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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Spaudos atsakomybė
Po Sharono-Time bylos

Vytautas Meškauskas

Faktas, kad JAV teismas bylų, nes jis tik juos (public 
figures) liečia. Eilinis, neži
nomas žmogus gali traukti 
laikraštį atsakomybėn ir bylą 
laimėti neįrodęs, kad laikraš
tis žinojo skelbiąs netiesą.

Tokia išimtis politikams ga
li mums pasirodyti neteisinga 
- į savo politikus mes įpratę 
žiūrėti beveik kaip į šventuo
sius, pasiaukojančius tėvynės 
labui, nes jiems teko dirbti sve
timųjų okupacijos metu. Tik 
per palyginti trumpą nepri
klausomybės laikotarpi, poli
tika buvo mažiau pavojingas - 
ir dažnai pelningas - užsiėmi
mas.

Normaliose sąlygose spau
dos laisvė, nors kartais ir pa
daro žalos, yra būtina. Netei
singai apkaltintas pareigūnas 
visados gali rasti priemonių 
parodyti savo nekaltumą. 
Praktika rodo, kad beveik vi
suose atsitikimuose, prade
dant Nixonu ir baigiant Fer- 
raro, dūmų be ugnies nebuvo, 
nors kartais tie dūmai buvo 
per daug išpučiami.

Čia pavyzdžiu vėl gali būti 
Sharono byla. 1983 m. Izrae
lio speciali komisija rado, kad 
Sharonas yra ‘netiesioginiai’ 
kaltas už Palestinos pabėgėlių 
žudynes, nes leido jų stovyklas 
užimti falangistams, ir parei
kalavo jo atsistatydinimo iš 
krašto apsaugos ministerio pa
reigų. Time magazinas ta
čiau nepasitenkino tuo prane
šimu, bet paskelbė patyręs, 
jog viešai nepaskelbtam rapor- 

(Nukelta į 2 psl.)

apsiėmė spręsti svetimšalio 
skundą prieš JAV laikrašti už 
jo atvaizdavimą įvykių kita
me krašte, teoriškai gali suda
ryti precedentą. Juo remda
miesi ir kitų valstybių politi
kai, karvedžiai ir diktatoriai 
galėtų kelti panašias bylas. 
Tiesa, teisminė procedūra šia
me krašte yra labai brangi, 
tačiau kam, bent jau diktato
riams pinigų neturėtų trūkti. 
Antra vertus, bylosenos bran
gumas nepalengvina ir laikraš 
čių bei kitos medijos padėti. 
Mažesnėms medijos instituci
joms, pvz. svetimą kalbą var- 
tojančioms, bylinėjmasis iš vi
so yra neįmanomas. Atseit, 
vien bylos grėsmė gali nutil
dyti kokios nors valdžios opo
nentus pavartoti kaltinimus, 
kurių negali įrodyti.

Iš kitO6 pusės yra pakanka
mai faktų, kalbančių už tos 
bylos išskirtinumą. Ji buvo 
išimtis, nesudaranti taisyklės. 
Skundėjas buvo žydas, teisėjas 
buvo žydas, kilęs iš Indijos, 
gerai pažįstąs ir arabų kultū
rą. Pagaliau ir žinias Time 
straipsniui, dėl kurio buvo iš
kelta ta byla, davė taip pat žy 
das David Halevy, kuris su
rinko jas irgi iš žydiškų šalti
nių.

Visa tai kalba už tai, kad 
bylos medžiaga nebuvo sveti
ma, buvo galima joje gerai 
orientuotis ir už tat sunku su
gavėti kitą panašų atveji, ka
da JAV teismas priimtų bylą, 
liečiančią įvykius kitame kraš
te. Pvz. čia nesprendžiamos 
bylos dėl vadinamų ‘karo nu
sikaltimų’, o tik pasitenkina
ma deportacija dėl jų nutylė
jimo imigracijos metu. Tai 
jau kita tema, išeinanti iš šio 
rašinio ribų.

Grįžkime prie pasistatymo 
klausimo - kokios įtakos ta by
la turės į JAV spaudą. Kaip ži
nia, prisiekusieji rado, kad 
Time magazinas atspausdino 
neteisingą, Iraelio gen. Ariel 
Sharon’ą šmeižiantį straipsnį, 
bet po penkių dienų svarsty
mo ir, turbūt, ginčų prisieku
sieji nusprendė, kad tai nebu
vo padaryta sąmoningai (no 
malice). Todėl gen Sharono 
50 milijonų dolerių ieškinį at
metė. Mat, pagal Aukščiausio 
Teismo prieš 20 metų padary
tą sprendimą NY Times su Sul- 
livan byloje, laikraštis tam tik
rais atvejais gali būti baudžia
mas tik tada, jei skundėjas įro
do, kad laikraštis netiesą pa
skelbė sąmoningai, t.y. - žino
damas, kad tai netiesa. Šitas 
sprendimas per paskutinius 
20 metų išgelbėjo daug laikraš
čių nuo politikų ar pareigūnų
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Vytauto D. muziejus Kaune ir Lietuvos laisvės paminklas Nepriklausomos Lietuvos laikais.
Iš Lietuvos pogrindžio spaudos

Tautos kelias į Vasario 16-tąją
Pavergtai ir norinčiai iš

sivaduoti tautai būtinos dvi 
sąlygos: išlaikyti gyvą tau
tinę sąmonę bei fizines jė
gas ir mokėti "pagauti” mo
mentą. To pavyzdžių istori
joje rasime ne vieną, bet šį 
kartą pažvelgsime, kaip pri
eita prie Vasario šešiolik
tosios.

1795 m. įvyko trečias ir žo lietuvius paversti rusais, 
paskutinis Žečpospolitos pa
dalinimas. Lietuvos-Lenki
jos karalystę prarijo galin-

gesnieji kaimynai: Austri
ja, Prūsija ir Rusija. Maž
ne visa etnografinė Lietuva 
pateko Rusijos vergijon, 
vien Užnemunė kurį laiką 
(ligi 1815 m.) buvo Prūsi
jos valdžioje. Užėmę lietu
vių žemę, rusai išbraukė 
Lietuvos vardą ("Sievero 
zapadnyj kraj”) ir pasiry-

Tam turėjo pagelbėti ir ru
siškoji pravoslavija.

Tačiau tautos sąmonė te-

Sausio 12-13 d. Chicagoje dalyvavę LSS pirmijos nariai. Pirmoje eilėje: Kęstutis Ječius, 
Vytautas Vidugiris, Stefa Gedgaudienė, Petras Molis. Antroje eilėje: Kazys Matonis, Genė Trei- 
nienė ir Irena Kerelienė. J. Tamulaičio nuotr.

bebuvo gyva. Skirtumą lie
tuvio nuo ruso ypač žymė
jo lietuvio katalikybė. Kad 
tauta gyva, rodė sukilimai 
prieš pavergėją. 1831 me
tai — pirmasis sukilimas 
(neminint Kosčiuškos suki
limo 1794 m. prieš paskuti
nį vasltybės padalinimą). 
Sukilimą rusas užgniaužė 
karine jėga, o priespaudą 
pagriežtino: žmones ginė į 
Sibirą, uždarė Lietuvos auk
štąją mokyklą — Vilniaus 
Universitetą. Lietuvis turė
jo tenkintis lietuviška savo 
parapijos mokykla, kurią 
ypač išpopuliarino ir išplė
tė didysis švietėjas ir ko
votojas už lietuvybę vysk. 
M. Valančius. Lietuvio tvir
tybė nepalūžo. Tai parodė 
antrasis 1863 m. sukilimas. 
Po jo vėl represijos, Murav
jovas ir kartuvės, vėl ka
torga Sibire. Uždarė lietu- 

' viskas parapijines mokyk
las, užgynė lietuvišką žodį 
lotyną raidėmis. Pripratin
tas prie rusiškos graždan
kos, lietuvis turėjo veikiau 
rusėti ir pravoslavėti. Taip 
užgniaužė, jog, rodės, nė 
kvapo lietuvis nebeatgaus. 
Bet kai buvo gyva sąmonė, 
atsirado kelių ir atsikvėpti. 
Nebėra viešos lietuviškos 
mokyklos — atsiranda slap
ta prie motinos ratelio ir 
”su daraktorium”; nebėra 
spausdinto žodžio Lietuvoj 
— ateina jis slapta iš prūsų.
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Ruoša Ženevai. - Reagano 'Žvaigždžių karas’ nebuvo 

------------- bloga idėja nei politiškai nei praktiškai. --------------
Kovo 15 d. turėtų prasidėti 

JAV-Sovietų Sąjungos derybos 
Ženevoje, dėl atominių ir erd
vės ginklų apribojimo. Tai, ži
noma, ne pirmos tokios dery
bos. Kaip V. Civinskas kitoje 
vietoje primena, jau pereito 
šimtmečio pabaigoje Hagoje 
buvo pradėta kalbėtis apie 
nusiginklavimą, ar bent apsi
ginklavimo apribojimą, nors 
tada ginklai nebuvo tokie bai
sūs ir galingi kaip dabar. Įdo
mu, kad anoji konferencija 
buvo pradėta rusų caro inicia
tyva, kuris norėjo pertraukos,

Spaudos 
atsakomybė • •• 

(Atkelta iš 1 psl.) 
to priede ‘B’ sakoma, kad Sha- 
ronas kalbėjosi su nužudyto 
Libano prezidento ir falangis- 
to vado Bahir Gemayel šeima 
apie reikalingumą atsikeršyti. 
Tas ‘B’ dokumentas nepaskelb 
tas ir dabar, bet komisijos pir
mininkas, Izraelio Aukščiau
sio Teismo pirmininkas Kaha- 
ne ir su jo turiniu susipažinęs 
Time advokatas teigia, kad to 
nebuvo ten pasakyta. Prisie
kusieji posėdininkai tam pati
kėjo. Ir pats Time sutiko.

Tačiau Time ir toliau tei
gia, kad jo atpasakota įvykių 
versija esanti tikra, bet jo re
porterio šaltiniai negali būti 
identifikuoti. Tokiu atveju rei
kėjo rašyti ne ‘Time has learn- 
ed’, bet pavartoti kokj kitą įve
damą pareiškimą, pvz. ‘eina 
gandai’.

Gen. Sharon per ABC prog
ramą ‘This Week’ pareiškė, 
kad Time jau per trisdešimt 
metų yra nepalankiai šališkas 
Izraeliui. Už tat jis patenkin
tas, kad pačių amerikiečių 
teismas pripažino magaziną 
melavus, į ką buvo atkirsta, 
kad melas yra sąmoningai pa
sakyta neteisybė, kuo prisie
kusieji Time neapkaltino. Sha 
ronui, žinoma, ne tiek svarbu 
kas apie jį manoma čia, bet 
namie. Grįžęs jis gali girtis, 
kad nuo kaltinimo tiesiogiai 
pakurstęs žudynes jis buvo iš
teisintas ir kartu išgelbėjo Iz
raelio garbę, kurio ministeriu 
pirmininku jis dar tikisi kada 
nors būti. Izraelio vyriausybė 
jam davusi 50,000 dolerių ke
lionei ir pragyvenimui bylos 
metu, tačiau visos jo teismo iš
laidos siekiančios apie 1.5 mil. 
ką jis tikisi surinkti iš savo ger
bėjų šiame krašte. Time ma
gazino tos pačios išlaidos skai
čiuojamos vienu milijonu, ku
rios didele dalimi bus padeng
tos draudimo.

