimą su naciais: bū-

Los Angeles 
Spindulys...
(Atkelta iš 1 psl.)

bos pastangomis yra skiria
mos premijos mūsų rašy
tojams, kultūrininkams, ta
čiau ar nebūtų gražu ir tei
singa, kad tokiomis premi
jomis būtų atžymėti ir tau. 
tinių šokių vienetai, išdirbę 
daugelį metų bei jų vado
vai. O tokių ištvermingųjų 
ansamblių, šokių vienetų 
tikrai turime ir jų darbai 
lietuviškajame gyv enime 
yra labai ir labai svarūs. 
Gal ir vertėtų apie tai rim
čiau pagalvoti?

Reikia manyti, kad LB 
"Spindulio” suka ktuvinė 
šventė susilauks Los Ange
les ir plačiųjų apylinkių 
reikiamo dėmesio ir atitin
kamo įvertinimo. O jam vi
sokeriopos paramos tikrai 
reikia.

šia kuklia proga prisime
name "Spindulio” įsteigėją 
ir ilgametę vadovę Oną Ra- 
zutienę, Danguolę Rązuty- 
tę-Varnienę (15 metų dir
bančia su Spinduliu), jų 
bendradarbes — O. Baraus
kienę — dirbančią apie 34 
metus, G. Gudauskienę, An
taną Polikaitį ir kt. Praei
tyje "Spinduliui” yra nuo
širdžiai talkinę B. Budriū- 
nas, R. Apeikytė, O. Metri- 
kienė. Jaunieji talkininkai: 
V. Bandžiulis, J. Bužėnas, 
ir A. Mičiulytė ir kt.

Mastant apie našius 
"Spindulio” darbus, grįžta
me ir į pačią šokio šventę. 
Tai vienas reikšmingiausių 
šių metų išeivijos lietuvių 
renginys, susijęs su visa 
lietuviškąja išeivija. Todėl 
Tautinių šokių šventė yra 
ne tik vien JAV LB ir Ka
nados LB rūpestis, bet viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
rūpestis. Todėl bet kuo ją 
turime visokeriopai remti.

"Spinduliui” linkime sėk
mės ateities metuose ir su 
ta pačia našaus darbo švie
sa spindėti išeivijos lietu
vių horizontuose.

tent, kad nacinių karo nusi
kaltėlių bylos būtų keliamos, 
svarstomos ir sprendžiamos 
konstitucijos ir įstatymų bau
džiamosioms byloms numaty
tąja tvarka. Tada atsakomy
bėn patraukti galėtų nutarti 
prisiekusieji posėdininkai, bet 
ne patys Ypatingųjų kvotų 
įstaigos pareigūnai, jeigu jie 
pateiktų pakankamai rimtų 
įrodymų įtariamojo asmens 
kaltei pagrįsti. Bylosenos me
tu įrodymus vertintų ir kaltės 
klausimą spręstų kiti prisieku
sieji posėdininkai baudžiamo
sioms byloms nustatyta tvar
ka. Vadinasi, būtų laikomasi 
bylosenoje šalių lygiateisiš
kumo: kaltinamojo gynybos 
vaidmuo pasidarytų svares
nis, ji įgytų daugiau teisių įsta 
tyti bylą į teisingą kelią, atsi
joti netinkamus įrodymus. Ir 
ekonomiškai neišsigalinčio kal
tinamojo apsigynimas nebūtų 
apleistas. Tada apskųstas įta
riamas asmuo, naudodamasis 
nešališka baudžiamųjų bylų 
teisena, pagrįsta šalių lygia
teisiškumu, nebūtų patrauk
tas atsakomybėn be pakanka
mo pagrindo, o nekaltasis iš
vengtų bausmės.

Adv. Povilas Zumbakis, pa
teikdamas dokumentų rinkinį 
Kongreso nariams, galima sa
kyti, nieko konkretaus, išsky
rus jų pažiūrą į Ypatingųjų 
kvotų įstaigos bendradarbia
vimą su KGB, neprašė ir nie
ko nesiūlė. Tik ‘Draugas nr. 
63 (1984.III.29), aprašyda
mas šį žygį, nurodė, jog jo tiks
las buvęs ‘paveikti Kongresą, 
kad tais OSI darbais artimiau 
susidomėtų ir pradėtų jos pa
reigūnų apklausinėjimą, for
maliai vadinamą ‘oversight 
hearings’.

Tačiau aprašomasis žygis 
neturėtų sustoti pusiaukelėje, 
pasilikti šioje savo raidos 
pakopoje, ypač jei dar siekia

ma jam ir visuomeninės para
mos. Mūsų jaunesnieji teisi
ninkai, kuriems geriau pažįs
tama šio krašto teisena, turėtų 
formuluoti, koks Imigracijos ir 
Pilietybės akto pakeitimas, 
papildymas būtų reikalingas. 
Turėtume ypač Kongresui aiš
kiai tarti, ko siekiame. Bet nė 
ra nei reikalo, nei pagrindo jo 
mokyti, kaip tatai jis turėtų 
padaryti, nes, kaip žinia, ne 
visi įstatymai ir jų pakeitimai 
išrieda iš apklausų.

Dokumentų rinkinio lyd
raštis, adresuotas visiems se
natoriams ir Atstovų Rūmų 
nariams, nėra be priekaištų. 
Užuot paminėjus Pabaltijo 
valstybes skyrium (tai šiuo pož
vilgiu, kaip rodo dokumentai, 
pavyzdingai daro Valstybės 
Departamentas ir Amerikos 
ambasada Maskvoje), lydraš
čio jau pačioje pradžioje jos 
paneriamos Sovietų Sąjungos 
sąrangon. Skaitant susidaro 
įspūdis, tarsi ir ‘Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika’, ap
gaubiama it skara subendrin
tu rusišku ‘samizdatu’, būtų jo 
priklausinys. Todėl Pabaltijo 
valstybes reikia pabrėžtinai iš 
skirti iš Sovietų Sąjungos, nes 
jų prievartinio įjungimo ne
pripažįsta nei lietuvių tauta, 
nei laisvojo pasaulio didžiu
ma, juo labiau tokiais atvejais 
(kaip ir čia aprašomas), kai 
kitiems prikišamos sovietinės 
inkorporacijos nepripažinimo 
pažaidos.

WANTED
EXPERtENCED SEWING MACHINE 
MECHANIC FOR WOMENS APPAREL 
Ccod beneritiil 5 paid holidoys, paid 
vnc.ation, hospital 6c life insurance. 
Apply in person The Lorch Co., 1204 
W. Henderson, Cleburnc Tx. 76031 
I 645-6001 or The Lorch Co.. 125 S. 
Main. West. Tx. 76691, 2 14-826-5259. 

(18-21)

WANTED 
MACHINE REPAIRMAN MILLRIGHT 
Experienced in the field of punch 
press repai r, mušt be able to handlc 
the dismantling & reassembly of all 
tvpes of presses & air 6c mechanic 
clutches — willing to relocate to E. 
Tennessee. Top wages 8c benefits to 
aualified personnel. Send resume to 
PRESS INC.. P. O. BOX 1361. MAR
KAS TOWN. TN. 3 7813 OR CALL 
(615) >86-2406. (18-24)

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tai. kroatavės (312) 263-5826; aaaif (312) 6774439.

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON
10-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje
18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

#710 B: liepos 10—27 .............................................. $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 .............................................$1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

#612 B: birželio 12-28 ...............................................$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4......................  .$1,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK & Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA

#520: gegužės 20 - birželio 1. . . . . . . . . . . . .
.5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj
ALITAL1A via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#612A: birželio 12-23 .................................................$1,649
#710: liepos 10-21 ........................................................$1,649
#807: rugpjūčio 7-18 .................................................. $1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29...............................................$1,489

6 dienos Vilniuj, 3 VarSuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK ir Boston 
OBF.RAMMERC.au IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#604: birželio 4-15......................  .L.................$1,639
#710A: liepos 10-21 .................................................... $1,639
#814A: rugpjūčio 14-25...............................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15.........................................  $1,639
#101: spalio 1-12 .........................................................$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17 - 26 .......................................................$1,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

st. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd

Willowbrook, III. 60521
St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 

,LiC Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gi ibuuskas
E xecu ti ve-Scc ret a ry

Open

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager

9-5; Sat.. 9-1; (’losed Wed.

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VIRVĖJI.MA. KREIPKITĖS Į

1

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.

MAlčTINS ir GUNARS KAULINS l.akeivood. Ohio

OBF.RAMMERC.au


1984 m. gegužės 3 d. DIRVA Nr. 18 — 5

1

Prisimenant architektą 
Joną Muloką

(19O7.XIL18 - 1983.V.31)
/kcA. Edmundas Ardas

>

Architektas Jonas Mulokas 
buvo vienas iš lietuvių išeivijos 
architektų, ieškantis savitumo 
lietuviškos architektūros išraiš
kose. Tas charakteris atsispin
dėjo jo kūryboje, įvedant lie
tuvių liaudies motyvus projek
tuojamuose pastatuose.

Jonas Mulokas - rokiškėnas 
nuo Juodupės. Pradinį išsi
mokslinimą gavęs Rokiškio 
gimnazijoje, Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune baigė 
1935 metais, diplomui apgy
nęs Karo Mokyklos kariūnų 
rūmų projektą.

Pradžia architektūroje ne
žinomam jaunam architektui 
nebuvo lengva. Turėjo pra
dėti nuo labai mažų projektų. 
Pirmasis savistovus kūrinys 
buvęs jo sesers Meiliūnienės 
gyvenamas namas Ranpiuose. 
Vėliau, Aukštosios Panemunės 
skautų stovykloje pagrindiniai 
vartai. 1940-41 m. Šatrijos 
Raganos koplyčia Zidikiuose - 
neogotiniame stiliuje ir Ber
čiūnų bažnyčia - vysk. K. Pal-
tarokui. Pastarasis darbas 
jam atvėrė duris ir į Panevėžio 
Katedros restauravimo darbą. 
Užklupus karo audrai, to pro
jekto nebaigė. Kaip ir visų, 
karo išblokštų iš savo tėvynės, 
Jono Muloko kelias buvo ne
lengvas. Pasitraukęs į vaka
rus, trumpam buvo apsistojęs 
su šeima Austrijos sostinėje 
Vienoje. Po vokiečių kapitu
liacijos Mulokai persikėlė į 
Augsburgą. Čia arch. Mulo
kas Lietuvių gimnazijoj dėstė 
meno ir paišybos pamokas, o 
laisvalaikiu sukūrė daugelį 
koplystulpių ir kryžių projek
tų bei modelių lietuvių liau
dies motyvais, kurie savo ori
ginalumu labai išpopuliarėjo.

Mulokui dar tebegyvenant 
Vokietijoje, juo susidomėjo kla
sės draugas kun. A. Deksnys, 
dabar vyskupas, tada - klebo
nas ir pakvietė arch. J. Mulo
ką užbaigti pradėtą statyti St. 
Louis bažnyčią, kurią jis per
projektavo, mirus originaliam 
bažnyčios architektui.

Arch. Muloką savotiškai iš
populiarino lietuviškoj išeivi
joj kontraversinis Marquette 
Parko, Chicagoje, Sv. Marijos 
Gimimo bažnyčios pastatas 
klebonui kun. Jurgiui Paškaus 
kui - baroko stiliuje, inkorpo
ravus lietuvių liaudies moty
vus, vidaus ornamentika - 
dail. V.K. Jonyno.

Po Sv. Marijos Gimimo baž 
nyčios pastatymo 1957 m., 
arch. Mulokui buvo patikėta 
suprojektuoti lietuviškam liau 
dies stiliuje bažnyčias East St. 
Louis, Dayton, Ohio. Pranciš
konų vienuolyno Lurdo ir Kry 
žiaus Kelių koplyčias - Kenne- 
bunk Port, Custer Mich. Pati 
įdomiausia ir žymiausia buvo

Architektas Jonas Mulokas, 1982 m. Santa Monikoje 
atšventęs 75-rių metų sukaktį. Mirė 1983 m. gegužės 31 d.

Atsimainymo bažnyčia Maspethe, N.Y., arch. J. Muloko projektas.

Maspeth, N.Y. Kristaus Atsi
mainymo lietuvių bažnyčia - 
vidaus dekoracijos dail. V.K. 
Jonyno - žinomam lietuvių vei 
kėjui ir kultūrininkui kun. 
prel. J. Balkonui ten klebo
naujant.

Kaip žinome, menas, muzi
ka, architektūra yra ‘tarptau
tinė’ kūrybos kalba. Tačiau, 
kiekviena tauta meniniu po
žiūriu reiškiasi savitai ir jos iš
raiška liudija tos tautos kultū
rą. Arch.Jonas Mulokas sielo
josi įgyvendinimu lietuvių 
liaudies motyvų savo kuria
muose projektuose, siekdamas r

kad jie būtų ryškūs liudinin
kai, atkreipią praeivio dėme
sį, lietuvių tautos meno kultū
ros ir grožio.

Be paminėtų lietuviškų baž
nyčių, arch. J. Mulokas supro
jektavo indėnų Misijai pasta
tus Custer, Montanos valstijo
je, panaudodamas indėnų 
liaudies palapinių motyvus 
bei jų ornamentiką; Sv. Tomo 
bažnyčios atnaujinimas - Elvi- 
ros miestelyje, Michigan; Sv. 
M. Marijos bažnyčia - Custer, 
Mich.,; Sv. Kryžiaus bažny-

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuviškos kultūros paminklas prie Missisippi East St. 
Louis mieste - lietuvių parapijos Sv. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčia, kurios klebonu buvo dr. Antanas 
Deksnys, dabar vyskupas. Projektas arch. Jono Muloko.

Arch. Jonas Mulokas su žmona Jadvyga ir sūnumis Rimu ir Dainium prie savo 
sukurtos rezidencijos Chicagoje, 1960 metais. V. Noreikos nuotr.
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Architektai Rimas ir Jonas Mulokai prie savo sukurtos 
rezidencijos Santa Monikoje 1978 metais.

Lietuvos istorinių įvykių vaiz
dą - brangų lietuviams ir įdo
mų svetimtaučiams. Žurna
listas kun. J. Prunskis minėto 
kambario įrengimą apibūdino 
taip: ‘Tai vienas iš žavingiau
sių tautybių kambarių, įreng
tų Wayne Valstybiniame Uni
versitete, Detroite’.