Šias eilutes rašant dar ne
buvo paskelbtas sprendimas 
kitoje labai įdomioje byloje - 
gen. Westmoreland prieš 
CBS. Toji byla daug kompli- 
kuotesnė, nes ji sukasi apie 90 
minučių ‘dokumentinį’ filmą, 
o ne vieną trumpą pastraipą. 
Tik po to sprendimo paaiškės, 
kiek ateityje bus apribota 
spaudos laisvė. 

kad pavyti kitus. Tam pa
čiam tikslui jo įpėdiniai nuo 
šio šimtmečio vidurio kalba 
apie taiką, patys kaip galima 
sparčiau ginkluodamiesi. Kiek 
stipriau apsiginklavę, jie de
rybas nutraukė, kai amerikie
čiai V. Europoje pradėjo ri
kiuoti savo vid. distancijos ato
minius ginklus.

Kai Reaganas 1983 m. kovo 
mėn. pradėjo kalbėti apie ap
sigynimą nuo raketų, kas bu
vo pavadinta ‘žvaigždžių ka
ru’, sovietai - nors tam pradė
jo ruoštis anksčiau - turėdąmi 
galvoje amerikiečių techninį 
pranašumą, vėl sutiko derėtis. 
Washingtono administracija 
iš tiesų dažnais atvejais turi 
du priešus - vieną užsieniuose, 
kitą namuose. Žinia, opozici
ja turi savo paskirtį ir yra rei
kalinga, tačiau kartais iš šalies 
žiūrint jos veikla tik nemalo
niai nustebina. Pavyzdžiui, ji 
paskelbė, kad Reagano suma
nymas yra nepasiekiamas ir 
net JAV kenksmingas.

Už tat malonu buvo sausio 
27 d. NY Times magazine pa
skaityti trijų registruotų de
mokratų - Zbigniev Brzezins- 
ki, Robert Jastrow ir Max M. 
Kampelman, kuris yra paskir
tas JAV delegacijos vadu - ko
lektyvinį straipsnį tuo reikalu. 
Kiekvienas jų parašė po atski
rą dalį, bet paskiau jas kartu 
redagavo ir perrašė. Brzezins- 
kis ir Kampelman yra plačiai 
žinomi. Pirmasis buvo Carte- 
rio Saugumo Patarėjas, antra
sis vadovavo JAV delegacijai 
Madrido ir Stockholmo konfe
rencijose. Robert Jastrow yra 
fizikos profesorius irGoddard 
Erdvės Studijų Instituto stei
gėjas, atseit, techniškas auto
ritetas.

Jie konstatuoja, kad nei vie
nas atsakingas JAV vadovas 
negali iš akių išleisti sovietų 
‘Pirmo smūgio’ galimybės, 
apie kiirią jau esame dažnai 
kalbėję. Priešingai amerikie
čių, sovietų slėptuvės, iš kurių 
jie paleistų savo didžiąsias ra
ketas, gali būti dar kartą pa
naudotos. Teoriškai, sovietai 
galėtų staiga paleisti savo ra
ketas į JAV raketų slėptuves, 
vadovybės centrus ir povan
deninių laivų bazes. Jei liku
sios JAV jėgos - povandeniniai 
laivai vandenynuose - norėtų 
atsikeršyti, sovietai paleistų 
antrą salvę - šį kartą į JAV 
miestus, p po kelių valandų 
dar papildomą salvę iš jų dar 
nesugriautų slėptuvių. Kitaip 
sakant, jie ruošiasi paleisti tris 
salves, tuo tarpu amerikiečiai 
galvoja apie vieną.

Žinia, amerikiečiams toks 
katastrofiškas pasikeitimas sal
vėm netelpa galvoje, tačiau 
sovietų vadai galvoja kitaip. 
Reikia prileisti, kad jie tokį 
pasikeitimą salvėm gali laiky
ti pakenčiamu, jei tai atiduo
tų jiems visą pasaulį. Jie gali 
tikėtis, kad JAV prezidentas 
dėl ‘pirmo smūgio’ grėsmės 
gali padaryti politinių nuolai
dų. Viso to akivaizdoje reikia

DIRVA

pasistatyti tris klausimus:
1. Technišką - ar apsigyni
mas nuo raketų yra fiziškai 
įmanomas?
2. Strateginį - ar apsigyni
mas nuo raketų yra strate
giniai pageidaujamas? Ar 
jis padės ar pakenks stabilu
mui? Ar jis padidina ar su
mažina šansus susitarimui 
dėl ginklų kontrolės?
3. Politinį - kaip rasti prita
rimą tam sumanymui šia
me krašte? Kaip tas suma
nymas paveiks į santykius 
su sovietais? Kaip į tai žiū
rės JAV sąjungininkai?
Jie atsako, kad techniškai 

apsigynimas yra įmanomas 
dviem fazėm. Visų pirma ky
lančias sovietų raketas bandys 
sunaikinti satelitų, kurie seka 
sovietų teritoriją, ginklai. Ant
ra fazė būtų jau paleistų į or
bitą sprogstamų užtaisų sunai
kinimas, jiems leidžiantis į tai 
kinius. Tai turėtų būti pada
ryta labai aukštai, 100,000 
pėdų virš žemės, kad ir sprogę 
užtaisai nepadarytų didesnių 
nuostolių.

Jei dėl antrosios fazės įgy
vendinimo dar gali būti gal
vosūkių, pirmoji fazė yra tech
niškai visai įmanoma. Vien 
jos egzistencija neleistų sovie
tams' visus 6,000 savo sprogs
tamų užtaisų nutaikinti į jiem 
svarbiausius postus: JAV 
vadovybės būstines ir 550 slėp 
tuvių su Minuteman III rake
tomis,- kurios tik vienos galėtų 
sunaikinti sovietų raketų labai 
sustipYintas slėptuves, ir 1,500 
bunkerių, pastatytų sovietų 
vadovybei. Skaitydamiesi su 
tam tikros dalies paleistų ra
ketų numušimu, jie negalės 
sukoncentruoti pakankamą jų 
kiekį, kurių užtaisai turės dar 
pramušti antrą gynimosi fazę. 
Be to reikia atsiminti, kad di
džiosios sovietų raketos SS-18 
ir SS-19 turi po 10 užtaisų, 
kurių skaičius gali būti padi
dintas iki 30. Tai reiškia, kad 
vienos raketos numušimas iš
veda iš rikiuotės 30 užtaisų.

Kaina abejų fazių suktųsi 
apie 60 bilijonų dolerių, t.y. 
prieinama. Jei sovietai bus 
įtikinti, kad JAV gali ir nori 
taip gintis, jiems apsimokės 
susitarti dėl ginklavimosi kon

■ Iš kitos pusės

Neseniai šioje vietoje pasiginčijus dėl kazimierinių 
metų politinių implikacijų, dabar reikia sustoti prie pa
siūlymo pakeisti pažiūras j... kryžiuočius. Kun. dr. Vy
tautas Bagdanavičius, sausio 12 d. DRAUGE aptardamas 
Akademinės Skautijos leidyklos Chicagoje 1982 m., iš
leistos Vydūno knygos Sieben Hundert Jahre Deutsch-li- 
tauischer Beziehungen kovų su kryžiuočiais aprašymą, 
teigia:

”šis paskaitymas mums sako, kad kryžiuočių 
klausimas nėra užbaigtas dalykas ... Dėl to būtų 
naivu šios istorijos nepaisyti ar ją svarstyti viena
šališko patikimo ar nepatikimo požiūriu”.

Bagdanavičiui nepatinka populiari prielaida, kad 
kryžiuočiai buvo bažnytinė organizacija. Girdi:

"Atkreipdami dėmesį į nekunigišką kryžiuočių 
veiklos pobūdį, mes neturime tikslo visiškai at
jungti nuo kryžiuočių veiklos kuniginę atsako
mybę. Mes tik norime atkreipti dėmesį į tai, kad 
viduramžinė krikščionybė neturėjo vienašališko 
kunigiško bruožo. Ji kartu buvo ir pasaulinė są
ranga.”

Toliau jis pastebi, kad kryžiuočių ordino veiklos to
limesnė tąsa, likutis, likvidavus ordino valstybę, yra ver
ta dėmesio, norint pilniau įvertinti šią viduramžio insti
tuciją. Girdi:

”... 1912 m. ordinas (Austrijoje) turėjo dač 
20 riterių, 30 garbės riterių. Jie aptarnavo 50 
parapijų, 17 mokyklų, 9 ligonines.”

Iš kitos pusės žiūrint, sunku būtų prileisti, kad or
dinas dar 1912 metais būtų užsimanęs ką nors prievarta 
krikštyti. Policija to neleistų. Kitaip tariant, ordinas to 
meto sąlygose galėjo verstis tik labdara ar žaisti pakė
limų į riterius ceremonijomis. Tai jau nebeturėjo pa
trauklumo. Kitaip atrodė, kai buvo užsimanyta savo tikė
jimą primesti kitiems, krikštyti netikėlius. Tada prie 
idealistų bei fanatikų prisidėjo ir nuotykių ieškotojai bei 
tik greičiau pralobti norintieji. Tų paskutiniųjų, varto
jant dabartinę terminologiją — ’mitlaeuferių’ minioje 
paprastai paskęsta visi pradininkų gražūs idealai. Ordino 
istorija ir be jos gilesnio tyrinėjimo kalba už M. Creigh- 
ton’o konstatavimą: ”Power tends to corrupt, and absolute 
power corrupts absolutely.” (vm)

trolės ir apsiginklavimo suma
žinimo. Juk kai kongresas pri
ėmė prez. Nixono pasiūlytą - 
tada dar labai primityvų - ap
sigynimą nuo atlekiančių ra
ketų, sovietai tuojau sutiko 
derėtis dėl priešraketinių ra
ketų ABM apribojimo ir pasi
rašė sutarti, kuri formaliai 
dar dabar veikia. JAV vėliau 
atsisakė nuo jai leistos ABM 
kvotos, nes skaitė, kad vien tik 
keršto (deterence) galimybė 
sovietus sulaikys nuo puolimo.

Dabar, tačiau, sovietai jau 
gali baidyti ‘pirmu smūgiu’, 
kuriam sulaikyti neužtektų 
tada leistų raketų. (Sovietai 
tarp kitko laikosi ir kitos sutar
ties. Dėl atominio ginklavi
mosi neišplėtimo. Jie neduo
da atominių ginklų savo sate
litams. Atominiai ginklai ir 
toliau liko tik JAV, SSSR,

AUKA PAREMKIME LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ
Jau daug metų jį dirba Lietuvių Bendruomenė visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Amerikoje ji iškovojo Lietu

vos Diplomatinės Tarnybos tęstinumą, Australijoje susigrąžino jau atimtą Pabaltijo kraštų okupacijos nepri
pažinimą, vėl Amerikoje išsaugojo JAV Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimti pastabą, jog JAV 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių Sovietų Sąjungos teritorijom. Visuose kraštuose leidiniais, radijo bangomis, raš
tais, memorandumais bei žodžiu įvairių apsilankymų progomis, ji informuoja įvairias valdžias apie sunkią Lietuvos 
padėtį ir prašo jai pagalbos. Visam tam darbui reikia daug darbininkų, bet dar daugiau lėšų, kurių Lietuvių Bend
ruomenė visur ir visada labai stokojo.