Taip pat, arch. J. Mulokas 
yra sukūręs nemažą skaičių 
koplystulpių lietuvių liaudies 
motyvais. Pažymėtini: Mi
liauskų sodyboje, Chicagos 
priemiestyje 1959 m., Tėvų 
Pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunk Port 1963 m., Tėvų 
Pranciškonų-Servitų Portland 
Ore. 1962 m., dr. Adomavi- 
vičiui - Lietuvių sodyboje trijų 
aukštų koplystulpis nerūdyjan 
čio metalo. O taip pat ir pa
minklai lietuvių Sv. Kazimie
ro kapinėse Chicagoje. Vie
nas iš žymiausių jų - prel. M. 
Krupavičiui, 1975 m. pašven
tintas. Tai metalinis antka
piui paminklas, vaizduoją a.a 
Mykolo Krupavičiaus didelį 
pasiaukojimą lietuvių tautai 
ir išreiškiantis lietuvių visuo
menės pagarbą ir meilę jo 
darbams.

Architektui nebuvo svetimi 
ir rezidenciniai projektai. Žy
mesni yra - dr. Z. Danilevi
čiui, Baliūnų, Biskio, o taip

1984 m. gegužės 3 d.

Arch. Jonas Mulokas, prof. Jonas Simoliunas ir dail. A. 
Varnas vienos konferencijos metu Chicagoje.

laiptų, veidrodinėmis sieno
mis savotiškai įdomus ‘condo- 
miniumo’ trijų aukštų pasta
tas, kuriame gyveno ir buvo 
įsirengęs profesinės praktikos 
biurą ‘Mulokas & Mulokas Ar- 
chitects’ (Jono ir Rimo Mulo
kų).

Arch. Jonas Mulokas buvo 
nenuilstantis lietuviškų liau

dies architektūros formų ieš
kotojas. Jo architektūrinės vi
zijos pasiliks ilgam jo kūriniuo
se byloti apie lietuvio archi
tekto talentą ir jo kūrybinius 
ieškojimus.

Po sunkios ligos arch. Jonas 
Mulokas mirė 1983 m. gegu
žės 31 d., palaidotas Forest 
Lawn kapinėse Clendale, Ca.

Prisimenant arch. 1. Muloką..
Maloniai kviečiame į

SEPTINTĄJĄ LAISVOJO PASAULIO
(Atkelta iš 5 psl.) 

čios atnaujinimas Dayton, 
Ohio, su dail. A. Valeškos vit
ražais; Jaunimo Centro prie
statas Chicagoje; pagrindinio 
pastato projektas arch. Kovo- 
Kovalskio.

Tarp vienuolyno ir Jaunimo 
Centro pastatų, Chicagoje, 
Lietuvos Karininkų Ramovės 
iniciatyva, buvo pastatytas 
‘Laisvės Kovų Paminklas’ 
1960 m. pagal arch. J. Mulo- 
ko projektą. Tai dviaukščio 
koplystulpio forma-paminklas 
1978 m. vasario 16 d. buvo ati 
darytas Lietuvių kambarys 
Wayne Universitete, Detroit, 
Mich., įrengtas pagal Jono ir 
sūnaus Rimo Mulokų laimėju

pat ir sau suprojektuota įdomi 
rezidencija Chicagoje, vėliau 
- Santa Monica, Calif., kurią 
projektavo kartu su savo sūnu
mi arch. Rimu. Tai daugelio

sį konkurse projektą. Kam
barys sudaro impozantišką

Vieno pobūvio metu 1954 m. dail. arch. P. Kiaulėnas ir 
Jadvyga ir arch. Jonas Mulokai.

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad spalio 4 dieną, 1984 prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Marš
rute: New York’as, Helsinki, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, New 
York'as.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnėm informacijom prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Avė., Suite #3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, III. 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702

PILNA KAINA IŠ: NEW YORK .$1,540.00
CHICAGO $1,720.00
TORONTO $1,690.00

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro, arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS 
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

LIETUVIU

Tautinių
Šokių 

Šventų
KOLIZIEJUJE, RICHFIELD, OHIO Į PIETUS NUO 

CLEVELANDO, PRIE 1-271 IR 303 KELIO, 
1984 M. LIEPOS 1 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 
DALYVAUJA 50 GRUPIŲ, VIRŠ 2000 ŠOKĖJŲ Iš 

JAV, KANADOS. PIETŲ AMERIKOS IR 
VAKARŲ VOKIETIJOS.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS, šeštadienį, birželio 30 d., 
7 vai. vakaro prie Rūpintojėlio Paminklo Dievo Motinos 
parapijos kieme, 18022 Neff Road, Clevelande, Ohio.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS, šeštadienį, birželio 30 
d., 8 vai. vakaro, Public Auditorium, 1220 East 6th St., 
Clevelande, Ohio.

BALIUS. Stouffer’s Inn on the Sųuare, Clevelando 
miesto centre, sekmadienį, liepos 1 d., 8 vai. vakaro.

BALIUS JAUNIMUI tuo pačiu metu Holiday Inn 
Independence, netoli Koliziejaus.

BILIETAI Į ŠVENTĘ po $5.00, $7.00, $10.00 ir 
$14.00, užsakomi pas Valdonę žiedonienę 18706 Kildeer 
Avė., Cleveland, Ohio 44119, pp. Vaznelių krautuvėje, 
Giffts Intemational, Chicagoje ir vietinėse Ticketron 
agentūrose. Grupės užsakančios bent 25 bilietus po $10.00 
ar $14.00 gauna $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

PAKVIETIMAI Į BALIŲ po $27.00 asmeniui ir į 
JAUNIMO BALIŲ po $13.00 asmeniui užsakomi pas Oną 
Jokūbaitienę, 3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117, tel.: 
(216) 481-7161, ar pas Romą Zorską, 4118 Silsby Rd., 
University Hts., Ohio 44118, tel.: (216) 371-0130.

ČEKIAI Už BILIETUS IR PAKVIETIMUS rašomi 
LITHUANIAN FOLK DANGE FESTIVALS, INC. vardu, 
šventės metu pakvietimii į Balių nebus galima gauti, to
dėl prašome įsigyti juos iš anksto.

SUSIPAŽINIMO VAKARO BILIETAI suaugusiems 
$3.00 ir jaunimui $2.00, gaunami prie įėjimo.

NAKVYNIŲ, TRANSPORTO IR VIEŠBUČIŲ IN
FORMACIJA gaunama pas Vytautą Jokūbaitį, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117, tel.: (216) 481-7161.

MALONIAI LAUKIAME JŪSŲ DALYVAVIMO 
ŠVENTĖJE!

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS
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PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

GAIVINKIME SENUS PAPROČIUS

Teisybės vardan negalima 
nutylėti, kad vadinamoji ‘nau 
joji išeivija’, ašarodama atne
šusi savo tremties klumpes i 
Amerika, pradžioje buvo per 
daug arogantiška. Daugelis 
snobiškų grinorių tada šaipėsi 
net iš savo nuoširdžiausių spon- 
sorių, kad šie vaikštinėja gat
vėse išsileidę marškinių sterb
lę virš kelnių, restoranuose sė
di su skrybėlėmis, misiukės 
nešioja užsiveisusios ant galvų 
gladijolių, lelijų ir gvazdikų 
darželius, o po koncertų dva
sinės puotos visi čia pat valgo 
dešras su kopūstais. Bet džiu
gu, kad pagaliau vis dėlto pa
tys įsitikinome, jog tai yra la
bai gražus, naudingas ir se
nas lietuviškas paprotys ir 
mūsų klasikinės kultūros pali
kimas. O ypač malonu, kad 
šias savo sentėvių tradicijas ne 
tik atmintyje saugojame mūsų 
kultūros istorijai, bet ir patys 
puoselėjame.

Štai mūsų buvusios riesta- 
nosės poniutės vidurdienį da
bar jau pačios tiesiai iš lovos 
pusnuogės bėga į artimiausią 
krautuvėlę savo vyrams nu

PRITEMUSIAI ATMINČIAI ATGAIVINTI

Eilinis tautietis: Didžiai gerbiamas kovingasis mūsų 
dvasios vade, teisėjau ir pirmininke! Meldžiu tave: ne
kaltink mūsų patriotizmo stoka, nevadink bendradarbiau- 
tojais su priešu ir tėvynės išdavikais, negąsdink kalėjimo 
bausmėmis, kai grįšime į nepriklausomą Lietuvą, o pirma 
pasiskaityk, ką patsai esi čia savo ranka parašęs 1940 
metais:

”Mes dėkojame Didžiajam Tarybinių Tautų Vadui 
Išmintingajam Draugui Stalinui, kad po 20 metų buržua
zinės vergijos šiandien galime laisvai atsikvėpti.”

”Mes dėkojame nenugalimai Raudonajai Armijai, 
kuri kietu smūgiu sutriuškino klerikalų, menševikinių 
reakcionierių ir fašistinio Smetonos ilgai statytą kapi
talistinę užtvarą.”

"Mes dėkojame teisingai Komunistų Partijai, kuri iš 
buržuazinės tamsos lietuvių liaudį dabar veda neklaidingu 
keliu į šviesią ateitį.”

pirkti alkazeltcerio, Floridoje 
mūsų garbingi kultūros ir veik
los veteranai tripinėja Piliečių 
klubo salėje, išsitraukę marš
kinius pro kelnių plyšį, odr. J. 
Adomavičius ‘Drauge’ pataria 
net svečiuose ar prie garbės 
stalo netaupyti viduriuose su
sikaupusio oro ... Na, o dar 
tvirčiau įsisavinome paprotį 
po meninės programos užkąsti 
ne tik dešrų su kopūstais, bet 
sudoroti ir karštą bryzą kum
pio, šolderioir bent keturis ce
pelinus, dar užgeriant ir kvor
tele viskės, kad nebūtų per 
sprangu. O ar tai yra koks nu
tautėjimas? Juk archeologai 
ir mūsų senkapiuose randa ne 
tik ašaruvių ir skudučių lieka
nų, bet ir molinių puodelių, iš 
kurių mūsų protėviai, pašlovi
nę Perkūną, kapinėse užpil
davo sau ir midaus už bebri- 
nės apikaklės numirėlio svei
katom

Taigi manytume, kad šiuos 
senovinius papročius reikėtų 
ne tiktai gaivinti, bet ir tobu
linti. Pavyzdžiui, kodėl tų deš
rų su kopūstais reikia laukti 
po koncerto ar vaidinimo, kad 
jau galima leisti publikai pa
smaguriauti ir šių kultūrinių 
programų metu? Kodėl ska
niai neužkramtyti operos ar 
dramos spektakliuose, kol dai
nininkai atsikrankščia, kol ak
toriai atsimena savo tekstą ar 
prelegentas susirankioja susi
maišiusius paskaitos lapus? 
Juk tada ir recenzentams bū
tų žymiai daugiau ką pagirti, 
pabrėžiant, kad solistai ar or-
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kestras ne tiktai puikiai atliko 
savo uždavinį ir aktoriai buvo 
savo vietoje, bet ir aplamai vi
sas koncertas buvo skanus, pa
sotinantis kūną ir sielą, kvepė
jo cibuliais paspirgintais lietu
viškais lašiniukais, o paten
kintos publikos raugėjimai 
nustelbė net gausius aplodis
mentus.

Tiesiog keista, kad ir Lietu
voje tokia mintis kadaise nie
kam neatėjo į galvą. Na tik įsi
vaizduokite, kokio aukšto kul
tūrinio lygio būtume pasiekę, 
jeigu Valstybės teatre spektak 
lių metu būtume susipratę da
linti publikai Rozmarino deš
reles, ar bent po alaus bokalą 
su žirneliais! Šiandien net ir 
tarybininkai negalėtų girtis, 
kad mus nepavejamai pralen
kė.

O kaip gaila, kad vaikai 
kartais gimsta per anksti, o tik
rai genialios idėjos - per vė
lai ...

SVETIMUOSE 
POKALBIUOSE 

NUGIRSTOS MINTYS

"Bėgdami iš tėvynės, vie
ni išsivežė savo auksą, si
dabrą ir briliantus, o kiti — 
tiktai tuščią galvą, kurios 
ir per 40 ipetų nepajėgia 
pripildyti.”

"Nors ir labai malonu 
kartais pasėdėti prie sveti
mos jaunos šeimos židinio, 
bet vis tiek jis svečiui šildo 
tik priešakinę kūno pusę.”

"Jeigu trokšti garbės, tai 
niekad nežiūrėk tave be sali
ko giriančiam į akis, nes 
gali netyčia pastebėti, kad 
tavo gerbėjas akiplėšiškai 
meluoją.”

"Apsilankęs okup. Lietu
voje, beviltiškai nenusi
mink, pamatęs, kad tavo se
ni draugai yra sulysę, o 
priešai — riebūs. Raminkis 
bent tuo, kad riebiuosius po 
mirties ilgiau graužia kir
mėlės.”

MUMS RAŠO
KAM TOJI PAVARDŽIŲ 

PAINIAVA?
Gal ir pagirtina, kad mū

sų išeivijos mokslininkės 
susirūpino lietuvių kalbos 
žodyno turtinimu ir nauja 
terminija, nes jau ir kai ku
rių savo kūno dalių lietuviš
kus pavadinimus užmiršo
me. Bet pastaruoju laiku 
pavardžių srity siūlomi nau
ji filologiniai išradimai vis 
dėlto man kelia nerimą.

Juk iki šiol visi žinojome, 
kad Užtūpio žmona yra Už- 
tūpienė, o duktė — Užtūpy- 
tė. Lygiai taip pat Gaidžio 
žmona ne višta, o Gaidienė
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TRIO 
VARGANAM 
PEGASUI
Bunda dunda Fondų dvaras, 
Girdo dainiai pegasus, — 
Bus lenktynės — laurų karas, 
Kyla taurės dėl drąsos.

Tik mūs kuinas emeritas 
Kramto smilgas bevaises. 
Prunkščia, žygiu atvarytas, 
Baido uodega muses.

O pro ausį mintys gręžias, 
Virpa šonkauliai plinką: 
Rods ne tau čia stonios gražios, 
Ir ne tavo aplinka ...

žvengia laumžirgiai į tolį — 
Skris per kalnus debesų, 
O tu, skape, žirgo broli, 
Ką nuneši lig dausų?

čia poetų dainos skardžios, 
Jų pegasai — eržilai, 
Tau — ant strėnų kaimo skerdžius. 
Ir nuo vargo pražilai.

Jaunu arė ir akėjo, 
Dangstė ubago kloste 
Ir už skolą pranokėjų 
Seną pardavė mieste.

Daug čigonų kailį plakė 
Ir dar keikė negražiai. 
Kai vagis išdūrė aki, 
žydam vandenį vežei...