Todėl ir kreipiamės į jus, mieli tautiečiai, prašydami neužmiršti jos ir šios Lietuvos nepriklausomybės šventės 
proga. Paremkime ją nors ir kuklia auka. Vasario mėnesį laikykime Lietuvos laisvinimo reikalams lėšų telkimo 
mėnesiu ir jo metu atiduokime savo auką Lietuvių Bendruomenei. įteikime ją savo krašto vadovybei minėjimų ar 
kitokių progų metu arba siųskite tiesiog Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai šiuo adresu:

LITHUANIAN VVORLD COMMUNITY 
5620 So. Claremont Avė.
Chicago, III. 60636

Aukas siųskite pasinaudodami šia atkarpa:

Vardas ir pavardė........................................................................................................................................................

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

PLB valdybai Vasario 16 proga aukoju ............................................................................................................... .

Čekį rašykite: Lithuanian World Community
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D.Britanijos, Prancūzijos ir 
Kinijos monopoliu).

DIE BUILDERS
For ma|or outomotlve 
OEM suppller wlth stomp- 
Įno plonis In Southeast. 
Mušt be certmed Joumey- 
mon wlth mlnlmum 5 yeors 
experlence In bulldlna and 
repalrlng dles for stalnless, 
carbon steel and atumlnum 
produets. Startlng woge up 
to $15.35/hr. Send employ- 
ment and trolnlng hlstory 
to:

Personnel 
PO Box 928 

Vatdosta, GA 31601
or call 800-241-4976. 8 am-6:30 pni 
Mon.-Fri. or Sal. 8:30 am to Noon.

PRESSPERSON 
♦or HoMolberg GTO, 2 color. Posl- 
tlon locotlon In Portlond, Orogon.
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REMKIME DIRVĄ
ALT sąjungos veikloje Dir

va, tautininkų laikraštis, yra 
neatskiriama jos dalis. Ji ryš
kina sąjungos tautinės ideolo
gijos pagrindus, jungia sąjun
gos narius ir skyrius vienon 
tautinėn šeimon, sėja tautinės 
minties sėklą plačiuose lietu
vių visuomenės sluogsniuose, 
mezga ryšius tarp plačiai išsi
sklaidžiusių lietuvių, grūdina 
lietuvišką sąmonę, stiprina 
tautos laisvės ir šviesesnės atei
ties kovotojus.

Neabejotina, Dirva vaidina 
dideli vaidmenį ne tik tauti
nės minties žmonių tarpe, bet 
ir visoje patriotinėje visuome
nėje.

Žmonių ekonominis gyveni
mas vis gerėja, tačiau to nega
lima pasakyti apie Dirvos eko- 
niminius reikalus. Ji turi stip
riai kovoti už savo išsilaikymą. 
Kainoms nuolat kylant, spaus
dinimo išlaidos kasdien didėja. 
Vien tik iš prenumeratos ne
galima išsilaikyti. Tenka la
bai susirūpinti Dirvos ateitimi. 
Energinga Vilties draugijos 
valdyba, su pirmininku dr. 
D. Degėsiu priešakyje, daug 
rūpinasi Dirvos reikalais, sie
kia didžiausio taupumo, ieško 
būdų jai sustiprinti. Sąjungos 
valdyba su dideliu dėmesiu 
seka jos pozityvius užsimoji
mus ir pilnai ją remia.

Šiais metais Dirva švenčia 
garbingą ir prasmingą 70 me
tų sukaktį. Ta proga Vilties 
draugijos valdyba ir Tautinės 
sąjungos valdyba, bendru 
sutarimu, sudarė jungtinį, pla
čios apimties komitetą Dirvos 
70 metų sukakčiai paminėti ir 
Dirvai paremti vajaus prave- 
dimui.

Dirvos sukaktuvinius metus 
pradėsime su sol. Reginos Zy- 
mantaitės-Peters koncertu, 
kuris įvyks š.m. vasario 24 d. 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 3 
vai. p.p. Dirvai paremti vajų 
pradėsime banketu š.m. kovo 
16 d. Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje. Programą 
atliks svečias iš New Yorko, 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Pagrindinis Dirvos 70 metų 
paminėjimo banketas įvyks 
š.m. spalio 12 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre.

Taip pat pramatyta praves
ti piniginė loterija, kreiptis 
laiškais, aukų lapais ir asme
niškais kontaktais.

Visi skyriai irgi prašomi su
daryti savo vietovėse komite
tus Dirvos sukakčiai paminėti 

ir Dirvai paremti vajaus pra- 
vedimui. Vajaus pradžią pra
šom suderinti su vajaus atida
rymu kovo 16 d. Laiškus, at
sišaukimus, aukų lapus, lote
rijos bilietus ir kitą medžiagą 
mes prisiusime jums, pagal 
jūsų pageidavimą.

Tiktai bendromis jėgomis 
dirbdami atsieksime gražių 
rezultatų. Mūsų tikslas sukel
ti 70 tūkstančių dolerių. Sten
kimės!

Dirvos 70 sukakčiai paminė 
ti ir Dirvos sukaktuvinių metų 
vajui pravesti, sudarytas ko
mitetas sekančios sudėties:

Dr. Leonas Kriaučeliūnas - 
pirm., Jonas Jurkūnas - vice
pirm., Veronika Lenkevičie- 
nė - sekr., Ona Daškevičienė - 
ižd., Petras Buchas, dr. Danie
lius Degėsys, Salomėja Endri- 
jonienė, Jurgis Janušaitis, 
Antanas Juodvalkis, Jolanda 
Kerelienė, Aleksas Laikūnas, 
Matilda Marcinkienė, Karolis 
Milkovaitis, Rasa Plioplytė, 
Kazimieras Pocius ir Mečys 
Valiukėnas.

ALT S-gos Valdyba

• Artėja Lietuvos Nepri-. 
klausomybės 1918 metų va-- 
sario 16 dienos paskelbimo 
sukakties minėjimai. Tau
tinės Sąjungos skyrių val
dybos ir Sąjungos nariai 
prašomi aktyviai prisidėti 
prie bendrų minėjimų orga
nizavimo ir minėjimuose 
gausiai dalyvauti. Dalyvau
dami bendrinių organizaci
jų ruošiamuose minėjimuo
se, kur jėgos ir sąlygos lei
džia, ruoškime ir savus mi
nėjimus- Sąjungos skyriuo
se. Būtų gražu, kur yra Są
jungos skyriai ir leidžia 
vietos sąlygos šia kryptimi 
daugiau aktyvumo. Atsi
minkime, kad ir kitos lietu
vių srovės mus vertina pa
gal mūsų vidaus organizaci
nį aktyvumą ir pajėgumą 
dirbti.

Vasario 16 proga yra ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. JA Val- 
tybėse laisvinimo darbui 
vadovauja Amerikos Lietu
vių Taryba. Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga yra 
viena iš pagrindinių orga
nizacijų, sudarančių ALTą. 
Todėl Sąjungos valdyba 
prašo skyrių valdybas ir 
narius prisidėti prie aukų

DIRVA

POSĖDŽIAVO JAV LB KRAŠTO VALDYBA
šeštadienį, sausio 26 d. 

CIevelando Lietuvių namuo
se įvyko JAV LB Krašto 
valdybos posėdis. Be kitų 
reikalų svarstyta LB Tary
bos rinkimai, kurie, kaip 
jau spaudoje paskelbta,, 
įvyks š. m. gegužės 18-19 
dienomis. Rinkimais rūpi
nasi Organizacinių reikalų 
vicepirm. K. žiedonis. Su
daryta vyr. rinkiminė ko
misija iš D. Vadopalienės — 
pirm., V. Nasvytytės ir J. 
Taorienės, kurios rūpinasi 
apygardų bei apylinkių rin
kiminių komisijų sudary
mu.

Posėdyje konstatuota, 
kad dar negauta iš Tarybos 
Jstatų komisijos visų pakei
timų įstatuose, kurie buvo 
padaryti ankstyvvesnių Ta
rybų sesijose. KV pasisiūlė 
komisijai padėti surinkti ir 
atspausdinti tuos pakeiti
mus ir kitus, sąryšyje su 
LB įregistravimu kaip ne 
pelno ir nuo mokesčių at
leistina korporacija, šio sta
tuse gavimu rūpinasi And
rius Mackevičius ir Vytau
tas Staškus.

Veiksnių paskelbtas laiš
kų rašymo vajus JAV Kon-

Lietuvos laisvinimo reika
lams rinkimo ir prie jų per
siuntimo Amerikos Lietu
vių Tarybai.

AFTER READING the article, “The 
Neighborhood A World Away“ (Jan- , 
uary 1985), I got. the distinct feeling 

'i that I should apologize to the author for 
i livingin the East 185th Street area and 

for being proud of my ethnic heritage, 
even though 1 am a native Clevelander.

My parents instilled strong moral, 
family, and sočiai values in me as 1 in- 
tend to do with my own children. I am į aregisteredvoter.andlamcommitted 

k to this neighborhood just as I am to the 
I ręst of the city and to this country. 
| The ethnics of this neighborhood are
| not made up of little old ladies sweep-
■ I ing the sidewalks (and what’s wrong I vviththat?). Wehavealargepopulation
■ of educated professionals who are in-
■ volvedin the business community, the 
B political field, and civic affairs. They 
B are very much a part of the American B mainstream. This neighborhood does 
B not insulate them from Clevęland būt

H is an example that crime and violence B need not be a part of city life. 
B Our efforts to preserve the Lithuan- B
B ian language and culture is a very per- ■ 
į šonai decision, just as Israel is of con- 1 

B cemto American Jews, Northern Irę- . 
V land is of concern to the Anglo-Saxons 4 

and Irish and the problems of starv- ■ B ation inEthiopia should be of concern Įl 
■ to all of us.B Mostof our families are štililivingin J
B Lithuania. They are not allowed to 1 

come here, nor are we allovved to travel 1 B freelyoverthere. Our families have no 
B freedom of religion or of free speech.

They have no rights of liberty and jus-
| tice.

Yes, I am concerned about Lithuania 
and its fate because 1 love my aunts, 
uncles, and cousins who Iive there. I 
will preserve my culture, the language, 
and the hope of freedom because I be- 
lieve in the people of Lithuania and the 
300 million other people in Eastern Eu- 
rope who Iive a life of oppression, cruel- 
ty, and slavery under communist gov- 
ernment.

h

Clevelar.dUMagaztae įWSkas atspausdintas
S Zlfte ,.m. vasar)0

gresui dėl Imigracijos įsta
tymo papildymo ryšium su 
OSI keliamom bylom vyks
ta, deja, lėtai. Krašto val
dyba dar kartą kreipiasi į 
visus JAV lietuvius kuo 
gausiau prie tų laiškų ra
šymo prisidėti.

Vasario 16-tosios aukų 
rinkliavos proga apylinkės 
prašomos paraginti savo 
kolonijos gyentojus gausiau 
aukoti, kad KV pajėgtų iš
pildyti PLB Seimo narių 
prašymą 30 C ta proga su
rinktų aukų skirti PLB dar
bams finansuoti.

Pagal susitarimą sil PLB, 
KV paskyrė tris atstovus į 
Lituanistinės Katedros di
rektorių tarybą. Nutarta
7-tąją JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventę rengti 
1986 metų liepos 6 dieną. 
Kanados K V atsisakius šią 
šventę ruošti Kanadoje, 
JAV LB KV įsipareigojo ją 
surengti JAV-se. KV pirmi
ninkas tariasi su Chicagos 
ir CIevelando lietuviais ir 
tiria sąlygas kuriam iš tų 
dviejų miestų šią šventę 
surengti.

Repertuarui papildyti KV 
paskelbė konkursą ir pasky
rė 83000 ir $1500 premijas. 
Susidomėjimas šiuo kon
kursu muzikų tarpe didelis 
ir tikimasi sulaukti vertin
gų kūrinių. Prof. Andrius 

(Nukelta į 4 psl.)
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Mrs. Nijole Rukšėnas
Cleveland
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ŽIŪRONĄ
SVETIMOS pievos žales

nės! Šios minties įvairiau
sių versijų galėtume surink
ti, tačiau esmėje visvien 
liktų faktas, kad yra ten
dencija nedavertinti tai, 
kas sava, nesaugoti kas 
saugotina.

Įdomi kontroversija kilo 
dėl straipsnio ‘The Neigh
borhood a World Away’, 
tilpusio ‘Cleveland’ maga
zine, š.m. sausio mėn. nr. 
apie vietos lietuvių-slovė- 
nų koloniją. Vieniems tai 
atrodė padėkos vertas raši
nys, kitiems - tiek asmeni
nis, tiek tautinis-grupinis 
nuvertinimas, reikalaująs 
prideramos reakcijos.

Sunkoka patikėti, kad 
kas nors, atidžiai perskai
tęs tą straipsni, galėtų pa
sidžiaugti juo, pasididžiuo
ti esąs lietuviu. Nebent 
yra gana to, kad pamatai 
amerikiečių spaudoje pa
minėtą lietuvių vardą! O 
jau beveik norėtųsi many
ti, kad yra aukščiausias lai
kas išjungti ‘etniką’ iš ‘se- 
cond class’ vertinimo sąvo
kos ir matyti jį tolygų, ly
giateisį krašto pilietį ir 
žmogų.

Autorius jaučiasi labai 
drąsiai, piešdamas miestą 
mieste - etnikus, kuone 
šimtmečiu atsilikusius nuo 
dabarties, kurių visas tau
tinis, kultūrinis ir politinis 
gyvenimas tesisuka para
pijos ribose. Buvęs klebo
nas prisimenamas kaip 

‘šiukšlių rinkėjas’, dabarti
nis - intelektas, užimpona
vęs savo ‘huge, immacu- 
late’ rankomis. Tarsi die
viškos globos apsauga prieš 
nusikaltimus. Gandai 
apie ramiai čia begyvenau 
čius vokiečių SS narius ...

Draugo bendradarbis 
(26.1.85) galvoja, kad 
‘Verkiama be reikalo’. Da- 
leidžia, kad ‘kiti žurnalis
tai gal būtų dar daugiau 
prašovę’. Dėl nuotraukų - 
‘Žinoma, maloniau būtų 
stebėti gražias lietuvaites 
su rūtų vainikėliais. Ta
čiau, matyt, reporteriui 
šiais moderniais laikais 
tokių lietuvaičių nepavyko 
tuo momentu užtikti.’ ... 
Ir tai mūsų pačių reakcija, 
beteisinant žvilgsnį iš vir
šaus ...

Pasąmonėje kyla palygi
nimui užsidarymas tary
tum Kinų Siena, kai auto
rius piešia primityviai be
sitvarkantį rajoną, kuris 
mentaliu paprastumu išsi
jungia iš jį supančios aplin 
kos. Gi įtaigojimas aklo 
sekimo, turi net užmačias 
dabartinių fanatinių sektų 
paralelizmo.

Neverks, kas nemato rei
kalo verkti. Bet ar neverta 
pastebėti, kad lietuviovar-

(Nukelta į 4 psl.)
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Vysk. Thomas Larkin uždeda dr. K. Bobeliui šv. Gregorijaus 
ordiną.

ADP SUVAŽIAVIMAS

ST.PETERSBURG
PAGERBTAS DR. K. 

BOBELIS

Kaip jau buvo skelbtą po
piežius Jonas Paulius II ap
dovanojo dr. K. Bobelį 
aukščiausiuoju šv. Griga
liaus riterio ordinu. Ordino 
įteikimo iškilmės įvyko sau? 
sio> mėn. 13 d. šv. Vardo 
bažnyčioje ir antroji dalis 
Lietuviu klubo salėje.

Iškilmės bažnyčioje įvy
ko 1 vai. p. p. pamaldomis, 
kuriose dalyvavo vietos 
vyskupas Thomas Larkin ir 
daug dvasiškių jų tarpe 
prel. L. Tulaba, svečias iš 
Romos, ir prel. J. Balko
nas. Organizacijos pamal
dose dalyvavo su savo vė
liavomis. Mišių metu gie
dojo moterų ir vyrų bažny
tiniai vienetai.

Vyskupas T homas Lar
kin savo žodyje paminėjo 
Lietuvos tikinčiųjų kančias, 
pasveikino dr. K. Bobelį ir 
papuošė jį ordinu. Apdova
nojimo aktą lotynų, anglų 
ir lietuvių kalbomis per
skaitė šv. Kazimiero misi
jos vedėjas kun. V. Zaka
ras, OFM.

Lietuvių klube pietų me
tu vyko* antroji iškilmių da
lis, kur dalyvavo apie 400 
žmonių, jų tarpe daktaro 
šeimos nariai ir gražus bū
rys amerikiečių, dr. K. Bo
belio svečių. Prie garbės 
stalo matėsi St. Petersbur
go miesto burmistre C. 
Freeman.

Pro 
žiūronų.,,

(Atkelta iš 3 psl.) 
dą pasišovė ginti moterys?! 
‘Etnikė’ reagavo pirmoji 
savo spaudoje. Jau šiame 
krašte gimusi lietuvaitė sa
vo protesto laišką pasiuntė 
tiesiai ‘Cleveland’ magazi
nui.

Džiugu, kad veiksmui 
yra ataveiksmis, be vergiš
kumo lenkti galvą sveti
miems, priimti bile ką, kas 
tik būtų duodama. O mū
sų lietuviškos pievos - bile 
kuria prasmei - yra vertos 
ir saugojimo, ir pasididžia
vimo!

Ego

Iškilmes pradėjo St. Pe
tersburg organizacijų jung
tinio komiteto pirm. inž. A. 
Šukys, kuris pasveikino dr. 
Bobelį ir pakvietė prof. dr. 
Jokūbą Stuką, svečią iš New 
Jersey valstijos, vadovauti 
tolimesnei iškilmių progra
mai. Prof. dr. Stukas tarė 
crumpą sveikinimo žodį ir, 
kun. Zakarui, OFM, sukal
bėjus maldą, buvo pakeltas 
tostas, o visi pietų dalyviai 
sugiedojo dr. K. Bobeliui 
"Ilgiausių metų”.

Apdovanojimo proga dr.
K. Bobelį sveikino burmis
tre C. Freeman, įteikdama 
jam St. Petersburgo miesto 
raktą. Svečias iš Romos 
prel. L. Tulaba savo ilges
nėje kalboje pasidžiaugė 
gražiu daktaro laimėjimu. 
Toliau sveikino: ALTo pir
mininkas T. Blinstrubas, 
šv. Vardo bažnyčios klebo
nas F. Goodman, prel. J. 
Balkūnas, ALT S-gos pirm.
L. Kriaučeliūnas, VLIKo 
Tarybos pirm. inž. J. Jur
kūnas, PLB vardu S. Joku- 
bauskas ir St. Petersburgo

#organizacijų bei Lietuvių 
klubo vardu A. Gudonis.

Raštu sveikinimus per
skaitė kun. A. Stašys, jų 
buvo daug iš įvairių orga
nizacijų ir iš pavienių as
menų.

Dr. K. Bobelis savo kal
boje pareiškė padėką vi-, 
siems iškilmių dalyviąms, 
komitetui, jį sveikinųsięms, 
ypač prel. L. Tulabai, <Jaug 
padėjusiam šiame reikale, 
ir pabrėžė, jog šis atžymė- 
jimas tai esanti dovana ne 
tik jam, bet visiems lietu
viams už kovą dėl Lietuvos 
laisvės.

Trumpoje meninėje daly
je vyrų dainos vienetas, va
dovaujamas muz. A. Matei
kos, padainavo kelias dai
nas. (lž)

POSĖDŽIAVO JAV LB 
KRAŠTO VALDYBA

(Atkelta iš 3 psl.)
Kuprevičius yra pakviestas 
sudaryti Jury komisiją kon
kurso darbams įvertinti.

Lietuvių Centro Sodyba 
Clevelande jau baigiama 
apgyvendinti. Apsigyvenu
sieji šia sodyba yra labai 
patenkinti ir kviečia dau
giau lietuvių atvykti ir su
sipažinti su sąlygom. Ypa
tingai iš Chicagos, nes ten

Sausio 12 d. Washingtone 
Hyatt Regency viešbučio 
patalpose įvyko rytų euro? 
piečių tautybių atstovų pa
sitarimas ryšium su Office 
of Special Investigations 
(OSI).

Šį susitikimą sušaukė 
Americans for Due Process 
(ADP). Jo tikslas: sutelk
ti įvairių tautybių organi
zacijom progą pasidalinti 
žiniom apie jų vedamą veik
lą, kad būtų įmanoma įvai
rius žygius koordinuoti. 
Atidarymo žodį tarė ADP 
koordinatorė Rasa Razgai- 
tienė. Jinai toliau suminėjo 
visas sritis ir projektus, ku
riais ADP šiuo metu yra 
susirūpinę. ADP nusistaty
mu, aktualiausias rūpestis 
yra deportacijos į Sovietų 
Sąjungą. ADP patirtis yra 
parodžiusi, kad OSI kola
boravimas su sovietų KGB 
ir bendrai ryšiai su sovie
tais yra jautriausios ir sėk
mingiausios temos svarsty- 
bose su valdžios pareigū
nais. žadama šį OSI-KGB 
suokalbį ir toliau kelti.

Kiekvienam atstovui bu
vo duota proga trumpai su
pažindinti kitus su savo or
ganizacija ir jų pagrindi
niais rūpesčiais OSI proble
ma. Atskiras pranešimas 
buvo duotas Antano Mažei
kos iš Kalifornijos, atsto
vaujančio Baltų Laisvės 
Lygą.

Antanas Mažeika prista
tė raštu ir žodžiu siūlymą 
suformuoti plačios apimties 
koaliciją politinei akcijai, 
kurią sudarytų ne tik etni
nės, bet ir amerikiečių or
ganizacijos. Koalicija ryž
tųsi apsiimti ir įgyvendin
ti projektus Amerikos po
litiniame ir visuomeninia
me gyvenime, kurie padėtų 
išryškinti ir pakeisti OSI 
vedamą akciją.

Dalyviai šį siūlymą tei
giamai priėmė. Ten pat bu
vo sudarytas pateikto pro
jekto vykdomasis komite
tas. Komitetą sudaro pir
mininkas Janis Bolšteins iš 
American Latvian Associa- 
tion ir sekantys nariai: 
George Andrusyshyn iš

Bylorussian Anti-Defama- 
tion Federation, Helena Ko- 
zak iš Americans Against 
Defamation of Ukrainians, 
Antanas Mažeika iš Baltų 
Laisvės Lygos ir Mari-Ann 
Rikken iš Estonian Ameri
can National Council.

Laikinasis komitetas per 
ateinančius du mėnesius iš
tirs konkrečias galimybes 
šios koalicijos pasisekimui, 
užsibrėš gaires ir projek
tus ir ieškos asmenų kurie 
sutiktų pastoviai koalicijai 
vadovauti. Apsistota prie 
pavadinimo: Coalition for 
Constitutional Justice.