Ei tu, skirtas t ik nušauti 
Buvęs IJžpurvio susna, 
Kas galėjo pranašauti, 
Kad šuoliuosi danguosna?!..

ir duktė — Gaidytė, o Kir- 
šos — Kiršienė ir Kiršaitė. 
O dabar, pagal dr. Marijos 
Stankus Saulaitės siūlymą, 
šios moterys, jeigu divor- 
suotųsi ar liktų senmergė
mis, turėtų vadintis Užtū
pė, Gaidė, Kiršė. Na, o ka
dangi mano pavardė yra 
Ruzgys, tai mūsų mylima 
dukrelė, laikantis patobu
lintų filologijos taisyklių, 
vadintųsi jau ne Ruzgytė, o 
tik Ruzgė... Net ir mano 
brangi žmonelė po mano 
mirties liktų irgi tiktai 
Ruzgė... Ne, gerbiamoji 
mokslininke, nuo tokio pa
žeminimo grabe apsivers- 
čiau, nesgi, rodos, turite ži
noti, ką reiškia, kai Suval
kijoje supykusi liaudis sa

ko : "Pabučiuok į šunio ruz
gų!” arba — "Ljsk į šuns 
ruzgę su savo pamoky
mais !’’

Be to, ir pačios profeso
rės dr. Marijos Stankus (ne 
Stankuvienės) Saulaitės (ne 
Saulaitytės) naujoviška pa
vardė man kelia abejonių. 
Juk Marija yra moteris, 
Stankus — vyras, o Saulai
tė — vėl moteris. Tai kokio 
stono ir kurios lyties jūs iš 
tikrųjų esate?

Rapolas M. Ruzgys, 
vyras su priekaištais

NENUMATYTAS 
PAVOJUS

Gerbiamieji,

Nors aš dažnai girdėda-



Nr. 18 — 8 DIRVA 1984 m. gegužės 3 d.

reklama nepasiekia lietuvių?

"Pažymėtina, kad jau net gerokai perbrendusių mū
sų moterų kūryboje ima vis labiau ryškėti "seksualinis 
realizmas”, kuris turbūt liudija ir mūsų tautos biologinį 
gyvastingumą bei jos moteriškosios lyties ištvermę." (Iš
trauka iš meno kritiko recenzijos).

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.) 
vau apie čia vykstančius 
kriminalinius nusikaltimus, 
ypač moterų prievartavi
mus, bet jau atšvenčiau net 
25 metų vedybinę sukaktį, 
visiškai n e n umatydamas, 
koks baisus pavojus man 
kone kasdien gresia. Ir tik 
dabar, perskaitęs "Draugo” 
vedamąjį, net visas nutir
pau iš baimės. Juk ten 
straipsnio autoriaus m. dr. 
aiškiai įrodyta, kad pagal 
įstatymus bet koks moters 
prisilietimas, jeigu ji to ne-, 
nori ir pasako Ne, gali būti 
sunkus kriminalinis nusi
kaltimas. Na, o mano gyve
nime jau daug kartų yra 
taip buvę ...

Bet dabar, kai pradėjau 
griežtai laikytis atsargu
mo, mūsų šeimyniniai san
tykiai visiškai atšalo ir gre
sia skyrybos. Tai ko verti 
šio krašto įstatymai, jeigu 
mylėdamas savo moteriškę 
už tai gali patekti į kalėji
mą, o saugodamasis krimi
nalinio nusikaltimo — pra
rasti žmoną ? J.

APSIMOKANTIS 
SUSIRŪPINIMAS 

"Draugas”, pranešdamas 
linksmą žinią, kad ”SLA, 

p.

PETKUS

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.; 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

apmokėjus visas apdraudas, 
šiandien dar liktų 1.5 mili
jono atsargos kapitalo”, 
klausia: "Kažin koks bus 
jo likimas, jei nebus rasta 
naujų narių?"

Kadangi, kaip spaudoje 
rašoma, tiems nariams 
"teks ir tas milijoninis su 
pliusu palikimas", o šeimy
ninei kuopai sudaryti reikia 
tik 7 narių, tai mūsų bičiu
lis žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas "Tėvynėje" jau 
iš anksto rimtai sielojasi:

”Ar pavyks tai pasiekti 
Kasniūnui, ar įsteigti Kas- 
niūnų kuopą, parodys atei
tis, kai tars savo žodį trys 
Kasniūnienės ir Kasniūnai- 
tė. Bet dabar SLA priklau
so Vytautas Kasniūnas sr., 
Vytautas j r., Vytautas III 
ir Marius, keturi iš aštuo- 
nių.”

Mes galime tvirtai garan
tuoti, kad pavyks, nes jei
gu vienas Vytautas pasie
kė net Juodąją jūrą, tai 
trims Vytautams pasiekti 
SLA kasą — yra tik vieni 
juokai.

MEDICAL
PEDIATR1C PHYSICAL THERAP1ST. 
Join the movė to work in the great 
S. Challenging ©ppty. to join in- 
terdiaciplinary team providing con- 
sultation, evaluntion, and direct 
treatment to chiidren (0-21) with 
variou? developmental and orthopedic 
diaabilities. Pediatnc exp. and a good 
working know!edge of pediatric or- 
thopedics is preterred. Salary com- 
menaurate with exp. Please send re- 
sunie to Pain Malhews, RPT, Carrie 
Tinglev Haspital. I 128 Ur.iversity N. 
E., Albuquerque, NM 87102. EOM 
M/F/H/V- (1419)

Chicagietis J. žygas Dir
vos balandžio 12 d. numery
je rašo apie Tautinių šokių 
informaciją ir konstatuoja, 
kad jos visai nėra. Rengėjai 
dėkingi p. žygiui už šven
tės informacijos klausimo 
iškėlimą, tik noriu pabrėžti, 
kad problema didžiumoje 
kita negu jis Dirvos pusla
piuose pristatė.

Pirmiausia noriu užtik
rinti, kad šią šventę apsi- 
imdamas surengti Cleve
lande pabrėžiau, kad vieni 
Clevelando lietuviai Kolizie
jaus ar pagal p. žygą "to
kios didžiulės arenos” neuž
pildys, nes Clevelande ir 
apylinkėse tiek bet kur lie
tuviškam parengime pasiro
dančių lietuvių nėra.

Negalima sutikti ir su ki
tu ž. teigimu, kad "lietuviai 
gyveną kitose vietovėse ab
soliučiai neturi informaci
jos”. Jau prieš dvejus me
tus Dirvoje plačiai aprašiau 
šventės rengimą Clevelan
de, tiksliai aprašydamas 
Koliziejaus adresą ir visas 
jo teigiamas savybes šiai 
šventei surengti. Chicagoje 
keletą kartų apie šventę 
kalbėjau per Margučio ra
diją. Dabar nuolatinai apie 
ją per Margutį kalba p. 
Petrutis. J. Janušaitis ir V. 
Rociūnas plačiai rašė Drau
ge. Aurelija Balašaitienė 
net 16 straipsnių apie šven
tę parašė Dirvoje, Darbi
ninke, Tėviškės žiburiuose 
ir Europos Lietuvyje.

Kaip JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas prista
čiau šventės rengimą LB 
Tarybos suvažiavime Cleve
lande, prašydamas Tarybos 
narių pagalbos šventę savo 
vietovėse išreklamuoti. Tą 
patį pakartojau visiems Ta
rybos nariams asmeniniu 
laišku, prašydamas jų už
verbuoti po 100 žiūrovų, ar 
sukelti po $1,000, kad už 
tuos pinigus galėtume pi
giau parduoti bilietus ame
rikiečių studentams ir mo
kiniams.

Parašiau bent du aplin
kraščius LB Apygardų ir 
Apylinkių valdybom, dr. 
Kaunas, Lėšų telkimo komi
teto pirmininkas, taip pat 
jų prašė sutelkti lėšų Šven
tės iždui paremti. (Nė vie
na šventė neapsiėjo be au
kų). Clevelandietis Bronius 
Nainys išsiuntinėjo tūks
tančius loterijos bilietų po 
visas lietuvių kolonijas 
JAV ir Kanadoje, drauge 
primindamas, kad šventėje 
dalyvauti ir ją remti yra 
visų lietuvių tautinė parei
ga. Vytautas Jokūbaitis, 
Globos komiteto pirminin
kas teikia informaciją apie 
nakvynes, Ona Jokūbaitie- 
nė ragina pirkti bilietus į 
Šventės banketą ir Jaunimo 
balių. Valdonė žiedonienė 
virš minėtuose laikraščiuo
se deda skelbimus dėl bilie
tų į šventę ir į banketus.

Komitetas pagamino 
10,000 kvieslių, kuriuose lie
tuvių ir anglų kalbomis su
rašyta šventės ir visų jos 
renginių datos, laikas ir vie
tovių adresai. Drauge su 
kviesliu siuntinėjami situa- 
cijos žemėlapiai. Tie žemė
lapiai prieš šventę bus taip 
pat išspausdinti tuose laik
raščiuose.

Ypatingos pastangos de
damos pritraukti kuo dau
giau ankstyvesnės kartos 
lietuvių iš Pennsylvanijos 
ir kitur. Per amerikiečių 
spaudą, radiją ir televiziją 
bus nuolatos skelbiama ir 
reklamuojama šokių Šven
tė su tikslu pritraukti kaip 
galima daugiau amerikie
čių. Speciali komisija ragi
na kitų etninių tautybių 
žmones atsilankyti šventė
je.

Pirmą kartą šokių šven
čių istorijoje mes turime 
gerą progą pritraukti daug 
kitataučių svečių ir taip 
pat garsiai ir plačiai išrek- 
muoti Lietuvos vardą. Tam 
daug pasitarnaus p. šluto 
pagaminta ’videotape’ juos
ta, kurio O’/g minučių metu 
rodomi praėjusių šokių 
švenčių vaizdai, kurių me
tu Romas Sakadolskis kon
densuotai pasakoja šokių 
švenčių prasmę, Lietuvos 
dabartinę padėtį ir lietuvių 
kančias ištrėmime bei per
sekiojimus pavergtoje Tė
vynėje. Tas filmas bus ro
domas korporacijom, pra
šant lėšų ir taip pat ameri
kiečių mokyklose ir susi
rinkimuose.

Kaip matote, p. žygai, 
šventės rengimo komitetas 
neriasi iš kailio. Jeigu mū
sų balsas ir prašymas, kaip 
teigiate, nepasiekia plačio
sios lietuvių masės, tai kal
tės reikia ieškoti kitur. Ne 
paslaptis, kad nuo praėju
sių Pasaulio Lietuvių Die
nų su labai skaitlingais jų 
renginiais, su Lituanistinės 
Katedros steigimu Chica
goje, su Vasario 16 ir šv. 
Kazimiero minėjimais labai 
daug energijos išsemta. Ta
čiau šokių šventė kas ke
turi metai rengiama jau 30 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

metų. Tai būtinai išlaikyti- 
na tradicija, nes ji daugiau 
negu bet koks renginys pa
sitarnauja mūsų brangaus 
jaunimo išlaikymui ir Lie
tuvos vardo išgarsinimui. 
Septintoji Laisvojo- Pasau
lio Lietuvių Tautinių šokių 
šventė Clevelande bus me
niniu ir organizaciniu po
būdžiu labai gera. Rus ji 
taip pat ir labai didinga, jei 
auditorijon s u t r auksime 
16,000 žiūrovų, Sutinku, 
kad clevelandiečiai-lietuviai 
vieni to jokiu būdu nepada
rys. Mums reikia visų kitų 
geros valios lietuvių talkos 
patiems toje šventėje daly
vauti ir raginti draugus, pa
žįstamus ir kaimynus bei 
bendradarbius toje šventėje 
kuo gausiau dalyvauti. Cle- 
velandiečiai labai laukia ir 
stengsis visus kuo maloniau 
priimti. Iš kitos pusės, mes 
ir kitų miestų lietuviai vy
kome į 6 šokių šventes Chi
cagoje (jei gaudavome bi
lietų), vykom į 6 Dainų 
šventes ir į PL Dienas. At
vykite gausiai ir Jūs nors 
kartą pas mus — tikrai ne- 
apsivilsite, gi kelionė į Cle
velandą iš Chicagos, kaip 
ir iš daugelio kitų JAV ir 
Kanados miestų tik 6-8 va
landos greitkeliu, kuris tie
siai be sustojimo veda į di
džiulę automobilių pasista
tymo aikštę aplink Kolizie
jų. Liko tik 10 savaičių pa
sirūpinti bilietais ir kitais 
kelionei reikalingais daly
kais (automobiliu 4 asme
nims nėra toks didelis fi
nansinis apsunkinimas). ša
lia to, organizuojamos ir 
kelionės autobusais. Iki pa
simatymo šventėje.

Dr. Antanas Butkus 
VU LTS šventės 

Rengimo Komiteto 
pirmininkas

PROJECT ENGINEER 
Plastlcs manufacturer requlres 
engineer vwi th experience in auto- 
mation of iniectlon molding ma- 
chines. Mušt have both automa- 
tion and robotic experience in 
plastics. Press slzes range from 
200 to 2,000 tons. For confidential 
consideration send resume in- 
cluding salary history and re- 
quirements to: Personnel Mona- 
ger, Michigan City Plastics, Ine. 
500 N. Roeske Avenue, Michigan 
City, In 46360 EOE/M/F/H.

Ovvner/Operators 
MUŠT HAVE ROAD TRACTOR 
Due to increased business, we 
are paying 78« per mile loadcd 
Port to port for road drivers. 
Ci*y Drivers will be paid $16.00 
per movė. Call Bill, 912-236-9492.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ateities planai

ANTANAS JUODVALKIS

Renginiais perkrautas 
balandžio 6-.8 d. d. savaitga
lyje, Jaunimo centre, Chi
cagoje posėdžiavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir pertraukę ępsė- 
džius. IV. 8 d. 2 vai. p. p. 
susitiko su spaudos bei ra
dijo. bendradarbiais ir pa
sidalino rūpimais klausi
mais. Konferenciją pravedė 
vicepirm. informacijai My
kolas Drunga. PLB valdyba 
susideda iš 10 narių, išsimė
čiusių po plačiąją Ameriką 
ir nedažnai susirenka ben
dram posėdžiui. Veikiama 
komisijomis, kurioms pir
mininkauja PLB valdybos 
vicepirmininkai. Bendrame 
posėdyje patvirtinami ko
misijų pateikti veiklos pla
nai, vykdymą paliekant ko
misijoms. Tarpusavio ryšys 
palaikomas laiškais ir tele
fonais. Bėgamuosius reika
lus ir raštinės darbą atlieka 
reikalų vedėja Danutė Kor- 
zonienė.

Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, šiuo 
metu dirbąs ir gyvenąs 
Grand Rapids, Michigap, 
tolokai nuo Chicagos ir PLB 
valdybos būstinės. Ryšiai 
palaikomi su 19 LB Kraštų 
valdybomis ir visais PLB 
valdybos nariais. Lankėsi 
Kanadoje ir dalyvavo su
ruoštose lietuvių dienose, 
tarybos sesijoje, tarėsi su

‘A’Dher Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

GEGUŽĖS 9
GEGUŽĖS 14
GEGUŽĖS 30
BIRŽELIO 11 
BIRŽELIO 18 
BIRŽELIO 20 
LIEPOS 9 

— $1114.00
— $1335.00
— $1361.00
— $1315.00
— $1528.00
— $1361.00
— $1618j00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRJCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324

valdyba. Pietų Amerikos 
lietuvių suvažiavimą ir pir
mininkų konferenciją ruo
šia Venezuela. Taip pat Eu
ropa ir Australija, šiuose 
s u v ažiavimuose dalyvaus 
PLB valdybos nariai ir vie
toje patirs jų nuotaikas, 
problemas. Rudens metu nu
matoma sušaukti L:etuvių 
Bendruomenės, Jaunimo są
jungos, informacijos bei 
kitų veikėjų konferenciją. 
PLB valdyba ir toliau neša 
atsakomybę už Lituanisti
kos katedros įgyvendinimą 
ir lėšų telkimą. Rugsėjo 1 
d. reikia įmokėti antrą 
100,000 dol. ratą. Dr. T. Re- 
meikiui pavesta sudaryti 
patariamąją komisiją, ry
šiams su universiteto admi
nistracija palaikyti. Ieško
mas kandidatas į Lit. kated
ros profesūrą.

Rimas Dirvonis, kooptuo
tas į PLB valdybą vicepir
mininku sporto ii’ jaunimo 
organizacijų reikalams (ko
dėl jaunimo, kai yra PLJ 
S-gos pirmininkas?). Tai 
vėliausiai į PLB valdybą 
atėjęs narys, sudarinėja ko
misiją ir bus tai-pininkas 
tarp PLB valdybos ir spor
to klubų.

Algimantas Gečys, gyve
nąs Philadelphijoje, Pa., 
vicepirm. visuomeniniams 
reikalams, vadovauja suda
rytai 5 asmenų komisijai.

LIEPOS 18------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00 
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00 
RUGSĖJO 5 —$1361.00
RUGSĖJO 17 — $1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00 
SPALIO 3 — $1268.00

Koordinuoja visuomeninę ir 
politinę veiklą tarp kraštų 
valdybų. Leidžia leidinius, 
telkia medžiagą ir rūpinasi 
diplomatinių tarnybų tęsti
numu (Anglija, Australi
ja). Bendradarbiauja su ki
tomis organizacijomis ir 
veiksniais, palaiko ryšį su 
BATUNU. Tarėsi su VLIKo 
atstovais ir priėjo kai ku
riais klausimais susitari
mą, bet ne viskas yra vyk
doma. Aiškinamasi dėl Eu
ropos parlamento rezoliuci
jų pravedimo Jungtinėse 
Tautose. Gegužės 11-12 d. 
d, New Yorke šaukiama LB 
politinių studijų konferen
cija. Buvo Romoje šv. Ka
zimiero 500 metų sukakties 
minėjime.

Gintaras Grušas iš Los 
Angeles, PLJ S-gos pirmi
ninkas, PLB valdyboje da
lyvauja ex officio. Regis
truoja lietuvių jaunimą ir 
nori sudaryti pilną sąrašą, 
koordinuoja veiklą tarp 
kraštų jaunimo sąjungos 
valdybų. Darbui palengvin
ti nori įsigyti kompiuterį, 
leidžia biuletenį, registruo
ja jaunuosius koresponden
tus, numato suruošti politi
nio darbo kursus, leidžia 
jaunojo muziko Dariaus Po- 
likaičio plokštelę. D. Poli
kaitis yra orkestro AIDAS 
vadovas, gyvena Chicagoje.

Birutė Jasaitienė, vice
pirm. švietimui ir tautiniam 
auklėjimui. Dėmesys ski
riamas Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimui ir Vasario 
16 gimnazijai; Reikia jau
nimą išmokyti ne tik lietu
viškai kalbėti ir rašyti, bet 
išlaikyti ir tautiškai susi
pratusį. Numato išleisti 6 
dalių skaitinius ir rodinius. 
Ruošiama video juostos, po
puliarios knygos, apiman
čios tautinį auklėjimą, lie
tuviškus papročius, lietuvių 
veiklą ir t.t. Projektas di
delis ir brangus. Bus daro
ma palaipsniui, pagal turi
mas lėšas. Bus leidžiama 
trimis kalbomis: lietuvių, 
anglų ir ispanų. Projektuo
jama paruošti draudžiamos 
spaudos skaidres, kad gali
ma būtų parodyti ir kituose 
kraštuose. Paskelbtas jau
nimo konkursas parašyti 
apysakai ar romanui. Jau 

turima ir mecenatė Rožė 
Jasinskienė, paskyrusi 1000 
dol. premiją.

Stasys Jokubauskas. ko
optuotas PLB valdybos vi
cepirmininkas finansų rei
kalams, sudarė dešimties 
narių komisiją ir bandys 
surinkti lėšas, kad galėtų 
patenkinti komisijų išlai- 
dingus projektus.

Raimundas Kudukis, iš 
Clevelando, vicepirmininkas 
teisiniams reikalams, turi 
sudaręs 5 advokatų komisi
ją. Vykdomas surašymas 
visų lietuvių advokatų, ren
kama medžiaga apie OSI 
veiklą, kad galima būtų in
formuoti kongresą. Didelę 
paslaugą atliko adv. P. žum- 
bakis su talkininkais, su
rinkęs dokumentus į vieną 
knygą ir įteikęs Amerikos 
kongresui.

Milda Lenkauskienė, cle- 
velandietė, vicepirmininkė 
kultūriniams reikalams, pa
laiko ryšį su visų kraštų lie
tuvių bendruomenėmis. Ka
nados LB taryba jau atkrei
pė reikiamą dėmesį į mūsų 
kultūrinių vertybių saugo
jimą. Taip pat skatinami ir 
kiti kraštai susirūpinti kul
tūrinių vertybių apsauga. 
Planuojama kultūrininkų 
k o n ferencija. Siunčiamas 
PLB atstovas ir R. Babicku 
vadovaujamas oktetas į to
limąją Australiją, į jų ruo
šiamas lietuvių dienas. 
Grąndinėlė dalyvavo šv. Ka
zimiero 500 metų minėjime 
Romoje. Projektuojamas 
kultūrinių vertybių katalo
gavimas. Trūksta kultūri
nių vaizdinių priemonių. 
Prašo visų talkos.

Dr. Tomas Remeikis, pir
mininko pavaduotojas ir ad
ministracinių reikalų komi
sijos pirm., pareiškė, kad 
turimas kompiuteris ir su
daromas sąrašas organiza
cijų ir lietuvių veikėjų su 
tiksliais adresais. Bus pa
ruoštas žinynas ir vardy
nas, kokių profesijų lietu
viai yra. Viskas daroma 
aukštame profesiniame ly
gyje ir tam padės jau vei
kiantis lituanistinių studijų 
ir tyrimų centras. Ruošia
ma išsami vokiečių okupa
cijos studija.

Mykolas Drunga, vice-

VIRŠUJE: PLB valdybos 
nariai su talkininkais. Sėdi iš 
kairės: Danutė Korzonienė — 
reikalų vedėja, Vytautas Ka
mantas — pirm., Milda Len
kauskienė — kultūrinių reika
lų vicepirm., Tomas Remeikis
— pirm, pavaduotojas, Birutė 
Jasaitienė — švietimo reikalų 
vicepirm., stovi: Rimantas Dir
vonis — sporto ir spec. reika
lų vicepirm., Algimantas Ge
čys — visuomeninių reikalų 
vicepirm., Gintaras Grušas — 
valdybos narys, Mykolas 
Drunga — spaudos ir informa
cijos reikalų vicepirm., Alfon
sas Budreika — finansų komi
sijos ižd., Stasys Jokubauskas
— finansinių reikalų vicepirm. 
ir Raimundas Kudukis — tei
sinių reikalų vicepirmininkas.

J. Tamulaičio nuotr.

pirm, informacijai, padėko
jo spaudai bei radijui už 
skleidžiamą informaciją ir 
prašė dar labiau suaktyvin
ti šį darbą.

Dr. Antanąs Razma, II 
PL Dienų organizacinio ko
miteto pirmininkas, dėkojo 
spaudai ir radijui, visiems 
komitetams, mecenatams ir 
talkininkams. PLD pajamų 
turėjo 664,000 dol. ir išlai
dų 612,000 dol. Likutis 
52,000 dol. perduotas PLB 
valdybai. Dar teks apmo
kėti jaunimo kongreso pa
darytas išlaidas 30,000 dol. 
Pelno likutis bus padalintas 
tarp rengėjų, pagal anksty
vesnį susitarimą. Tikrai, 
PLD renginiai susilaukė vi
suotinos lietuvių paramos, 
LB apylinkių talkos ir dos
nių mecenatų, kurių aukos 
prašoko 150,000 dol. (100,- 
000 PLD ir 50,000 operai).

♦ » *
Nors visų pranešimai bu

vo trumpi ir kondensuoti, 
bet konferencijai skirta va
landa prabėgo ir valdyba 
susėdo toliau svarstyti sa
vo reikalų, o spaudos ir ra
dijo žmonės išskubėjo į liet, 
tautinių šokių Triptinio pa
sirodymą, vykstantį didžio
joje salėje. Laikas neleido 
plačiau diskutuoti PLB val
dybos pareikštų minčių, o 
išsiaiškintinų klausimų yra 
nemažai. Atrodo, kad nau
joji PLB valdyba pradeda 
suvokti pasiimtų pareigų

(Nukelta į 10 psl.)
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■ laiškai Dirvai
PALYGINIMAS NĖRA 

ĮRODYMAS

Jūratė Statkutė de Rosa- 
lęs, su kuria asmeniškai su
sipažinau ir Įdomiai paben
dravau Venezueloje, nuvy
kęs į šv. Kazimiero ir Vasa
rio 16-sios minėjimo iškil
mes San Casimiro mieste
lyje; kai ji 'atsiduso ir nu
kreipė akis į Juozą Kojelj’ 
(Dirva, nr. 15, 1984), susi
dūmojo ir apie frontininkus. 
Ir ji prilygino frontininkus 
prie naujų ūkio dalininkų, 
kurie "juodžiausioje valan
doje” ištvėrus} senąjį ūki
ninką ir išlaikiusi ūkį, pra
deda maltretuoti ir paga
liau "karštai bando paverž
ti ūkio vadovybę”.

Gražiai sudėstytais žo
džiais (o p. Jūratė tą Dievo 
dovaną turi) tiesiamo paly
ginimo keliu nekritiška 
mintis gali nubėgti j klyst
kelius. Prancūzai turi po
sakį, kad palyginimas nėra 
įrodymas.

1946 m. Vokietijoje, kai 
pradėjo ryškėti aplamai re
zistencinių organizacijų iš
siskyrimas su senosiomis 
politinėmis partijomis, gir
dėjau prof. Antano Macei
nos kitą palyginimą:

Atėjęs laikas tėvui per
duoti ūkį sūnui. Sūnus dū
minėje pirkioje, kad dūmai 
nerūktų į namą, pastatė 
dūmtraukį. Iškirto dides
nius langus, kad pirkioje 
būtų daugiau šviesos. Nu
lupo šiaudinį, apkerpėju
sį stogą ir apdengė čerpė
mis. O tėvas, sėdėdamas 
kieme ant kaladės, traukęs 
pypkutę ir kartojęs: "Vis
kas vėjais eina”.

Man p. Jūratės palygini
me kiek akį ir mintį rėžia 
šieji faktiškai netikslumai:

1. Jos išsireiškimas, kad 
"frontininkai, lyg naujai 
atsiradęs ūkio dalininkas", 
suponuoja, kad jie atsiradę 
tame ūkyje kaip kažkokie 
pašalainiai. Tuo tarpu jie 
tame ūkyje augo nuo gimi
mo, nelaidokavo, jaunystės 
įnašais tą ūkį turtino ir 
puošė. Kai suėjo į pilnus 
metus, panorėjo, kad, ir jų 
nuomonės būtų išklausoma.

2. Man atrodo, kad p. Jū
ratė "ūkį" vienu atveju su
pranta kaip pačią Lietuvą, 
antru — kaip lietuvišką

PLB planai...
(Atkelta iš 9 psl.) 

svarbą, kuria planus, bet 
konkrestinių darbų dar ne
simato. Galimas daiktas, 
kad jų greitai ir nebus, nes 
užmojai yra dideli, reika
lauja nusimanančių žmonių 
ir laiko jiems paruošti, o 
taip pat ir kapitalo jiems 
įgyvendinti. Neabejoju, kad 
numatyti projektai išvys 
dienos šviesą, atsiras ir pi
nigai, bet rūpestį kelia, kiek 
ir kas tais išlaidingais pro
jektais naudosis.; 

gyvenimą už Lietuvos ribų. 
Pirmuoju atveju reiktų įro
dyti, kad vien senojo šeimi
ninko "ištvermės dėka ūkis 
visgi nesuglebo ir išliko gy
vas". Ar ne arčiau tiesos, 
kad "juodžiausioje valando
je”, pirmosios sovietų ir na
cių okupacijų metais, kai 
krito priešo padegamosios 
bombos, vyresnieji pasi
traukė į saugesnes vietas, 
o ūkį pagrindinai gynė re
zistencinė karta (ne vien 
frontininkai). Kalbant apie 
frontininkus, rusams vėl 
artėjant į Lietuvą, sulaužę 

- padarytą susitarimą, kiti 
du Vliko nariai pabėgo, o 
frontininkas liko ir jis su
mokėjo savo kainą.

Antru atveju, kalbant 
apie išeivijos "ūkį", vėl 
reiktų kaip nors įrodyti, 
kad frontininkai "karštai 
bando paveržti ūkio vado
vybę”. Tai yra "Naujienų” 
ir (nevertai tą vardą nau
dojančių) "krikščionių de
mokratų" ašies, ant kurios 
sukasi neaiškios prigimties 
reorgų propaganda. Ta pro
paganda pasiekusi į Vene- 
zuelą, nes prieš man prade
dant kalbėti, p. Jūratės žo
džiais, "Dauguma (!? — 
JK) susirinkusiųjų pasiruo- 
šėme žvarbių vėjų pūtimui”. 
Jei straipsnį "Dirvai" būtų 
rašęs minėtos "ašies” pro
pagandistas, o ne Jūratė 
Statkutė de Rosales, tai tik
rai būtų tik apie tuos vėjus 
ir tekalbėjęs. Man labai ma
lonu, kad p. Jūratė, po ma
no kalbos savo kūne ir šir
dyje jautė ne šiurpą, bet 
beveik 'šiltą, glostantį tro
pikų vėjelio” dvelkimą.