Suvažiavimas baigtas po
zityvioj darbo nuotaikoj. 
Viso dalyvavo šešių tauty
bių atstovai: baltarusų, es

tų, latvių, lietuvių, rumunų, 
ii- ukrianiečių. Nors kvieti
mai buvo siųsti JAV Lietu
vių Bendruomenei, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei ir 
VLIKui, šie veiksniai atsto
vų nepasiuntė. ALTas da
lyvavo per Jungtinį Baltų 
Komitetą, į kurį jie įeina.

(rr)

RN’S 
SUPERVISOR 

3-11
Are you interested in developing th« 
PRIMARY SUPERVISOR ROLE?
Keswick is a nursing home which 
pridės itself on deliver.y.of quality 
nursing care for the elderly fic dis- 
abled palient.
Located in Northeast Baltimore City 
WE. Look for (tome one interested in 
primary nursing as a delivery mode 
of care, implementing creative Sched- 
uling practices and coordinaling staff 
development activities.
Call Mr. JAMES J. SCHAP. PERSON
NEL DIRECTOR 301-235-8860 for 
interview and tour of our facilities. 
M-F. F.OE

(2-9)

♦ 
♦ *♦♦ * *

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

st.Anthony
Savings & Loan Association

♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦♦ ♦
♦ ♦ ♦ * * * * * 
*

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

Willowbrook, III. 60521

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

FSUC Willowbrook: (312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTh/E SECRETARY

* ♦ ♦
* 
** * ♦ 
€* ♦
♦ ♦♦♦ ♦ ♦

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Mlknvbrook Manager

* » * * *
<>|x*n Mon.. 9-8; Tues.. Thur-.. Eri. 9-5; Sat.. 9-1; Clwed W«d. J

♦

‘Arober Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Sodybai statyti paskoloj 
HUD nedavė. Gaila, kad 
spaudoje buvo skelbiama 
klaidinga žinia.

KV, vykdydama LB Ta
rybos įpareigojimą ieškoti 
naujų kelių bylai su R-LB 
užbaigti, sudarė tam tiks
lui specialią komisiją. KV 
pirmininkas kreipėsi raštu 
į PLB, VLIKo ir ALTo pir
mininkus, prašydama pa
galbos šiam nelemtam ir.la
bai ilgai užsitęsusiam gin
čui taikiu būdu užbaigti.

Nutarta surengti du ra
joninių LB darbuotojų su
važiavimus : kovo mėn. New 
Yorke ir balandžio mėn. 
Chicagoje. K. žiedoniui pa
vesta susitarti su tų Apy
gardų pirmininkais dėl da
tos ir laiko. LB Inf.

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ
LIETUVOJE — $1765.00

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 —$1706.00
Gegužės 8 —$1135.00 Liepos 31 — $1465.00
Gegužės 8 — $1395.00 Rugpiūčio 6 — $1698.00
Gegužės 14 — $1368.00 Rugsėjo 3 — $1679.00
Gegužės 27 — $1389.00 Rugsėjo 18 — $1212.00
Birželio 10 — $1692.00 Rugsėjo 23 — $1173.00
Birželio 19 — $1401.00 Spalio 1 — $1279.00
Liepos 17 — $1514.00 Gruodžio 26 — $1309.00

Kelionių ilgis 'nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Telefonas: (617) 268-8764

MCMBĖn393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT #TA 0324
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HKURYBA IR MOKSLAS Ii

Aleksis Rannitas apie
Al. K. Čiurlionį angliškai

Balys Gražulis

Dvidešimt tretysis Dirvos
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla prieš pat 
Kalėdų šventes išleido Alek
sio Rannito parašytą veika
lą apie M. K. Čiurlionį ang
lų kalba — Mikalojus Kon- 
tantinas Čiurlionis Lithua
nian Visionary Painter. Tai 
yra liuksusinis, reprezenta
cinis leidinys, iliustruotas 
devyniasdešimt penkiomis 
Čiurlionio darbų reproduk
cijomis, iš kurių trisdešimt 
dvi spalvotos, čia sudėta 
beveik ketvirtadalis visų 
Čiurlionio žinomų paveikslų, 
reprezentuojančių jo visą 
kūrybą.

Aleksis Rannitas yra es
tų poetas, meno istorikas, 
kritikas, vertėjas ir nuošir
dus lietuvių bičiulis. Jis iš
vertė ir paskelbė estų spau
doje nemažai lietuvių poetų 
eilėraščių. Apie lietuvių 
meną ir literatūrą rašė es
tų, vokiečių, prancūzų ir 
amerikiečių spaudoje. Susi
žavėjęs Čiurlioniu parašė 
apie jį keliasdešimt straips
nių ir kelias knygas. Tai 
malonaus būdo, švelnus, di
delio intelekto žmogus, su 
kuriuo ir man teko trupu
čiuką pabendrauti. Man dir
bant Kauno radiofone Alek- 
ris retkarčiais užeidavo į 
redakciją pasikalbėti ar pa
sitarti lietuvių kalbos rašy
bos klausimais. Jau tada jis 
kalbėjo ir neblogai rašė lie
tuviškai. Mat 1940 m. ve
dęs operos solistę Graži
ną Matulaitytę apsigyveno 
Kaune. Dirbo Kauno Vals
tybės Teatre vertėju ir Val
stybinėje Bibliotekoje bib
liotekininku. Na — ir "sir
go” Čiurlioniu.

Aleksis Rannitas atidavė 
žymią dalį savo gyvenimo 
Čiurlionio populiarinimui. 
Kovojo dėl jo visuotinio 
pripažinimo ir jo vietos me
no pasaulyje. Įrodinėjo, kad 

AMBER

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.

Galerija atidaryta kiekvieną diena, išskyrus trečiadienius

505 East 185 Street,
CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

ne Vasilijus Kandinskis, o 
Čiurlionis laikytinas abs
traktaus meno pradininku, 
nes keliais metais anksčiau 
už jį piešė paveikslus, kurie 
dabar laikomi abstrakčiais.

Šioje knygoje Aleksis 
Rannitas patalpino palygi
namąjį Čiurlionio gyveni
mo bei kūrybos kalendorių 
ir keturis rašinius. Pradi
nėse pastabose autorius sa
ko, jog šiuose rašiniuose 
siūlomos idėjos yra jo ank
styvesniuose straipsniuose 
išreikštų minčių pakartoji
mas ir, dalinai, kritiškos 
ankstyvėsnių pažiūrų pa
taisos.

Knygos pratarmėje auto
rius pastebi, kad, nežiūrint 
kaip milžiniška Čiurlionio 
figūra bebūtų, jis nėra vie
nintelis reikšmingas lietu
vių dailininkas: Viktoras 
Vizgirda, Romas Viesulas, 
Viktoras Petravičius ir eilė 
kitų yra lygiai dramatiški 
kaip Čiurlionis savo Jūros 
Sonatos finale. Ir jie visi 
Čiurlionį lyg ir įrėmina. Ne
mažai iš Lietuvos kilusių 
asmenybių, kaip kad Oska
ras Milašius (na ir česlovv 
Milosz — B. Gr.), Jaques 
Lipshitz ir Bernhard Be- 
renson, dirbdami tarptauti
niuose veiklos centruose 
pagarsėjo, bet dauguma lie
tuvių, jų tarpe Čiurlionis, 
dar tebelaukia dėmesio ir 
pripažinimo.

Prasmingai įdomus paly
ginamasis kalendorius. Jis 
rodo, kad Čiurlionis nekūrė 
tuštumoje, jog tuo pačiu 
metu kiti, lietuviui artimi 
laiko dvasia, gyveno ir kū
rė. Mini neoromantikus, 
tautinius romantikus, sim
bolistus, naujų idėjų reiš
kėjus, drauge su kitomis 
poetiniai bei filosofiniai kū
rybingomis asmenybėmis, 
štai vienas tų kalendoriaus

pavyzdys:
1901. Čiurlionis tęsia sa

vo studijas Leipcigo Kon
servatorijoje mokindamasis 
kompozicijos ir kaunter- 
punkto, rašo polyphoniškas 
kompozicijas, atranda Beet- 
hoveną, Berlizą ir Wagnerį. 
Pradeda tapyti Leipcige, 
bet nei vienas jo to laiko
tarpio piešinys neišliko. 
(Boeklinas miršta). Debus- 
sy baigia savo ciklą Pour 
le Piano; Ravelis rašo Jeux 
d’Eau). Hugo von Hofman- 
stahlis persikelia Rodaunan, 
prie Vienos ir pasidaro lais
vu poetu, rašytoju. (Geor
gės Rodenbachas išleidžia 
Miražus, Ottokaras Brezi- 
na, čekų dvasinio pakilimo 
poetas, Rankas; Claudelis, 
Poilsį septintą dieną ir Me- 
rezhkovskis Mintį.

Pirmame rašinyje — In 
Search of Philosophical 
Background — autorius 
j ieško kokia filosofinė sis
tema galėjo turėti įtakos 
čiurlinio mąstysenai ir ar 
ją galima tapyboje išreikš
ti. Sako, nėra žinių, kad 
Čiurlionis būtų kada filoso
fiją studijavęs, nors žino
ma, jog jis skaitė Kantą, 
Nietzshe, Descartą ir mėgo 
Dostojevskį. Taip pat ne
randama, kad būtų domėja- 
sis indų filosofija, nors in
dų filosofas K. N. Jayalleke 
yra pasakęs: "Savo Visatos 
kūrimo sampratoje Čiurlio
nis galėtų būti indu". Ran
nitas randa, kad Čiurlionio 
filosofinis instinktas pasi
reiškia aukštesnės būsenos 
siekimu, gimusiu iš minties 
ir instinktyvių jausmų, kad 
jis realybę savo paveiks
luose paverčia sapniniais, 
poetiniais deriniais.

Antrame rašinyje — Time 
in Čiurlionis — nagrinėja
ma laiko samprata, kaip ji 
išreikšta jo paveiksluose.

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 m. 
birželio 15 d.

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

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

Manoma, čiurlionišką laiko 
sampratą galima visaip in
terpretuoti. Pav. kaip laiko 
dvasią, kaip technikos ele
mentą ir t.t. Kadangi dėl 
žodžio Laikas sampratos 
kyla daug nesusipratimų, 
todėl jo interpretacija tokia 
įvairi, Čiurlionis, daugumo
je, laiką parodo Visagalio 
kūrybos vaizdavime ir nuo 
judėsio neatskiriamame rit
me, išreikštame individua
lioje formoje ar kūrinio vi
sumoje.

Trečiame rašinyje — 
Simbolization in Čiurlionis 
— kalbama apie simbolizmą 
Čiurlionio kūryboje. Pra
džioje autorius aptaria ką 
žodis Simbolis išreiškia. 
Kadangi simbolis dažnai 
maišomas su alegorija, tai 
bando išaiškinti tų dviejų 
žodžių skirtumus ir jų sam
pratas. Toliau nurodo, jog 
Čiurlionio visa kūryba per
dėm ir tiesioginiai simboli
zuota, tačiau nepriklauso 
jokiai simbolistų mokyklai. 
Čiurlionis jokiomis forma
liomis teorijomis, principais 
ar metodais nesinaudojo. 
Jo vartojami simboliai yra 
kilę iš mūsų prosenių dva
sinio lobyno, jų senosios re
ligijos, mitų ir papročių, iš- 
rekištų liaudies mene. To- 

(dėl jo simboliai lietuviškai 
asmeniški, unikalūs.