Aplamai, kalbėdama apie 
"ūkyje” vykstančias pešty
nes, Jūratė Statkutė de Ro
sales nuomonių išsiskyri
mus gal kiek netiksliai pa
vaizduoja. Ir tai ne iš blo
gos valios, bet iš informa
cijos trūkumo. Pav., ji iš 
svarstymų daro išvadą, kad 
visi veikia meilės Lietuvai 
ir idealizmo vedami. Ir to
dėl,, "kiekvienas, savo di
delio idealizmo vedamas,, 
nesupranta, kodėl visi kas 
gyvas jam netalkininkau
ja”. Ne čia blogybė, p. Jū
rate. Blogybė yra draudi
me dirbti pozityvius darbus 
tokiais argumentais: "čia 
ne jūsų kompetencija”, 
"Noli tangere circulos 
meos”, "Nedublikuokite ki
tų darbų" (nors niekas to
je vietoje nedirba), "Neeik- 
vokite pinigų" (nors pini
gus "eikvoji” savo). Tą blo
gybę pastebėjo jaunas, 23 
metų medicinos daktaras 
Petras Kisielius, Jr., kuris 
politinių studijų savaitga
lyje Los Angeles mieste 
kalbėjo: "Kaip pagrindinę 
bendravimo sąlygą visi su
tarkime, kad vieni kitiems 
netrukdysime dirbti”.

Aš tikiuosi, kad pradėtą 
pokalbį Venezueloje su Jū
ratė Statkute de Rosales ga

lėsime tęsti jai atvykus į 
Santą Monica.

Juozas Kojelis 
Santa Monica, Ca.

DĖL JALTOS 
SUSITARIMŲ

Tenka stebėtis, jog PLB 
seimas praeitą vasarą pa
skelbė nutarimą prieš Jaltos 
susitarimų atšaukimą. To 
nutarimo autorius Algiman
tas Gureckas įrodinėjo 
Drauge, jog Jaltos susitari
mų palikimas sugrąžina 
mums Vilnių ir pagerina 
mūsų santykius su ukrai
niečiais.

Jaltos susitarimuose nė* 
ra nei vieno žodžio apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Tos 
valstybės buvo užmirštos. 
Beje, tuose pasitarimuose 
Rooseveltas, j t a k ojamas 
Amerikos Lietuvių Tary
bos, paprašė Stalino pra
vesti Lietuvoje plebiscitą 
dėl lietuvių noro priklausy
ti ar nepriklausyti Sovietų 
Sąjungai. Toks Baltijos val
stybių laisvės siekio nuver
tinimas Jaltos susitarimuo
se mūsų atsakingų veiksnių 
buvo teisingai ir tiksliai pa
smerktas.

Algimanto Gurecko ma
tymas nematomo dalyko 
yra jo paties reikalas. Ta
čiau kodėl reikia PLB rody
tis politiškai visai nuoga?

Saulius šimoliūnas
Detroit, Mi.

KUR BUVO PIRMIEJI 
1944 M. PARTIZANAI?

Perskaitęs Dirvoje p. J. 
Jurkūno kalbą, pasakytą 
Vasario 16 minėjime New 
Yorke š. m. vasario 19 d., 
nenoriu sutikti su jo kai ku
riais tąigimąis. Jis sako, 
kad 1944 m. partizanai pra

UNION TOURS, INC.

Malonios Baltijos Kelionės 1984

J kelionių kainas iškaitoma — kelionė ten ir atgal FINNAIR linija. Trys valgiai 
kasdien Baltijos kraštuose, plaukiojimas laivu MS GEORG OTS Helsinki/Tallin/Helsinki 
ir valgiai, priėmimo pietūs Helsinkyje ir pusryčiai. Dvi įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
kasdien Baltijos kraštuose įskaitant ekskursijas į Kaunu ir Trakus. Kelionių grupės apsi
stos Tomi Helsinkyje, Viru Tailine, Latvių Rygoje ir Lithuania Vilniuje. Išvykimai iš 
Vakarų — Westcoast bus registruojami individų patogumui.

MINI TOURS -- 5 Naktys Vilniuje -- 2 Naktys Tailine — 2 Naktys Helsinkyje.
Viso 10 Naktų/11 Dienų

Kelionės Išvykstame Grįžtame Kainos iš
Nr. New Yorko/Montrealio
401 Gegužės 30 Birželio 9 $1394'
402 Birželio 13 Birželio 23 $1566
403 Birželio 27 Liepos 7 $1566
404 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 18 $1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 $1175

MAXI TOURS - 5 Naktys Vilniuje — 3 Naktys Rygoje — 2 Naktys Tailine
3 Naktys Helsinkyje

Viso 14 Naktų/15 Dienų

410 Gegužės 30 Birželio 13 $1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $1710
412 Birželio 27 Liepos 11 $1710
413 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 22 $1710

Informacijai kreiptis pas Stephanie Horton 212-683-8800 
Union Tours, Inc. 6 East 36 Street, Nevv York, N.Y. 10016.

dėjo organizuotis pirmiau
sia Žemaitijoje, apie Plink
šius.

Pats pirmasis 1944 m. 
Dzūkijos partizanų pasiro
dymas ir pavartojimas gin
klo buvo birželio antroje sa
vaitėje prieš vlasovninkus. 
Dar vokiečiams tebesant 
Lietuvoje šie vlasovninkai 
dideliais daliniais, pasiėmę 
ir šeimas, traukė per Dzū
kiją Vokietijos link, žiau
riai piešdami gyventojus. 
Seirijų apylinkės vyrai, no
rėdami apsaugoti savo apy
linkes, vieną naktį susirin
ko Pasarnykų kaimo lau
kuose pasitarimui, išstaty- 
dami labai stiprais sargy
bas su lengvais kulkosvai
džiais ir kitais ginklais. Su
sirinko virš 100 vyrų, kurie 
po poros dienų jau susiko
vė su vlasovninkais, neturė
dami savų nuostolių.

Sovietams užėmus Dzū
kiją, jie irgi neišsiskirstė, 
bet pasiliko Bestrėgiškės 
miške, vėliau pasivadinda
mi savo dalinį Vytauto Di
džiojo laisvės kovotojų ba
talionu.

šių metų birželio mėnesį 
sueina 40 metų nuo tuome
tinio partizaninio judėjimo 
pradžios. Ar Žemaitijoje, ar 
Dzūkijoje buvo pirmieji 
partizanai, manau, mes dėl 
to nesiginčysim. Bet vieną 
aš žinau, kad šių metų bir- 

I želinių įvykių minėjimuose 
mes turime ypatingai at
kreipti dėmesį į mūsų lais
vės kovotojus ir juos tinka
mai bent šiais metais pami
nėti.

Jie neišlaisvino Lietuvos, 
bet tai ne jų kaltė. Jų pra
dėtoji kova dar ir šiandien 
tebetęsiama Tėvynėje.

Netylėkime, nes tyla apie 
partizanus mes pasitarnau
jame okupantui.

Iki šiol, rašant spaudoje 
apie birželinių įvykių mi
nėjimus, visur buvo rašoma 
"trėmimų minėjimai”. Ar
gi birželio mėnesį vyko tik 
trėmimai? Birželio mėnesį 
Lietuva buvo okupuota, bir
želio mėnesį buvo pirmieji 
masiniai žmonių trėmimai, 
1941 m. birželio mėnesį įvy
ko mūsų tautos sukilimas, 
birželio mėnesį prasidėjo ir 
1944 m. partizaninis judė
jimas.

Siūlau suvienodinti šių 
birželinių minėjimų prasmę, 
pavadindami Lietuvių Tau
tos naikinimo vardu.

V. Vailionis 
Munster, Ind.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

0WMR/
OPERATORS 

REFRIGERATED
otter y,ar-round work. tono 

and shorf haulj and home moti 
we*ktndv

— EmohaiH on earntooi - weehly 
Mhlemena!

— Safelv award prooram
— Comoany oblalned oermltt
— Uaw purchtM PsmevaUaNe

■amt avallabto to 
įerator when you 
te Irucklng Indut-

Marvln Kuthner 

800-257-7910
609-691-7000

Penguin Ref riger ated
Deepwatef, N.J.

a dlv o< National Frelflhl, Inc.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS
To work and live in a šmuli congenial 
community and new modcrn 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have currtnt 
Oklahoma License. Hospital provide* 
good pay. benefitš, retirement. Great 
vvorking conditions. Apply call or 
send resume: To ADMINISTRATOR

CUSHING REGIONĄ L 
HOSPITAL 

P. O. BOX 1409 
1027 E. CHERRY ST. 

CUSHING, OKLAHOMA 74023 
(7-16)



1984 m. gegužės 3 d. DIRVA Nr. 18 — H

CHICAGOS LIETUVIAI
BRADŪNO PRIERAŠŲ 

SUTIKTUVĖS

Kazio Bradūno keturiolik
tos poezijos knygos PRIE
RAŠŲ sutiktuvės įvyko 
š. m. balandžio 13 d. Jau
nimo centre. Knygos sutik
tuves suruošė Ateitininkų 
sendraugių Chicagos sky
rius, o programų pravedė 
Ateities literatūrinio fondo 
atstovas Vaclovas Kleiza, 
jų tarpe ir poetų: K. Bra
dūno "Prierašus” bei E. 
Juodvalkės ”Pas ką žiedas 
žydi”..

Ateities leidykla ir jos 
vadovo dr. K. Keblio vardu, 
V. Kleiza pasveikino poetą
K. Bradūną ir prelegentę 
prof. dr. Viktoriją Skrups- 
kelytę, ne tik kaip šios va
karonės kaltininkus, bet ir 
leidyklos pradininkus, savo 
įnašais prisidėjusius prie iš
leisto literatūrinio derliaus.

Dr. V. Skrupskelytė su
pažindino su poeto Kazio 
Bradūno kūryba ir naująja 
poezijos knyga Prierašais. 
K. Bradūno poezija yra pa
prasta, bet ir paslaptinga, 
kaip kiekvieno žmogaus vei
das. Aiškino žodžio "priera
šai” prasmę ir reikšmę, ana
lizavo kūrybą, komentavo 
ryšį tarp švento Rašto, 
LKB Kronikos ir poeto.

Knyga suskirstyta į tris 
lygias dalis: Prierašai prie 
Genezes, Prierašai prie šv. 
Jono ir Prierašai prie Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos. Kiekvienoje da
lyje yra po 21 eilėraštį.

Č. Grincevičius pasveiki
no poetą K. Bradūną Lietu
vių rašytojų draugijos var
du ir palinkėjo kūrybingų 
metų.

Pasivaišinus rengėjų pa
ruoštais užkandžiais, prie 
mikrofono buvo pakviestas 
poetas K. Bradūnas. Poetas 
paaiškino prierašų prie ei
lėraščio reikšmę ir patarė 
į juos žiūrėti, kaip į eilėraš
čio pavadinimą. Jis tiki į 
evangeliją, tiki į senąjį tes
tamentą, tiki ir į LKB Kro
niką. Kaip žydams yra se
nasis testamentas, taip 
mums lietuviams turi būti 
LK Bažnyčios Kronika.

Paskaitė po trejetą eilė
raščių iš kiekvieno knygos

VII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės komiteto pirm. dr. 
A. Butkus su spaudos bendradarbiais. Iš kairės: dr. A. 
Butkus, J. Urbonas, A. Juodvalkis ir J. Šlajus.

F. Kauno nuotr.

Antanas Juodvalkis

skyriaus ir dar pridėjo 
pluoštą naujų, niekur ne
spausdintų.

Pasiaiškinus vieną kitą 
užklausimą, poetui autogra- 
fuojant įsigytas knygas, va
karonės vadovas V. Kleiza 
padėkojo poetui, prelegen
tei bei visiems gausiems 
dalyviams, prasmingai pra- 
leidusiems šį vakarą.

Kazio Bradūno "Priera
šus’’ išleido Ateitis 1983 m., 
spaudė Draugo spaustuvė. 
Kaina 6 dol.

RELIGINĖ 
VALANDA-KONCERTAS

Pasinaudojant gavėnios 
susikaupimo metu, švč. M. 
Marijos Gimimo (Mar- 
quette Parko) parapijos 
choras, vadovaujamas mu
ziko Antano Lino, š. m. ba
landžio 15 d. parapijos baž
nyčioje surengė religinių 
giesmių vakarą, pavadintą 
religine valanda.

Artipilnėje bažnyčioje 
(buvo virš 400 žmonių, nors 
oras buvo lietingas) su
skambėjo Marijos Monde- 
kaitės-Kutz valdomi vargo
nai, atliekant Boellmanno 
Suite Gothiųue. Toliau miš
rus choras puikiai lietuviš
kai giedojo Naujalio Alyvų 
daržely, o dainuojančių že
maičių trio (B. Stravinskie
nė, D. Varaneckienė ir A. 
Underienė) atliko Sibeliaus
— Siela nurimki. Solistė Al- 
vina Giedraitienė atliko 
Rossini — Kavatina iš Sta- 
bat Mater, o moterų cho
ras — Gounod štai angeliš
ka duona. Solistė Margari
ta Momkienė pagiedojo 
Stradellos Viešpatie pasi
gailėk, o mišrus choras Mo- 
zarto Kristaus Kūno pasvei
kinimą.

Įtarpoje, klebonas kun. 
A. Zakarauskas sukalbėjo 
maldas į šv. Kazimierą, 
leisdamas chorams atsi
kvėpti. Po to solistė Geno
vaitė Mažeikienė atliko Du- 
bois — O, jūs žmonės (iš 
kantatos Septyni Kristaus 
žodžiai) ir mišrus choras — 
Cherubini Ateik Jėzau. So
listas Vaclovas Momkus 
(vienintelis vyriškas bal
sas) iškiliai atliko Dubois
— Mano Dieve, o vyrų cho

ras — Saldžiausias Jėzau. 
Po to, solistės M. Momkienė 
ir A. Giedraitienė duetu gie
dojo iš Stabat Mater, Gies
mių vakarą užbaigė mišrus 
choras jautriai ir daugiau 
pagiedojęs: Dubois — Gar
binam Tave, Kristau ir 
Dambrausko — Mano tau
ta.

Religinė valanda buvo už
baigta palaiminimu, kurį 
suteikė vyskupas Vincentas 
Brizgys.

Šios parapijos choras yra 
žinomas visoje didžiojoje 
diocezijoje, kaip vienas iš 
pajėgiausių ir geriausių 
chorų. Lietuviai pagrįstai 
didžiuojasi choristais ir va
dovais. Į choro giedojimą 
yra įsijungę ir žinomi solis
tai, sustiprindami jo pajė
gumą.

Choro dirigentas Antanas 
Linas, jo padėjėjas Kazys 
Skaisgirys, vargonai Marija 
Mondekaitė - Kutz. Veiklią 
choro valdybą sudaro: Zig
mas Motiejus (pirm.), Juzė 
Ramienė, Anastazija Linie- 
nė ir Bronius Polikaitis.

Chorą rūpestingai globo
ja klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas.