Paskutiniame, ketvirta
me rašinyje — Touching 
Upon The Currents of Mo- 
dernist Movements — A.

Rannitas apžvelgia moder
naus meno sroves, moder
nistų veiklą ir Čiurlionio 
kūrybos ryšį su moderniu 
menu. Autorius mano, kad 
Čiurlionis turėtų būti įri- 
kiuotas į to perijodo mo
dernistinio meno meistrų 
eiles. Jis modernus vien tuo, 
kad stengėsi perduoti žmo
nėse įsišaknijusius giliau
sius senosios Lietuvos jaus
mus, mitus, simbolius ir 
kosminius ryšius. Bet jis 
piešė ne tautos istoriją, o 
jos kosminę atmintį ir vi
satos dvasinę realybę. Pir
muosius tos rūšies abstrak
čiais laikytinus paveikslus 
Čiurlionis piešė jau 1904 
m., kai Kandinskis savo pir
mą abstraktą nupiešė tik 
1911 m. Neįmanoma Čiur
lionio meną klasifikuoti nei 
kritiškai, nei istoriškai. Jo 
menas buvo vadinamas vi
sokiais vardais — nuo ge
nialaus iki absurdinio, bet 
gal geriau tiktų vadinti 
Kosminiu Menu, taip pat ir 
Metafiziniu Menu. Tačiau 
jokie vardai jo kūrybos pa
žinti nepadeda. Galutinėje 
analizėje Čiurlionis yra uni
kali asmenybė, sukūrusi sa
vą stilių iš savo paties in
tensyvių vizijų.

Bendrai, ši knyga bus 
vertinga kiekvieno lietuvio 
inteligento knygų lentynos 
puošmena. Ji ne vien pra
turtins ją skaitančio dva
sią, bet teiks ir estetinį pa

skelta į 6 psl.)
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Prieš Amerikos ■ Sovietu Sąjungos derybas (1)

Pirmoji taikos konferencija Hagoje
K Civinskas

Europa XIXa. pabaigoje

sakoma, kad nieko nėra 
naujo po šia saule, kad is
torija kartojasi, ir dažnai 
ne vieną kartą. Nesvarsty
dami, ko verti šie žodžiai, 
negalime nuneigti, kad pa
sikartojančių situacijų is
torijoje nemaža. Pats ar
čiausias ir gana įdomus pa
vyzdys— tai beartėjančios 
ginklų apribojimo derybos 
tarp paskutiniųjų "didžių
jų” — amerikiečių ir rusų, 
o vaizdžiausias joms atitik
muo — pirmoji taikos ir nu
siginklavimo konferencija, 
įvykusi 1899 m. vasarą Ha
goje.

Daugeliu atžvilgių politi
nė ano meto padėtis prime
na šiandieninę. Didelių ka
rų nebuvo, bet nebuvo nei 
taikos. Visos didžiosios ir 
ne tokios jau didelės valsty
bės težiūrėjo tik savų ir 
nelabai taikių interesų, ne
slėpė nedraugiškumo viena 
kitai, pakalbėdamos ir apie 
ginklų pranašumą. Tiesa, 
iki atominių ginklų grės
mės buvo dar labai toli, bet, 
Nobeliui išradus dinamitą, 
būkštavimų dėl galimo civi
lizacijos susinaikinimo ne
trūko.

Bet, giliau pažvelgę, ma
tysime ir didelių skirtumų. 
Europa dar tebebuvo pir
mos politinės ir militarinės 
reikšmės kontinentas, o 
"super-galybių” buvo dau
giau, negu dvi. Anglija, pa
virtusi į Didž. Britaniją, 
neabejojo savo militariniu 
pranašumu, bet Vokietija, 
Prancūzija, Austro-Vengri
ja, Rusija ir JAV nesijautė

Čiurlionis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

sigėrėjimą į paveikslus be
žiūrint. Ji tiks dovanoti 
mūsų draugams amerikie
čiams ir pasididžiuoti. Ji 
bus ir brangi dovana mūsų 
pačių vaikams ir vaikai
čiams, nemokantiems ar ne
norintiems lietuviškai skai
tyti ir savo tautos genijaus 
nepažįstantiems.

Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis — Li
thuanian Visio nary 
Painter, by Aleksis 
Rannit. 1984 m. Lithu
anian Librąry Press, 
Ine., 3001 West 59th 
St., Chicago, III. 60629. 
Bibliography, Design, 
Selection and Arenge- 
ment of reproduetions 
by Kazys Varnelis. Edi- 
torial assistant: Nijolė 
Gražulienė. Technical 
editor: Petras Aleksa. 
Printed by Morkūnas 
Printing, Color platės 
by Bell Lithi Ine. Kny
gos kaina — 25 dol.

antraeilėmis valstybėmis.
Visos didžiosios valstybės 

varžėsi dėl naujų ir naujų 
kolonijų, ir žemėlapis atro
dė panašus į suplyšusį sku
durą. Didž. Britanija jau 
turėjo apie 12,000,000, 
Prancūzija apie 9,000,000, 
Vokietija apie 2,600,000, 
Belgija apie 2,350,000 kv. 
km. svetimų teritorijų, 
Olandija, Portugalija, Tur
kija, Ispanija — po ma
žiau. Rusija, nerasdama 
daugiau neginamų žemių 
Europoje, plėtė savo ribas 
Azijoje. Besivaržant dėl 
naujų kolonijų, konfliktams 
židinių atsirasdavo neįtiki- 
miausiose vietose. Afrikoje 
prie Fashodos, Nilo aukš
tupyje, prancūzai vos išven
gė karo su Anglija, o šiau
rinėje Indijoje tie patys 
anglai su rusais. Savo ruož
tu rusai artėjo prie konflik
to su japonais, grąsino Af
ganistanui ir siekė uostų 
prie Indijos vandenyno. Vo
kiečiai, tebesistiprindami 
pietvakarių ir pietryčių Af
rikoje ir Kamerūne, žvalgė
si naujų žemių Moroko pa
kraščiuose, erzindami ten 
įsistiprinusius prancūzus. Ir Vt 
tai dar ne viskas: amerikie
čiai sėkmingai kariavo Ku
boje ir Filipinuose, o tie pa
tys anglai ruošėsi karui su 
būrais Pietų Afrikoje. Tik 
viena Austro-Vengrija, pa
šonėje turėdama nelabai 
patikimus kaimynus Rusiją 
ir Turkiją, o taip pat bū
dama nepatogioje tolimoms 
ekspansijoms geografinėje 
padėtyje, nerodė didesnio 
aktingumo kolonialinėje po
litikoje, bet nenuleido akių 
nue Balkanų.

Visuose kraštuose vidaus 
padėtis buvo įtempta ir kė
lė nemaža rūpesčių. Angli- žmogus”, 
joje, kur turtingieji savo 
metines pajamas vertino 
šimtais tūkstančių ir mili
jonais svarų sterlingų, dar
bininkai dirbo septynias 
dienas per savaitę po 16-17 
valandų kasdien, gyveno 
susikimšę po kelis ir kelio
lika varganose lūšnose ir 
6-7 metų vaikus jau siuntė 
dirbti į fabrikus ir gamyk
las, negalėdami kitaip pra
simaitinti. Kituose kraštuo
se,. gal tik išskyrus Vokie
tiją nebuvo geriau. Jei 19 
a. viduryje bet koks darbi
ninkų nepasitenkinimas ar 
neramumai buvo nesunkiai skelbdamas ir išgarsinda- 
užgniaužiami jėga, amžiaus 
pabaigoje tos sąlygos pa
gimdė anarchistinį sąjūdį, 
bombomis ir atentatais kė- 
lusj paniką visoje Europoje 
nei kiek neblogiau, negu da
bar Raudonosios Brigados, 
šiitai ar PLO grupės. Anar
chistus pasekė socialistai, 
organizuotai reikalaudami 
darbo sąlygų gerinimo ir 
reikšdamiesi streikais daž
niausiai kaip tik tada, kai

tie streikai buvo mažiausiai 
reikalingi.

ne taip. Visokio 
pacifistai, kaip ir 

džiūgavo, nusitvėrę 
bet kraštų vyriau-

tižiais, tik "paprasčiausia 
apgaulė, ir tik taip juos 
reikia vertinti”.

(Bus daugiau)

MEOICAL-Llke to mov« up?? 
Soektng o ręslstered record od- 
minlstrator (RRA) or on occredll- 
ed record lechnlcon (ART). 
Someone In a 2nd posltlon who 
mav likę to movė to o »1 posltlon. 
Good opportunity. Call or send 
resume to: Community Memorial 
Hospital, Personnel Oftlce, P.O. 
Box 671, Sidney, MT 59270, EPE

Meška pavojingiausia, kai 
ji atsistoja kaip žmogus

Tokiu netikrumo, sąmy
šių ir erzelio metu, 1898. 8. 
29, Rusijos caras Nikolojus 
II nelauktai kreipėsi į visus 
ano meto didžiuosius, siūly
damas sustabdyti ar bent 
apriboti ginklavimąsi, rasti 
būdą, kaip tarptautinius 
nesusipratimus spręsti tai
kiu būdu ir šiems klausi
mams svarstyti nedelsiant 
sušaukti taikos konferen
ciją.

Europa šį pasiūlymą su
tiko su didele nuostaba: 
”... skamba kaip gražiau
sia muzika”, ”... naujos 
eros pradžia, nauja epo
cha civilizacijoje” (Viena); 
”,.. humaniška, bet — uto
pija” (Londonas); ”... lyg 
žaibas iš šiaurės” (Pary
žius) ; ”... puikus posūkis 
moderniojoj ir iš viso isto
rijoje” (New York). Tik 
Berlynas, nerodydamas ge
ro takto ir atsargumo, ne
iškentė nepasišaipęs iš 
”,.. evengelisto nuo Nevos 
krantų”.

Buvo jaučiama, kad už 
šių pasiūlymų slepiasi klas
ta, bet niekas nei iš valsty
bininkų, nei iš šiaip iškilių 
žmonių nedrįso apie tai kal
bėti, kad nebūtų palaikyta 
caro įžeidimu. Tik R. Kip- 
lingas, žymus ir plačiai 
skaitomas ano meto anglų 
rašytojas, su rusais turėjęs 
progų susidurti Indijos kal
nų perėjose, nesivaržyda
mas paskelbė eilėraštį, įspė
damas, kad "meška pavo
jingiausia kaip tik tada, kai 
ji atsistoja vaikščioti, kaip

Kaip patraukliai ir gra
žiai šis pasiūlymas bebūtų 
skambėjęs, jo laukti iš Ru
sijos atrodė daugiau, negu 
nelogiška. Europai Rusija 
buvo pusiau barbariškas 
kraštas, per šimtmečius 
plėtęs savo teritorijų visų 
kaimynų sąskaiton, dar ir 
antroje 19 a. pusėje buvęs 
didžiausia grėsm: ”.z.. nuo 
Aliaskos iki Indijos, nuo 
Turkijos iki Lenkijos”. Ir 
tai dar ne viskas. Rusija ir 
Prancūzija tebebuvo ge
riausi sąjungininkai Euro
poje, bet Nikolojus II, pa

mas savo taikos pasiūly
mus, ne tik nesitarė su 
prancūzais, bet netgi jų 
ir nepainformavo. Nebuvo 
abejonės, kad bet koki šiais 
klausimais nutarimai, jei 
tik jie būtų priimti, vestų 
j status quo, o Prancūzijai 
negalinčiai užmiršti Vokie
tijos aneksuotų Elzaso-Lo- 
taringijos sričių, bet koks 
status quo buvo’nepriimti
nas. Toks nesuprantamas

rusų pasielgimas prancūzus 
sujaudino, o visur kitur vy- 
riausybėsie tik labiau su
tvirtino įtarimus, kad čia 
kažkas 
plauko 
dabar, 
šiaudą,
sybės delsė, laukdamos to
limesnių rusų ėjimų ir 
svarstydamos, kaip reikės 
į juos reaguoti. Tik vieni 
socialdemokratai, tuo metu 
jau sustiprėję Europoje ir 
ypač Vokietijoje, nepriklau
sę jokiai vyriausybei ir už 
nieką nesijautę atsakingi, 
tačiau geriau, negu bet kas 
kitas pažinę Rusiją ir ca
rizmo brutualumą, garsiai 
skelbė, kad neprotinga Ni- 
kolojaus II pasiūlymuose 
ieškoti kokios nors meilės 
žmoniškumui ar bent krislo 
taikos pasiilgimo, nes jie,
Vokietijos socialdemokratų ^nc.a^i80®;24sllt49žf3o8a*mmto3i5o?nm 
vado W. Liebknechto žo-

MAINTENANCE 
MECHANIC A

For maĮor airtomotlve 
OEAA supplter wlth stomp- 
ing plonts on Southeast. 
Troubleshoot ond repair 
metai stamplnp and form
ino epulpment, electrlcal* 
hydraullcs, combustlon, 
automatlon, solld stote and 
focllltles. 5 years minimum 
experlence In metai fObrl- 
catino manufacturlna main
tenance requlred. Startine 
wage up to $13.00/hr. Send 
emptoyment and tralnlng 
hlstorv to

Personnel 
P.O. Box 928 

Valdosta GA 31601

INTERNATIONAL

E. O .E.
(4-7)

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ 
AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ: 
ĖĖLIONĖS Nr. 1 BALANDŽIO 12.D. IKI BALANDŽIO 27 D

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,481.00
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 dienų. VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje). maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ. Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P. O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Prašvinta ” Aušra”, gimsta 
kiti laikraščiai. Neša, gabe
na juos per sieną knygne
šiai, rizikuodami laisve ir 
gyvybe. Lietuvis skaito ir 
šviečiasi.

Tuo tarpu lietuviai inte
ligentai klibina caro duris, 
prašydami grąžinti spaudą. 
Kova už lotyniškas raides 
vyksta 40 metų.

Rusas griežtas ir nesu
kalbamas, kol jam sekasi su 
kaimynais. Bet štai susiki
virčija su japonais ir karą 
pralaimi (1904 m.). Impe
rijos viduj bręsta nepasi
tenkinimas, artėja revoliu
cija (1905 m.). Tuomet pa
aiškėja, kad ”nė spaudos 
draudimo nebuvę”, caras to
kio įstatymo neišleidęs ...

Spauda grąžinta. Petras 
Vileišis leidžia "Vilniaus 
žinias”, paskui jas eina kiti 
laikraščiai jau viešai. 1905 
m. revoliucija imperijos 
sostą sudrebina dar labiau. 
Tuo pasinaudoja lietuviai ir 
1905 m. sušaukia gausingą 
suvažiavimą Vilniuje. Dėl 
atstovų gausumo (per 
2000) ir priimtųjų rezoliu
cijų svarbumo jis vadina
mas Didžiuoju Vilniaus sei
mu. Seimui pirmininkavo 
po 25 metų ištrėmimo grį
žęs dr. Jonas Basanavičius.

Seimas priėmė rezoliuci
ją, kuria visai etnografinei 
Lietuvai reikalavo autono
mijos su visuotinio balsa
vimo renkamu seimu Vil
niuje; ragino žmones nemo
kėti rusų valdžiai jokių mo
kesčių, uždaryti degtinės 
manopolius, neleisti vaikų 
j rusiškas mokyklas, neiti 
j kariuomenę, nesikreipti į 
jokias buvusias valdžioje 
įstaigas. Be to, reikalavo, 
kad mokyklose visi dalykai 
būtų atliekami lietuvių kal
ba.

Caras buvo priverstas 
įkurti savotišką parlamen
tą, kuris vadinosi Valstybės 
dūmą. Jos atstovų buvo ir 
lietuvių.

Revoliucijos bangai atslū- 
gus, kilo valdžios reakcija, 
vėl buvo stengiamasi var
žyti duotąsias laisves. Ta
čiau lietuvių kultūros kili
mo ji nebesustabdė. Jį su
laikė tik I pasaulinis karas 
(1914-1918).

Vokiečių kariuomenei ver
žiantis į rytus, minios pa
bėgėlių užplūdo Vilniaus 
apylinkes ir miestą. Jos bu
vo be pastogės ir lėšų, to
dėl lietuvių visuomenės at
stovai ėmė ieškoti pagalbos. 
Tam tikslui 1914 m. pabai
goj Vilninuje buvo įkurtas 
Centralinis Komitetas nu- 
kentėjusiems dėl karo šelp
ti. Lėšas jis gavo iš rusų 
vyriausybės ir visuomenės 
aukų. Ilgainiui Komitetas, 
kaip vienintelė tada pastovi 
ir veikli lietuvių organizaci
ja, atliko didelį valstybės 
kuriamąjį darbą. Komiteto 
pirmininkas buvo Rusijos 
Dūmos atstovas Martynas 
Yčas. Kai 1915 m. rugsėjo 
mėn. vokiečiai paėmė Vil
nių, dalis Komiteto pasiliko

Tautos kelias į Vasario 16-tąją...
Vilniuje, o kita dalis pasi
traukė į Rusiją. Tuo būdu 
ši organizacija viena atsto
vavo to meto lietuvių reika
lams tiek vokiečių okupuo
toje Lietuvoje, tiek Rusijo
je. Vilniuje likusio Komite
to pirmininkas buvo Anta
nas Smetona, o Rusijoj to
liau pirmininkavo M. Yčas.

Politinius lietuvių sieki
mus karo pradžioj pareiškė 
mūsų atstovai Dūmoje.. Jie 
sakėsi norį, kad Mažoji ir 
Didžioji Lietuva būtų su
jungta Rusijos imperijos 
ribose. Bet susidarė ir slap
tas vadinamasis Lietuvių 
centras Vilniuje, kuri gal
vojo apie laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atkūri
mą, tačiau tuo tarpu tenki
nosi lietuvių tautos sava
rankiškumo propagavimu ir 
pabrėžė lietuvių skirtingu
mą nuo lenkų.

Į Petrapilį persikėlęs lie
tuvių Komitetas organizavo 
ne vien tremtinių šelpimą, 
bet ir jaunuomenės moky
mą, ypač Voroneže įsteigto
se lietuviškose gimnazijose. 
Ir anksčiau išblaškyti po 
plačią Rusiją inteligentai 
lietuviai buvo suburti dirb
ti būsimajai Lietuvai. Per 
sav.o atstovus Skandinavi
joje ir Šveicarijoje Komite
tas rūpinosi ir lietuviais 
belaisviais Vokietijoje. Nu
siųsti į šiaurės Ameriką 
Komiteto įgaliotiniai skati
no ten gyvenančius lietu
vius rinkti aukas. JAV pre
zidentas Vilsonas paskyrė 
net specialią dieną rinklia
vai. Buvo taip pat išsirū
pinta; ir iš popiežiaus Bene
dikto XV tokia diena rink
liavai visose pasaulio baž
nyčiose.

Komitetas darė visa, ką 
tik galėjo. Tačiau viešasis 
politinis darbas Rusijoj pra
sidėjo tik po 1917 m, va
sario revoliucijos.

1917 m. kovo mėn. iš vi
sokių srovių buvo sudaryta 
Lietuvių Tautos Taryba, 
kuri, norėdama sustiprinti 

Nauji LSS vadovai Brolijos Vyriausias skautininkas Kazys Matonis, Gintaro vadovių 
mokyklos vedėja Gilanda Matonienė, Vyr. skautininko pavaduotojas Algis Senkus ir pionierijos 
vadovė Vida Senkuvienė. J. Tamulaičio nuotr.

savo autoritetą, sušaukė vi
sų Rusijoj išblaškytų lietu
vių seimą (Petrapily 1917 
m. biržely). Tačiau svar
biausiuoju busimosios Lie
tuvos klausimu jame nebu
vo vienybės. Didesnioji sei
mo dalis pasisakė už Nepri
klausomos Lietuvos kūrimą, 
o beveik visi kairieji atsto
vai siūlė Lietuvą sujungti 
autonomijos arba federaci
jos pagrindais su Rusijos 
tautomis. Nesutarimas bu
vo toks griežtas, jog kairio
ji mažuma išėjo ir seimą 
išardė. Iširo ir bendroji 
Tautos Taryba.

Nepriklausomybės šūkį 
toliau skelbė Voroneže nau
jai sukurtoji Aukščiausioji 
visos Rusijos lietuvių Tary
ba, kurią sudarė įvairių 
partijų atstovai, kuriuos į 
suvažiavimą sušaukė trys 
pasižymėję vyrai: Pr. Ma
šiotas, J. Jablonskis ir dr. 
K. Grinius. Socialdemokra
tai nedalyvavo. Tačiau grei
tai įvykęs bolševikų per
versmas (Spalio revoliuci
ja) pertraukė Komiteto ir 
šios Tarybos darbą.

Pasilikusioji Vilniuje Ko 
miteto dalis ieškojo būdų, 
kaip palengvinti sunkią, 
kraštą alinančią vokiečių 
okupacijos naštą. Vokiečiai 
suardė visą ekonomihį ir 
kultūrinį lietuvių gyvenimą. 
Buvo uždaryti visi laikraš
čiai. Tik armijos štabas lei
do lietuvišką laikraštį "Da
bartis”, reiškianti vokiečių 
interesus. Su vargu 1917 
m. buvo gautas leidimas 
leisti griežtai cenzūruojamą 
"Lietuvos Aidą”.

Kiek leido aplinkybės, 
Komitetas atstovavo lietu
vių politiniams reikalams. 
Pirmoji proga viešai prabil
ti pasitaikė 1916 m. gegu
žės mėn., kai Rusijos pa
vergtosios tautos kreipėsi į 
JAV prezidentą Vilsoną. 
Kiek vėliau trys Komiteto 
delegatai išvyko į Lozaną 
Šveicarijoje, kur tų paverg
tųjų tautų kongresas parei

kalavo nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo. Tokiu rei
kalavimu nepatenkinta, oku 
pacinė valdžia bandė pati 
organizuoti vietinę lietuvių 
atstovybę, pavadintą Ver- 
trauensrat ("pasitikėjimo 
taryba”), kuri tarnautų vo
kiečių interesams. Tačiau į 
tokią tarybą nesutiko įeiti 
nė vienas lietuvis.