MENO PARODOS
Kanadiečių dailininkų Ire- 

renos ir Osvaldo Mickūnų 
meno darbų paroda vyko š. 
m. balandžio 13-15 d. d. 
Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Chicagoje. Pa
rodą atidarė Rimas Griš- 
kelis ir pasveikino galerijos 
direkcijos vardu. Apie me
nininkus kalbėjo Algiman
tas Kezys, S.J. Parodoje iš
statyta Irenos Mickūnienės 
tapybos darbai ir Osvaldo 
Mickūno skulptūros. Dail. 
Dail. Ireno Mickūnienės ta
pybą daugiausia sudaro ryš
kių spalvų abstraktai. Nors 
akmuo rodo pastovumą, bet 
Irenos kūriniuose jie yra 
gyvi ir daug pasakantys. 
Kelionės po Meksiką ir 
Graikiją, kur uolos ir ak
muo sudaro kasdieninį vaiz
dą, rado atgarsį ir jos kū
ryboje.

Osvaldo Mickūno skulptū
rose įsikūnijęs skausmas ir 
judesio įtampa. Mickūnas 
pateikė 16 didesnių ar ma
žesnių gražiai apdorotų me
džio skultūrų.

Visuomoje, paroda paliko 
spalvingą ir džiaugsmu 
spindintį įspūdį.

PUIKUS VELYKINIAI 
PUSRYČIAI

Jaunimo centro rengėjų 
komitetas š. m. balandžio 
15 d. didžiojoje salėje su-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

VII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės lėšoms telkti komisija 
Iš kairės: I. Kerelienė, M. Marcinkienė, A. Likanderienė, J. 
Ivašauskienė, Z. Adamavičiūtė. Stovi: K. Pabedinskas, S. 
Endrijonienė, V. Plioplys ir K. Milkovaitis. Trūksta pirm, 
dr. F. Kauno, A. Ramanauskienės, I. Regienės ir K. Burbos.

F. Kauno nuotr.

ruošė velykinius pusryčius 
ir mažiesiems margučių ri
tinėjimo konkursą. Pobūvį 
atidarė Marija Saliklienė, 
pasveikino pilnutėlę salę su
sirinkusių svečių ir progra
mai pravesti pakvietė Regi
ną Kučienę. Dar kartą pa
sveikino susirinkusius sve
čius, o gerb. konsolei Juzei 
Daužvardienei ir J. C. val
dybos pirm. Irenai Kriau- 
čeliūnienei įteikė katučių 
verbas. Giesmę Alyvų dar
želyje, pravedė Jolita Kriau- 
čeliūnaitė ir Darius Poli
kaitis.

Programos vedėjai papa
sakojus apie Velykų papro
čius, mažosios Onutė Utz ir 
T. Rudaitytė padeklamavo 
po eilėraštuką, o Velykų 
kiškutis —7 J. Jankauskaitė 
įteikė joms dovanėles.

Kun. Juozui Vaišniui, S. 
J., sukalbėjus maldą ir pa
šventinus gėrybes, vyres
nieji pradėjo stiprintis gra
žiai ir gardžiai paruoštu 
maistu, o mažieji išbandė 
savo laimę ritinėdami įvai
riaspalvius margučius.

Stalus papuošė Nijolė 
Balzarienė. Margučių kon
kurso laimėtojams buvo 
įteiktos dovanėlės.

Svečių tarpe buvo miesto 
ir policijosi aukšti parei
gūnai, kurių tarpe paminė
tinas aldermanas Burke.

Velykiniai pusryčiai pa
traukia jaunas šeimas su 
savo atžalynu, kurių buvo 
nemažas skaičius. Smagu 
buvo žiūrėti ir klausytis 
mažųjų čiaučkėjimo lietu
viškai. Vien dėl jų reikia 
ruošti tokius sambūvius ir 
patraukti jaunas šeimas 
prie lietuviško kamieno.

Rengimo komiteto pa
stangas gausiai parėmė lie
tuviškoji visuomenė ir pri
trūko salėje vietų. Tai nei
tas reiškinys ir Didžiajai 

Chicagai. Reikia manyti, ir 
Jaunimų centro išlaikymui 
nubiręs vienas kitas dole
ris, o juk artinasi liesieji 
vasaros mėnesiai.

Spaudoje buvo balsų, pa
sisakančių prieš tokio po
būdžio renginį Verbų sek
madienį, ir net grasinusių 
piketais. Bet gi pobūvis pra
ėjo labai kultūringoje dva
sioje, be muzikos ir šokių. 
Dievą garbinti galima įvai
riomis formomis ir visokiu 
laiku. Jaunosios lietuvių 
šeimos kituose renginiuose 
mažai matomos.

ARTĖJA LIETUVIŲ 
OPERA

Gounod opera Faustas, 
statomas Chicągos lietuvių 
operos, įvyks š. m. gegužės 
5 d. 7:30 vai. vak. ir gegu
žės 6 d. 3 vai. po pietų, Mor
ton East High School audi
torijoje, 2423 So. Austin 
Blvd., Cicero, III. (prie Chi
cagos).

• Kazimierą Didžiulienę, 
buvusią Lietuvių Fondo įga
liotinę Kolumbijai, mirusią 
š. m. kovo mėn. Bogotoje, 
įamžino Lietuvių Fonde sū
nus Vytautas su žmona Jad
vyga Didžiuliai, gyv. Fort 
Launderdale, Floridoj, įneš
dami tris tūkstančius do
lerių.

Lietuvių Fondas dėkoja 
Vytautui ir Jadvygai Di
džiuliams už prasmingą au
ką.

WANTED 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
FOR SMALL NORTHEASTERN CALI- 
FORNlA COMMUNITY AND A 59 
BED CONVALESCENT FĄC1LITY.

Salary negotiable 
IVRITE TO BOB K1NG 

ADMIN1STRATOR 
BOX 907 

ALTURAS, CAEIFORNIA 98101 
CALL COLLECT 916-233-3410 

(9-18)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

FILATELISTAI 
PAGERBĖ ŠV. 
KAZIMIERĄ

Toronte šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį 
pirmieji paminėjo Toronto 
Lietuvių Filatelistų Drau
gija, surengus š. m. balan
džio 14-15 dienomis filate
lijos parodų Lietuvių Namų 
Mindaugo salėje. Paroda 
buvo turtinga pašto ir nu
mizmatikos rodiniais, kurių 
per dvi dienas aplankė apie 
500 lietuvių, latvių, estų ir 
kitų svetimtaučių.

Pašto ženklų parodų su
darė trys skyriai. Pirmame 
skyriuje buvo išstatyti V. 
Norton iš Amerikos atvežti 
12 rėmų labai vertingi rin
kiniai. Penki rėmai buvo 
skirti šv. Kazimiero 500 me
tų gimtadienio (1458-1958) 
sukakčiai paminėti, čia bu
vo surinkti visi šia proga 
išleisti ženklai, kurie ant 
vokų buvo antspauduoti 14. 
21. 1959 data. Kitus septy
nis rėmus sudarė Vilniaus 
vokų, vaizdų, atviručių, 
laiškų nuo 1795 iki 1915 
metų ir nepriklausomos Lie
tuvos laikų rodiniai su įdo
miais aprašymais anglų 
kalboje. Pažymėtina, kad V. 
Norton yra gimęs Ameriko
je, vyresniosios kartos lie
tuvis, gerai kalba lietuviš
kai, vienas iš seniausių lie
tuvių filatelistų, kuris kiek
vienais metais dalyvauja 
Toronte vykstančiose fila
telijos parodose. Jis turi 
labai senų ir naujesnių lai
kų Lietuvos pašto rodinių 
daug rinkinių, kuriuose ne
rašytais žodžiais sutelkta 
Lietuvos istorija.

Parodos antrų skyrių su
darė šešių lietuvių filatelis

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu

1O DIENŲ LIETUVOJE

n
Gegužės 15

13 DIENŲ

Rugsėjo 4

SU GIMINĖMIS!
Gegužės 21 Liepos 4 Rugpiūčio 9
Gegužės 29 Liepos 12 Spalio 2
Birželio 27 Liepos 26 Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS r1\ Gegužės 21 Rugsėjo 10
Iir Liepos 10 Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzu ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
a sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.VV., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
Kelionių Įstaigos registracijos numeris —2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

tų nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklai, vokai, laiškai, 
lipinukai. šis skyrius turėjo 
27 rėmus. Svečiui C. Motu
zui iš Amerikos buvo pa
skirta pagrindinė geriausia 
premija už 6 rėmų pašto 
ženklų rinkinius, kurie bu
vo išleisti nepriklausomos 
Lietuvos pašto visuomenės 
ir politiniams veikėjams bei 
įvykiams atžymėti. Pirmoji 
premija buvo pripažinta 
svečiui iš Amerikos A. Ruz
gui už 5 rėmų retus rinki
nius iš pirmųjų nepriklau
somos Lietuvos atsikūrimo 
laikų. Antroji premija teko 
torontiškiui E. Macijauskui 
už senus 1919 Berlyne 
spausdintus pirmuosius Lie
tuvos istorinius įvykius 
vaizduojančius ženklus.

Trečias parodos skyrius 
apėmė įvairių kitų svetimų 
valstybių pašto ženklus, čia 
buvo išstatyti 81 rėmai, kup
rių savininkai buvo 6 lietu
viai, du latviai ir estą?, šia
me skyriuje premijas laimė
jo: pirma — A. Supronas 
už 7 rėmų kolekcijų Turki
jos, Japonijos, ir kitų kraš
tų ženklus; antrų — A. 
Laurinaitis už 10 rėmų 
Australijos pašto ženklų ir 
trečių — latvis Jaon Unt- 
veil už nepriklausomos Lat
vijos ženklus.

Numizmatikos skyrių su
darė A. Dilkaus nepriklau
somos Lietuvos, popieriniai 
pinigai ir monetos. Įdomiau
sias rinkinys buvo L. Ma- 
čikūno iš Hamiltono, kurį 
sudarė 16 šimtm. Lietuvos 
monetos: denarai, dvidena- 
riai, grašiai, pusgrašiai, ši
lingai, šeštokai.

šv. Kazimiero 500 m. 
sukakčiai paminėti Toronto 
filatelistai išleido suveny

rinį vokų su jo atvaizdu, 
kuris š. m. kovo mėn. 4 d. 
buvo antspauduojamas Ka
nados pašte specialiu ant
spaudu. šventojo atvaizdų 
vokui paruošė dail. P. Vaš- 
kys. Filatelistų draugija 
yra išleidus ir daugiau su
venyrinių vokų: tautinio at
gimimo žadintojui Vaižgan
tui pagerbti, S. Dariaus ir 
Girėno skrydžiui paminėti. 
Parodos lankytojai domėjo
si šiais vokais, juos įsigijo 
prisiminimui ar kolekcijoms 
papildyti, o salės pakraš
čiuose vyko, pašto ženklų 
prekyba ir auksinių brange
nybių išpardavimas.

Paroda buvo planingai 
paruošta, kiekvienas pašto 
ženklų ir numizmatikos rė
mas turėjo išsamius paaiš
kinimus ir lankytojams ne
buvo sunkumų susipažinti 
su reikšme ir verte išstaty
tų rodinių. Norintieji užsi
sakyti suvenyrinių vokų, 
gali kreiptis Į draugijos se
kretorių šiuo adresu: K. 
Kaminskas, 25 Norma 
Cres., Toronto, Ont. M6P 
3G9.

PENSININKŲ VEIKLA

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo metinis narių 
susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 12 d. "Vilnius 
Manor” naujo pastato salė
je. Klubas turi pilnas ne
pelno korporacijų teises1, 
susirinkimas vyko pagal 
šioms organizacijoms kor
poracijų įstatymais nusta
tyta tvarkų. Iš 293 pilna
teisių narių dalyvavo 145.

Susirinkimui vadovavo 
H. Stepaitis, sekretoriavo 
P. Juodienė. Valdybos pa
reigūnai — pirm. H. Ado
monis, sekr. — P. Juodienė, 
ižd. P. Jurėnas ir L. Novo- 
grodskienė padarė 1983 m. 
veiklos pranešimus. Klubo 
valdybos veikla pirmoje ei
lėje buvo koncentruota pa
stato statybos reikaluose. 
Statybos komisija, vado
vaujama pirm. H. Adomo- 
monio, kiekvienų dienų ta
rėsi su rangovais, prižiūrė
jo statybų ir rūpinosi finan
savimo reikalais. Tik pra
dėjus statyba, paaiškėjo, 
kad sklypo žemės tyrimai 
buvo klaidingi. Gilumoje bu
vo smėlis, reikėjo statyti 
gilesnes atramas, kurios 
uždelsė statybų ir padidino 
išlaidas. Pagaliau 1983 m. 
spalio mėn. pabaigoje pa
grindiniai statybos darbai 
buvo užbaigti. Buvo pasta
tytas devynių aukštų dau
giabutis, pavadintas "Vil
nius Manors" vardu. Jis tu
ri 115 jau išnuomotų dau
gumoje lietuviams butų ir 
dar vienų atsarginį butų na
mo prižiūrėtojui. Apie 80% 
nuomininkų yra lietuviai 
pensininkai, o kiti svetim
taučiai, nes reikėjo nedel
siant užpildyti visus butus, 
šiuo metu jau yra atsiradę 
daugiau lietuvių, norinčių 
čia apsigyventi, bet turi 
laukti iš eilės pagal regis
tracijų, kol atsiras tuščias 
butas. Pastatas įrengtas

Dvidešimt antrasis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temų, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

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

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984 m.
birželio 15 d.

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

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

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

• Nepremijuoti rankraščiai. Grųžinami tik autoriams
prašant.

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

prabangiai, su moderniais 
patogumais. Įrengtos atski
ros patalpos pramogoms, 
žaidimams, sporto mankš
tai, bibliotekai, raštinei, sa
lės susirinkimams ir ki
tiems reikalams. Pagrindi
nis aukštas yra išnuomotas 
komercinėms įstaigoms.

Pagal 1983 m. gruodžio 31 
d. apyskaitų sumokėta už 
žemės sklypą 3601,112, pa
statų — $5,241,256 ir kiln. 
turtų (baldai ir kt.) — 
$135,515. Iš viso išmokėta 
$5,977,883. 1984 m. dar vy
ko papildomi statybos dar
bai ir turto vertė peršoko 
šešis milijonus dolerių. Sta
tyba finansavo per bankų 
Kanados mortgičių korpora
cija (CMHC), garantavus 
$6.145,995. Kol vyko staty
ba už mortgičiaus paskolų 
reikėjo mokėti 18,625'4 ir 
išnuomavus patalpas už pa
skolų klubas moka tik 2'4 
palūkanų, o skirtumų 14,625 
procentus sumoka valdžios 
mortgičių korporacija — 
CMHC. Komercinę pastato 
dalį pirmame aukšte turė
jo įrengti klubas savo lėšo
mis, kurios kainavo per 
$80,000. šiuo atveju labai 
daug padėjo Lietuvių Na
mai ir privatūs asmenys au
komis. Su statybos rangovu 
dar ne viskas atsiskaityta, 
yra atsiradę neužbaigtų sta
tybos reikalų ir kitų sutar
ties vykdymo problemų, ku
rios perduotos teismui 
spręsti.

Nežiūrint statybos rūpes
čių, nebuvo pamiršta klubo 
visuomeninė, socialinė veik
la. Suorganizuotas moterų 
būrelis, kuris visuomet tal
kina pensininkų veikloje. 

Vasaros metu buvo suruoš
tos keletas išvykų į tolimes
nes apylinkes, šiais metais 
jau naujuose namuose su
tikti 1984 nauje metai, pa
minėta Vasario 16-toji ir 
surengtos dvi medicinos pa
skaitos sveikatos reikalais.

Klubo atskaitomybei ve
damos atskiros knyvedy- 
bos: klubo visuomeninės 
veiklos kasos pajamų-išlai
dų knyga ir pastato ”ViL_ 
piaus., Manor’’ turto ir ad
ministracijos knygvedyba. 
Iš pateiktų apyskaitų ir dėl 
jų vykusių diskusijų išryš
kėjo, kad valdyba neturi 
pajėgių narių, kurie supras
tų atskaitomybės principus. 
Geriau yra tvarkoma "Vil
nius Manor” pastato atskai
tomybė, nes ji yra tvarko
ma viešųjų įstaigų revizo
riaus (auditor) priežiūroje. 
Administracinius pastato 
reikalus tjvarko už atlygini
mų pirm, H. Adomonio duk
ra ir žmona.

Klubo valdyba sudaro iš
rinkti 10 narių trims me
tams, kurie keičiasi kiek
vienais metais rotacine 
tvarka, šias metais reikėjo 
išrinkti penkis naujus na
rius. Buvo pasiūlytas pen
kių kandidatų sąrašas, ku
rie išrinkti aklamacijos 
tvarka. Naują valdybą su
daro: H. Adomonis — pir
mininkas, J. Dumbaras — 
vicepirm., P. Juodienė — 
sekretorė, V. Petraitis — 
iždininkas ir nariai — J. 
Poškus, V. Jankaitis, K. 
Daunys, Dervinienė, Maša- 
laitė ir žiobienė. Iš valdy
bos narių sudarytos pastato 
priežiūros, parengimų ir 
kitos komisijos.
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■ BOSTONO LIETUVIAI
TAUTODAILĖS 

INSTITUTO POPIETĖ

Sekmadienį, balandžio 15 
d., Lietuvių Tautodailės In
stituto Bostono skyriaus 
nauja valdyba, vadovauja
ma S. Šatienės, savo darbą 
pradėjo suruošdama Įdomią 
kultūrinę popietę. Jos pro
grama susidėjo iš dail. D. 
Kuolienės paskaitos ir tau
tinių rūbų ir juostų paro
dos.

Popietė buvo pradėta pa
skaita apie liaudies meno 
bruožus lietuvių grafikoje. 
Dailininkė trumpai supažin
dino klausytojus su grafi
kų dažniausiai naudojama 
technika ir parodė įdomių 
lietuvių grafikų darbų skai
dres, kuriose matėsi liau
dies meno įtaka. Paskaiti- 
ninkės paaiškinimai atkrei
pė klausytojų dėmesį į įvai
rius dailininkų pavartotus 
liaudies meno motyvus.

Lietuvių Piliečių draugi
jos Il-ro aukšto salėje ren
gėjos sugebėjo eksponatus 
gražiai išdėstyti. Daug dar- 
bo įdėjo S. Šatienė ir D. Ba- 
rūnaitė, abi turinčios ne
mažą patyrimą panašių pa
rodų ruošime.

Buvo išstatyta vienuolika 
originalių tautinių kostiu

mų iš penkių Lietuvos sri
čių. šalia atskirų kostiumų 
kabojo dail. Tamošaičių pa
ruošti skydai su toms vie
tovėms būdingu tautinių 
būtų spalvotu piešiniu ir 
austų medžiagų pavyz
džiais,

Jsidėmėtinas buvo virš 
pusšimčio metų senumo I. 
Nenortienės kapsiškas kos
tiumas savo tamsių spalvų 
derinimu ir kukliu puošnu
mu, A. Veitaitės — Zana
vykų krašto, linksmų spal
vų, išaustas gabios audėjos 
M. Kvedarienės iš N. J., A. 
Norvaišienės — taip pat 
Zanavykų krašto, išaustas 
A. Tamošaitienės ir visi ki
ti, parodoje išstatyti, tau
tiniai rūbai buvo įdomūs — 
rinktiniai.

Du dideli apvalūs skydai 
buvo prikabinėti juostų. Jų 
buvo daug ir visos skirtin
gos. Tai buvo juostų audė
jų Janulionienės, Ribokie- 
nės, Stankūnaitės darbas, o 
kitos paimtos iš Eikinienės, 
Nenortienės ir Šatienės rin
kinių.

Devynios žinomos margu
čių margintojos buvo išsta- 
čiusios savo margučius. 
Margučiai buvo gražūs, 
kruopščiai išmarginti, ir nei

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BOSTONO APYGARDA 

THE FIRST & SECONI) CHURCH AUDITORIJOJ, 
66 MARLBOROUGH ST., BOSTONE, 
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rengia POPIETĘ su poetu

STASIU SANTVARŲ 
ir pianisto 

VYTO J. BAKŠIO REČITALĮ. 
Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti.

raštais, nei spalvomis nesi- 
kartojo. Iš rankos braižo 
matėsi margintojų sumanu
mas ii- prityrimas. Kiekvie
nos iš jų margučiai skyrėsi, 
tačiau tenka pažymėti J. 
Aukštikalnienės ir p. Liau- 
kienės iš Hartfordo margu
čius lietuviškai savitu raš
tu išmargintus.

Susidomėjimas popiete 
buvo didelis. Daug kas nu
sipirko įdomių ir retai už
tinkamų dalykų, nes mar
gučių, juostų ir gintaro bu
vo ir pardavimui.

Suruoštoji popietė buvo 
bostoniškiams graži naujo
vė. Tikėkimės ir ateity vėl 
ką nors panašaus pamatyti.

(kn)

DAYTON
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 18-20 d. Dayton, 
Oh., Holiday vieštuty įvyks 

Skaudžiai išgyvendami buvusios Lietuvos 
šaulių Sąjungos Moterų Vadės ir LŠST Garbės 
Narės

A. A.

SOFIJOS PŪTVYTĖS-MANTAUTIENĖS 
mirtį, jos vyrui LšST atkūrėjui ir Garbės Nariui 
ALEKSANDRUI MANTAUTUI, sūnui LŠST Gar
bės Pirmininkui prof. dr. VAIDIEVUČIUI su 
šeima, dukteriai Dr. Vinco Kudirkos Šaulių kuo
pos narei RAMINTAI MOLIENEI su šeima, ve
lionės seseriai prof. EMILIJAI PŪTVYTEI ir vi-

Lietuvos Vyčių Vidurio ir 
Centro apygardos suvažia
vimas. šia proga taipgi 
įvyks skrituliais (Bowling) 
varžybos. Dalyvaus vyčiai 
iš Clevelando, Daytono, De
troito, Du Bois, Pittsbur- 
gho, Saginaw ir Southfield.

Suvažiavime bus svarsto
ma kaip geriau pagelbėti 
persekiojamai Lietuvos tau
tai ir kenčiančiai katalikų 
bažnyčai.

Taipgi bus svarstoma 
kaip sėkmingiau paraginti 
pašto žinybą išleisti Da
riaus ir Girėno paminklinį 
pašto ženklą, šis reikalas 
tenka ne tik Vyčiams, bet 
ir kiekvienai lietuvių orga
nizacijai. Kiekvienas lietu
vis būtinai turi raginti vie
nas kitą rašyti laiškus-mū
sų senatoriams, kongresma- 
nams ir veteranų komando- 
riams, kad remtų projektą.

Vincas Gražulis

SBf, /uperior Zoving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Zoving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS. Tgįį

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

siems giminėms reiškiame gilią užuojautą

Dr. Vinco Kudirkos šaulių Kuopa
Worcesteryje

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

tiksliai aptarnauja savo skaitlingų klijentūrą, siunčiant 

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Avė.) 
NEW YORK, N. Y. 10017

Tel.: (212) 758-1150, 7584151
Apple-Valley, Min. 55124 72 County Road No. 42 612 432-3939
New Yor, N.Y. 10003 45 Second Avenue AL 4-5456
New York, N.Y. 10011. 135 W. 14th Street CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127 393 West Broadvvay 617 268-8764
Bridgeport, Conn. 06610 1880 Seavievv Avė. 203 367-2863
Chicago, ILL. 60629 2501 West 69 St. WA 5-2737
Cleveland. Ohio 44134 6089 Statė Road 884-1738
Irvington. N.J. 07111 1082 Springfield Avė. 374-6446
Grand Rapids. Mich. 49505 1541 Plainlield Avė. NE 616 361-5960
Hackensack. N.J. 07601 194-B Main St. 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 1839 Park St. 203 232-6600
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Montebello, CA. 90640 1800 W. Beverly Blvd. 213 727-0884
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Miami Beach, Fla. 33139 1352 Washington Avė. 305 532-7026
Philadelphia. Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Fort Wayne, lnd. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402
VVorcester, Mass. 01607 22 Carlstad Street 617 798-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440
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LIETUVIU SODYBA 
CLEVELANDE

Lietuvių sodyba

Lietuvių Sodyba statoma 
prie susikirtimo valstybinių 
kelių 84, 91 ir 90.

Sodybos adresas 34251 
Ridge Rd., Willoughby, Oh. 
94094.

Sodybos sklypas 414 ake- 
rio prie susikirtimo Ridge 
Rd. (Rt. 84) yra senas ke
lias, o Halle Dr. bus pasta
tytas šiemet,

Sodyboje yra 82 butai iš 
kurių 62 šeimoms iš dviejų 
asmenų ir 20 viengungiams. 
Pastatas yra 6 aukštų su 
dviem keltuvais ir laiptais 
kiekviename gale pastato. 
Pastatas įrengtas su visais 
patogumais sav istoviam, 
patogiam ir saugiam gyve
nimui.

Paminėtini šie įrengimai 
bei patogumai: 1) kilimai 
salione, miegamuose ir ko
ridoriuose, 2) didelės rūbi
nes ir sandėliai, 3) vandens 
šildymas — individualus 
temperatūros nustatymas, 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR SOVIETŲ SĄJUNGĄ garantuotai pristatomi, 
padarius mums tiesiog susitarimą su VNESHPO- 
SYLTORG įstaiga, kuri tvaro siuntinių išvežimą į 
Sovietų Sąjungą.

Mes nepriklausom nuo jokių bendrovių agentūrų 
ir už siuntinių gerą pristatymą prisiimame pilną 
atsakomybę.

Jūs pilnai galite mumis pasitikėti atnešę savo 
daiktus paruoštus siuntimui arba įsigyti mūsų krau
tuvėje papgintomis kainomis įvairių medžiagų ir 
daiktų tinkamų siuntimui.

Skambinkite ar aplankykite mus
VILLIAM OSADCIVV 

DMC DISTRIBUTER & IMPORT 
3491 WEST 25 STREET.

CLEVELAND, OHIO 44109 
Telefonas (216) 741 8082

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

perspektyvoje.

4) virtuvėje elektrinis viri- 
mo-kepimo pečius, šaldytu
vas, maisto paruošimo įren
gimai, 5) turėklai voniose 
ir koridoriuose bei specia
lios durų rankenos, 6) grei
tosios pagalbos pašaukimui 
ir durų kontrolės įrengi
mai, 7) automatiški gaisro 
gesinimo įrengimai, 8) val
gykla — susirinkimų salė,
9) užsiėmimų kambariai,
10) skalbykla, 11) svečių 
kambarys, 12) balkonai, 13) 
sklypai daržams, 14) pre>- 
kybos krautuvės, įstaigos ir 
parkas skersai gatve, 15) 
arti moteliai ir golfo lau
kai, 16) prie Sodybos yra 
autobusų sustojimo vieta iš 
kur kursuoja autobusai į 
Clevelando centrą, 17) nu
matome įsigyti nuosavą au
tobusą vežiojimui žmonių į 
bažnyčią, parengimus, krau
tuves, 18) visuose butuose 
paruoštos vietos šaldymo 
aparatams įdėti, jei kas to

iiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiniiiiiimuiiiiiiiiiiii
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Maloniai kviečiame į

BALIŲ - KONCERTĄ 
š.m. gegužės 26 d., šeštadienį, 8 v.v.

Lietuvių Namu salėje,
877 EAST 185 STREET, CLEVELAND, OHIO 44119.

Meninę programą atliks VLADAS VIJEIKIS iš Chicagos ir Clevelando 
jaunų vyrų — vienetas "UŽDAINUOKIM”, vadovaujamas A. BIELSKAUS.

Bilietų kaina $15.00 asmeniui, kuriuos telefonu galima užsakyti pas A. 
Jonaitį (531-4608), A. Mackuvienę (692-2031) ar E. Maslauskienę (692-1921).

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA

...........................................................................................................................................................................................i..........

Lietuvių sodybos Clevelande 62 butai su atskiru 
miegamuoju ir 20 butų be atskiro miegamojo.

pageidautų.
Sodybos gyventojai bus 

visais atžvilgiais aprūpinti 
ir aptarnauti — jiems teks 
tik savais baldais apsista
tyti savus butus ir tik savo 
bute palaikyti švarą ir 
tvarką.

Sodybon bus priimami1 
asmenys ne jaunesni kaip 
62 metų amžiaus pajėgūs 
patys apie save apsitvarky
ti. šeimų arba giminių at
veju tik vienas turės būti 
virš 62 metų amžiaus. Inva
lidams bus 8 specialiai 
įrengti butai ir invalidai 
bus priimami į Sodybą bet 
kokio amžiaus.

Nuomos mokestis už bu
tą, šildymą, elektrą ir van
denį 304 nuo gyventojo 
pajamų prieš tai atskaičius 
gydymosi išlaidas.

Sodybos pastatas jau po 
stogu ir vykdomi vidaus 
įrengimai. Numatoma sta
tyba pilnai užbaigti rugpiū7 
ęio mėn. Neužilgo bus įreng
ti du butai pasižiūrėjimui.

Gyventojų registracija 
bus pradėta apie gegužės 
mėnesio vidurį prieš tai pa
skelbus spaudoje. Visi butai 
bus išnuomoti nelaukiant 
statybos užbaigimo. Jokių 
pirmenybių valdžia nelei
džia duoti išskyrus tas, ku
rios numatytos valdžios in
strukcijose.

Kas pirmas įsiregistruos 
— pirmas gaus butą. Re
gistruotis bus galima asme
niškai arba telefonu.

Užsiregistravusieji bus 
šaukiami pagal eilės nume
rį atvykti j Sodybą užpildy
ti popierius po to kai butų 
paskirstymas bus HUD pa
tvirtintas.

Norintieji apsigyventi So
dyboje raginami skubėti už
siregistruoti tuoj po regis

tracijos datos paskelbimo. 
Butų pareikalavimas yra 
labai didelis ir pavėlavusie
ji turės laukti buto kelis 
metus.

Užsiregistravimas neįpa
reigoja apsigyventi — vi
suomet bus galima atsisa
kyti, taipgi apsigyvenus vi
suomet bus galima iš So
dybos išeiti be jokių prie
kaištų.

žinome yra į vargą pate
kusių žmonių, kurie nežino, 
kad tokia Sodyba yra stato
ma ir kad jie turi teisę jo
je apsigyventi ir naudotis 
valdžios pašalpa. Laikyki
me sau pareiga surasti 
vargstančius brolius ir se
seris ir padėkime jiems įsi
kurti Lietuvių Sodyboje.

Registraciją praves So- 
dybos administratore Da
na čipkienė. Sodybos savi
ninkas yra Lithuanian Cen
ter Ine. bendrovė kontro
liuojama JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto val
dybos.

Sodybos statybą finan
suoja ir butų nuomos pri- 
mokėjimus darys fed. val
džia. Išmokėjus fed. val
džios paskolą, Lietuvių Ben
druomenė bus pilnateisis 
Sodybos savininkas.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis į Lietuvių So
dybos administraciją šiuo 
adresu:

Lithuanian Center Ine., 
31715 Vine St., Willowick, 
Ohio 44094, arba skambinti 
tel. (216) 943-0910.

Bronius Snarskis
Lietuvių Sodybos 

pirmininkas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
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.

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nal,onv»,ae l» on yow »«■•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 4hl-35QO.

NEFF ROAD •••
Owner finansing 10% 

Colimvood 4 bedrooms, alu
minum sided, colonial, gar
age, nice yard.
Information ask for Anton

CAMEO REALTY 
261-3900

Anton Matic 531-6787

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• GEGUŽĖS 5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.

• GEGUŽĖS 6 D. — Šv. 
Jurgio iškilminga sueiga, Cle
velando Lietuvių Namuose. 
Rengia Pilėnų tuntas.

• GEGUŽES 12 D. New 
Yorko HARMONIJOS kvarte
to koncertas. Rengia Ateities 
klubas.

• GEGUŽES 19-20 d.d. 
vyr. skaučių Židinio parengi
mas - Tomo Kijausko kerami
kos skulptūros paroda.

• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
velande Lietuvių Namuose 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas, banketas ir 
Vilties draugijos narių suva- 
’iavimas.
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GRANDINĖLĖS BALIUS

Kiekvienais metais Gran
dinėlės ansamblis surengia 
vieną savo renginį, duodan
tį progos Clevelando lietu
viams praleisti vakarą ar 
popietę su šokančiu ir gro
jančiu jaunimu.

šio sezono renginys bus 
pokylio-baliaus formoje šeš
tadienyje, gegužės 5 d., 7 
valandą vakaro erdvioje 
Slovėnų auditorijoje.

Programą atliks 80 šo
kėjų ir muzikantų sutalpin
tų į lietuviškų šokių pynę, 
paruoštą vadovų Liudo Sa- 
gio ir Ritos Kliorienės.

šie Grandinėlės parengi
mai, baliai, koncertai būna 
lyg barometrai matuojan
tys Clevelando lietuviškos 
visuomenės d o m ė jimąsi 
grupės veikla, nusakantys 
tos veiklos reikalingumą ir 
naudingumą.

• Kento Universiteto te
lekomunikacijos skyrius už
baigė gaminti video filmą 
apie Grandinėlę ir jos ap
linką.

Filmas bus rodomas penk
tadienyje, gegužės 11 d., 
9:30 vai. vak. Gent-Akron 
PBS laidais, 45 ir 49 kana

Grandinėlė suko ‘Malūnėlį’ Sv. Petro aikštėje Romoje. 
Vėjams nuo ežero papūtus, suks jį ir Slovėnų auditorijoje 
gegužės 5 d. vakare.

Galerija atidaryta kiekviena dieną, išskyrus trečiadienius

IČ1G
AMBER 
STUDIOS, inc.

Didelis pasirinkimas dovanoms 505 ^ast 185 Street, 
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

lu. šie kanalai yra matomi 
Clevelando pietiniuose prie
miesčiuose. Taip pat juos 
galima pagauti su aparatais' 
turinčiais kabeliij prijungi
mą.

• Stasio Santvaro poezi
jos knygos ”Buvimo pėdsa
kai” pristatymas įvyks ge
gužės 6 d., sekmadienį, 4:30 
vai. Lietuvių namų salėje.

Apie "Buvimo pėdsakų” 
knygą ir S. Santvaro poeti
nę kūrybą kalbės Balys

Clevelando jungtinis choras, vadovaujamas RytoBabicko, ruošiasi dalyvauti Tautinių
Šokių šventėje liepos 1 d. J- Velykio nuotr.

Visi maloniai kviečiami į
Ncw Yorko HARMONIJOS

MIŠRAUS VOKALINIO KVARTETO KONCERTĄ,
RENGIAMĄ 1984 M. GEGUŽĖS MĖN. 12 D., 

ŠEŠTADIENI, 7:30 V AL. VAK.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.

Bilietų kainos po 8, 6 ir 4 dolerius. Jaunimui — 2 dol. Prašome bilietus re
zervuoti skambinant Romai Čepulienei, tel. 942-8402 dienos metu arba vakarais 
Reginai šilgalienei, tel. 481-0332. Sekmadieniais bilietų galima įsigyti abiejų 
lietuvių parapijų svetainėse po pamaldų.

Po koncerto vaišės.
ATEITIES KLUBAS

Gaidžiūnas. Ištraukas iš 
naujos poezijos knygos 
skaitys Dalia Orantaitė. 
Tars žodį, ir naujos poezi-. 
jos paskaitys, iš Bostono 
atvykęs pats autorius.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami tą po
pietę skirti poetinei kūry
bai. Po knygos pristatymo 
programos visi bus pavai
šinti užkandžiais ir kava. 
Čia bus gera proga pasikal
bėti su autorium ir gauti 
įrašą į "Buvimo pėdsakų” 
knygą. Ją yra išleidusi Vil
ties draugija.

Knygos pristatymo daly
viai, būtinoms išlaidoms pa
dengti, bus prašomi aukoti 
po $3.00. "Buvimo pėdsa
kų” pristatymą rengia Sta
sio Santvaro bičiuliai: Vy
tautas Staškus, Ingrida 

Bublienė, Regina Snarskie- 
nė, Vytautas Maurutis ir 
Vincas Apanius.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės 12 d., 
šeštadienį, 7 vai .vak. Lie
tuvių Namų apatinėje sa
lėje. Bus renkami atstovai 
į ALT S-gos seimą ir aptar
ti kiti aktualūs reikalai. Vi
si nariai kviečiami dalyvau
ti.

• Tarptautinis tortų pre
mijavimas Clevelande įvyks 
š. m. birželio 9 d. Pirma 
premija mėgėju kategorijo
je skiriama 500 dol., antra 
premija 250 dol. ir trečia 
premija 100 dol.

Prie kiekvieno torto rei
kia pridėti sąrašą iš kokių 
produktų iškeptas ir ga
mintojo pavardę.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti telef. (216) 
291-3077 arba rašyti: Torte 
Competition, Heights Rota- 
ry, Suite 346, 19451 Euclid 
Avenue, Euclid, Oh. 44117.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo sporto sezono ati
darymas įvyks gegužės 27 
d., 1 vai. po pietų, kuopos 
šaudykloje, Valaičių ūkyje. 
Antras šaudymas liepos 15 
d., trečias rugpiūčio 12 d. ir 
ketvirtas — prizinis rugsė
jo 9 d. Visi šaudymai pra
sidės 1 vai. po pietų, o esant 
blogam orui nukeliami į se
kantį sekmadienį.

šauliai ir Clevelando lie
tuviai į šaudymo sportą 

prašomi atsilankyti ir gra
žioj gamtos aplinkoje pra
leisti sekmadienio popietę 
ir pasivaišinti šaulių pa
ruoštais užkandžiais ir gai
vinančiais gėrimais.

šaudykla pasiekiama va
žiuojant greitkeliu 90 į ry
tus iki 528 kelio. Pavažia
vus keliu 528, laikytis de
šinės, ir tuoj pat privažia
vus kelią 307 pasukti į kai
rę ir važiuoti iki Bater Rd. 
Pavažiavus Bater Rd. pa
sukti į dešinę ir važiuoti iki 
šaudymo vietos.

Norintieji daugiau infor
macijos, prašom skambinti 
A. Glodeniui tel. 351-9477 
ar A. Karsokui 531-9131.

• Žalgirio kuopos šauliai 
yra pakviesti į Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės tris
dešimtmečio minėjimą rug
sėjo 15-16 dienomis Chica
goje. Norintieji dalyvauti 
prašomis registruotis pas
L. čeplickienę iki birželio 
15 d. tel. 585-4694.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas .Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.



DIRVA
• Vilties Draugijos revi

zijos komisija, susidedanti 
iš Stasio Astrausko ir Anas
tazijos Mackuvienės, pir
mininkui dr. J. Maurukui 
šiuo metu esant užsienyje, 
dalyvaujant Vilties Draugi
jos vicepirmininkui Aleksui 
Laikūnui, Vilties Draugijos 
buhalteriui Jonui Kazlaus
kui, Dirvos redaktoriui Vy
tautui Gedgaudui, 1984 m. 
balandžio 28 d. nuosavose 
Dirvos patalpose 6116 St. 
Clair Avė., Cleveland, Ohio

44103, padarė Vilties Drau
gijos atskaitomybės bei 
turto tikrinimą.

• Vilties draugijos narių 
suvažiavimas įvyks ALT 
S-gos seimo metu Clevelan
de š. m. gegužės 26 d. 3:30 
vai. p. p.

• Los Angeles birutietės, 
per ižd. E. Skirmantienę, 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. su nuoširdžiais linkėji
mais. Ačiū.

A. A.
Buvęs gimnazijų direktorius Lietuvoje ir 

Vokietijoje Ingolštade
VINCAS AMBRAZIEJUS,

mirė 1984 m. balandžio mėn. 19 d., Saint Barnabas 
Medical Center, Livingston, N. J., sulaukęs 89 
metų.

Dideliame nuliūdime liko žmona Rozalia, sū
nus Marius, anūkės — Karen ir Elzbieta. Lietu
voje broliai — Jonas ir Vladas. Brolio sūnus Ge
diminas su šeima — Bostone. Pusseserės — Kon
stancija Nenortienė ir Gražina Pažemėnas. Pus
broliai — Dr. Kęstutis Aglinskas ir Algirdas Ag
linskas — Chicagoje.

Palaidotas balandžio 23 d. iš Šv. Trejybės 
bažnyčios.— Newarke, Holy Cross Chapel-Mauso- 
leum — North Arlington, N. J.

Liūdi —
žmona Rozalia,
sūnus Marius ir anūkės

A. A.

JANINAI BUKAVECKIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI su vyru STE

PONU MACKEVIČIAMS reiškiame nuošir

džią užuojautą Marija Valiukėnienė

Delija Valiukėnaitė

A. A.

KAZIMIERUI SILIŪNUI

mirus, jo žmonai GRAŽINAI S1LIŪNIENEI
)

ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą
i

ir kartu liūdime
Marija Valiukėnienė 
Delija Valiukėnaitė

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI

mirus, jo žmonai mielai Dr. MILDAI, dukrai 

GRAŽINAI ir giminėms nuoširdžiausią užuo

jautą reiškiame ir kartu liūdime

Alina ir Antanas
L i p s k i a i

Westminsterio katedroje, Anglijoj, kovo 4 d. buvo iškilmingai paminėta šv. Kazimie
ro sukaktis, dalyvaujant porai tūkstančių maldininkų , iš kurių lietuvių buvo apie 500. 
Nuotraukqe arkivyskupas dr. Bruno Heim, Vatikano pronuncijus D. Britanijai, eina 
atnašauti šv. Mišių. J. Bulaičio nuotr.

• Rockfordo pensininkų 
klubas Dirvai paremti per 
V. Keršį atsiuntė 15 dol. 
Ačiū.

PADĖKA

Korp. Neo-Lithuania vyr. 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kolegoms-ėms, kurie atsily
gino ir pridėjo auką už pa
siųstą leidinį "Neo-Lithua- 
nia 1922-1932".

Parama suteikė: po 50

dol. — Antanas Jasys, Ohio, 
dr. Jonas Maurukas, Flori
da ir Petras Varkala, Lon
donas, Anglija; po 40 dol. 
— dr. Jadvyga Dubinskie- 
nė, III.; po 30 dol. — Graži
na Gražienė, III. ir dr. Al
girdas Budreckis, Ma.; po 
25dol. — Antanas Kašuba, 
Fla., dr. Tadas Palionis, 
Wis., Stasys Santvaras, Ma. 
ir Česlovas Tamašauskas, 
Pa.

Baltų laisvės lygos direktoriai su JAV atstovu Helsinkio 
Monitoring Komitete Carl Gershman žmogaus teisių konfe
rencijoje Los Angeles š.m. kovo 17 d. Iš kairės: Viivi 
Piirisild, Antanas B. Mažeika, pirm. Valdis Pavlovskis, Carl 
Gershman, Avo Piirisild, dr. Ansis Blakis, Aivars Jerumanis 
ir Danutė Mažeikienė.

Dėkojame atsilyginusiems 
ir prašome jų pavyzdžių pa
sekti dar neatsiskaičiusius.

Dėl adresų pasikeitimų, 
ne visiems kolegoms leidi
nys buvo pasiųstas, todėl 
norintieji leidinį gauti pra
šome rašyti vyr. valdybai 
šiuo adresu1: 6620 So. Rock- 
well, Chicago, III. 60629.

Leidinio "Neo-Lithuania 
1922-1932" kaina 20 dol.

Spalio "Auksinio saulėly
džio gundymai" 12 dolerių 
(minkštais 10 dol.) ir Spa
lio "Rinktinės novelės” — 
8 dol.

Susidomėkime šiais leidi
niais ir įsigykime.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

MOLD MAKERS
Minimum of 10 years of 

building and maintaining 
thermoset and thermo plastic 
molds. Reąuires a high deg- 
ree of development knowledge 
and machining techniųues. 
Contact:

EATON CORPORATION 
OF FLORIDA

2074 Whitfield Avė., East 
Sarasota, FL 33580 

Equal Opportunity employer 
M/F (15-22)

Tautos Fondo Floridos skyriaus nariai, paaukoję T.Fondui nemažiau 200 dolerių, 
gavę specialius pažymėjimus kovo 21 d. St. Petersburgo Lietuvių Klubo salėje įvykusiam 
parengime Tautos Fondo 40 metų veiklos proga. Ed. Meilaus nuotr.
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