Vokietija ir Austro Ven
grija 1916 m. lapkričio 5 d. 
paskelbė Lenkijos valstybės 
atstatymą iš Rusijai pri
klausiusių žemių. Naujoji 
Lenkijos valstybės Taryba 
netrukus pareiškė savo pre
tenzijas j Lietuvą. Vilniaus 
lenkų būrys taip pat krei
pėsi į Vokietijos kanclerį, 
prašydamas mūsų kraštą 
prijungti prie Lenkijos. 
Lietuvių veikėjai tada krei
pėsi su savo memorandumu 
į tą patį kanclerį ir, atrem
dami lenkų argumentus bei 
klaidingus tvirtinimus, iš
kėlė Lietuvos nepriklauso
mybės reikalavimą. Kad ši
toks politinis nusistatymas 
įgytų didesnį svorį, Vil
niaus veikėjai nutarė su
šaukti platesnę šviesuome
nės konferenciją. Pavyko 
sušaukti negausų susirinki
mą iš 5 vilniečių ir 16 pro
vincijos atstovų. Tačiau ka
ro administracija griežtai 
pareiškė, kad negalėsią būti 
jokios kalbos apie bet kokį 
tolesnį politinį veikimą, jei 
nebūsią sutikta prisijungti 
prie Vokietijos. Susirinki
mas, pasivadinęs Organiza
ciniu Komitetu, nenorėda
mas nutraukti savo politi
nės veiklos, atsižvelgė į tą 
žiaurų reikalavimą ir pa
reiškė, jog būsią galima 
glaudžiau santykiauti su 
Vokietija. Vykdomasis Ko
miteto biuras išsirūpino lei
dimą sušaukti platesnei 
konferencijai. Iš Organiza
cinio Komiteto pateiktų 
kandidatų, p r i k lausiusių 
įvairioms politinėms pakrai
poms ir luomams, biuras 

(Nukelta į 8 psl.)

DIRVOS R£M£JAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
R. Venclovas, Australia 3.00
A. Mikalajūnas,

Santa Monica ......... 25.00
V. Janulis, Cicero ........3.00
D. Diehl, Wickliffe .... 3.00 
Dr. Br. Mikonis,

Dorchester............... 3.0Q
J. Daugėla,

Ormond Beach......... 3.00
Br. Tiškus, Collinsville 20.00
VI. Noreika, Boston .... 8.00
Balfo Detroito skyrius . .15.00
M. Polteraitienė, Detroit 30.00
A. Tautkienė,

Melrose Park ......... 3.00
K. Ralys, Cleveland .... 8.00 
Dr. Pr. Sutkus,

Homewood ........... 33.00
K. Žilinskas,

Daytona Beach ......  5.00
P. Ausiejus, Centerville 5.00 
V. Misiūnas, Elizabeth ..13.00 
K. Dūlys, Crownsville .. 8.00
P. B. Varkala, Ellisfield 33.00
W. Janson, Hyanis...... 8.00
V. Jaškauskienė, Dayton 8.00 
B. Gečiauskas,

Manchester ............10.00
F. Šalpukas, Flushing ..13.00
P. Palubinskas, Chicago 10.00
X. Y., Boston ........... 10.00
R. Butkys, Euclid ...... 3.00
J. Špakevičius, Westwood 3.00 
Dr. B. Paprockienė,

Richmond Hills ........3.00
E. Jakulis, Willoughby .. 3.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 3.00
K. Laskauskas, Baltimore 8.00 
S. Radžiūnas, Ohama .... 3.00
S. Pangonis, Omaha .... 8.00 
V. Graužinis, Chicago .. 8.00 
E. Sližys, Incline Village 13.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah.............. 15.00
B. Simonaitis, Chicago .. 3.00 
B. Šileikytė-Fleck, Bath 1.00 
Dr. A. Palaitis, Racine .. 3.00 
J. Lapinskas, Chicago .. 8.00 
P. Žolynas, Chicago ....10.00
T. Penikas, Woodhaven .. 3.00 
S. Ignatavičius, Cleveland 13.00
A. Jurkūnas, Berwyn .. 5.00
B. Aras, Los Angeles ..23.00 
J. Juodišius, Cleveland .. 3.00 
J. Vedegys, Chicago .... 8.00
Br. Sutkus,

Richmond Hill........ 15.00
J. Šiaučiulis, Montreal .. 12.70
O. Žukas, Glendale...... 13.00
Kun. J. Kučingis,

Los Angeles ...........33.00
E. Garbačiauskienė,

Šveicarija .......... 3.00
S. Skorupskas, Bloofield 3.00
L. Šimkūnas, Cherry Hill 8.00
J. Žvynys, St. Petersburg 13.00 
Juno Beach lietuvių

kolonijos N. Metų 
sutikimo komitetas .... 25.00

O. Ivaškienė, Boston .... 10.00 
S. Jurgelevičius,

Dorchester  ............  8.00
N. Gabienė, Brooklyn .. 3.00
K. Rimas, Chicago ......13.00
S. Radžiūnas, Omaha .... 5.00
J. Austrą, Baltimore ....10.00 
B. Vembre, Rochester .. 3.00 
B. Magdušauskas,

Vokietija .............. 16.00
K. Bendoraitis, Vokietija 16.00
I. Vinclovienė,

Mayfieid Village .......13.00
LSS Skautininkių skyr. 30.00 
Dr. A. Koncė, Mill Valley 17.00 
E. Likanderis, Chicago .. 8.00
J. Pilkauskienė, Hamilton 10.00 
Kun. Ed. Statkus,

Grand Rapids ......... 33.00
Br. Balčiūnienė, Bolivar 5.00 
J. Paltarokas, Chicago .. 7.00 
A. Diškėnas,

St. Petersburg ......... 8.00
Br. Tarutienė, Willowick 8.00 
Br. Vigelis,

Mays Landing.......... 8.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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sudarė konferencijos ątsto- 
vus iš kiekvienos apskrities 
(jų buvo 33). Iš 264 kvies
tųjų atstovų 1917 m. rug
sėjo 18 d. į Vilnių atvažia
vo 214 ir posėdžiavo ligi 
rugsėjo 22 d. Pirmininkavo 
dr. Jonas Basanavičius. 
Konferenc i j o s sudarytai 
programai vykdyti buvo iš
rinkta Taryba iš 20 asme
nų, kuriai ir buvo lemta pa
sirašyti N e p r įklausomos 
Lietuvos skelbiamąjį Aktą.

Tačiau kol buvo prieita

N u t a r i a i j.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 b. vienu baltu na— 

Ux* kreiptis; į Rusi jos,Vokieti jos ir kilų valstybių vyriausybės ėiuo 

parelSkinu:
Lietuvos TarybaVliLintelt lietuvių tautos atstovybė.rendaDos 

pripaiintaja tautų apsisprendino teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 

nutariau rugsėjo nė n. 18-23 d. 1917 Belais, skelbia atstatanti neprikišu- 

eoaa deaokraUniais paaatale sutvarkytų Lietuvos valstybę su sostine 

Vilniuje ir ta valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryklų.kurie 

yru buvę su kitoais tautoms.

Drauge Lietuvos Taryba pareiikiarkad Lietuvos valstybės pasa

tus ir jos santykius su kitoais valstybėms privalo galutinai nustatyti 

klek galisa greičiau sušauk tas ateiglaaasia eeiMas.deaokratiniu būda 

visų jos gyventojų Įtrinktas.

Lietuvos Taryba pranetdana apie tai

vyriausybei,prato pnpaiinti nepnklausoaą Lietuvos valstybę.

Nepriklausomybės Akto 
paskelbimas — dalykas 
svarbus ir didelis. Tačiau 
žodį reikėjo paversti kūnu, 
reikėjo didžio budrumo ir 
daug pastangų, kad valsty
bė būtų kitų kraštų pripa
žinta ir kad iš jos žemių 
būtų išvaryti priešai. Rei
kia pažymėti, jog kairiųjų 
pažiūrų inteligentai lietu
viai ir tuo momentu stojo 
prieš Nepriklausomybę, no
rėdami dėtis draugėn su ru
sais. Patį Aktą savajai vi
suomenei paskelbti "Lietu
vos Aide” pavyko tik su ri
zika apeinant vokiečių cen
zūrą.

Tautos dvasia buvo gyva 
ir sąmonė budri visus tuos 
šimtą dvidešimt penkerius 
vergijos metu. Buvo gyva, 
budėjo ir laukė momento. 
Neveltui Kaune Karo mu
ziejaus sodely stovėjusiame 
paminkle buvo įrašyta: 
"Amžiais budėję, laisvę lai
mėjom per aukas ir pasi
šventimą”. Paminklas bu
vo sukrautas iš lauko akme
nų tų vietų, kur buvo vy
kusios kautynės už laisvę.

Lietuvos iš savo nagų pa
leisti nenorėjo po Spalio re
voliucijos bolševikais virtę 
rusai. Jų Raudonąją armiją 
reikėjo atremti ir išmušti 
iš krašto. Vokiečiai okupan
tai taip pat neskubėjo 

prie šio Akto Tarybai rei
kėjo vesti ilgas ir sunkias 
derybas su Vokietijos vy
riausybe ir karo adminis
tracija. Buvo eita į kompro
misą ir sutarta vieną Vo
kietijos kunigaikščių kvies
ti Lietuvos karalium. Vo
kiečiai reikalavo amžinų 
Lietuvos ryšių su Vokieti
ja. Nei Vilniaus Konferen
cijos nutarimų, nei Akto 
skelbti jie neleido. Paskelb
ti jie buvo vien lietuvių ap
sukrumu ir gudrumu. Ak
tas skambėjo taip:

trauktis, nors karą laimėju
si Antantė juos spyrė. Caro 
armijų likučiai, vokiečių 
palaikomi, taip pat siaubė 
Lietuvą. Tai Bermonto-Ava- 
lovo gaujos. Pagaliau prisi
jungti Lietuvą troško ir 
lenkai. Taigi ne su vienu 
priešu reikėjo atkakliai ko
voti.

Reguliarios lietuvių ka
riuomenės dar nebuvo. Jos 
organizavimo pradžia laiko
ma 1918 m. lapkričio 23 d., 
kada buvo išleistas pirma
sis tuo reikalu įsakymas, o 

' pirmasis naujokų šaukimas 
paskelbtas tik 1919 m. kovo 
5 d. Tuo tarpų priešai ne
laukė ir juos atremti turėjo 
lietuviai savanoriai, prastai 
aprengti (kas kuo turėjo) 
ir ne geriau ginkluoti. Ta
čiau laisvės dvasia viską 
nugalėjo. Prisimintini vie
no sunkiai sužeisto savano
rio žodžiai: "Niekai gyvybė, 
jei šalis vėl būtų priešų pa
vergta”.

Diplomatų fronte vyko 
grumtynės už Lietuvos val
stybės pripažinimą de jure. 
Pirmoji pripažino ją Vokie
tija (1918 m. kovo 29 d.). 
Tarybų Rusija tai padarė, 
kai, bolševikų dalinius iš 
Lietuvos išvarius, buvo da
roma taika, šia sutartimi, 
pasirašyta 1920 m. liepos 
12 d., Rusija pripažino Lie-

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

1985 m. sausio 20 d. Šv. 
Antano parapijos patalpose 
įvyko St. Butkaus šaulių 
kuopos visuotinas metinis 
susirinkimas. Atidarė kuo
pos pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas ir susirinkimui 
pravesti pakvietė Juozą 
Leščinską — pirmininkų ir 
Joną Bartkų — sekreto
rium.

Praėjusių metų visuotino 
susirinkimo protokolą per
skaitė Lidija Mingėlienė. 
Kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas savo pranešime 
paminėjo ne tik atliktus 
kuopos darbus, bet ir atski
rų valdybos narių.

Kuopos iždininkas Matas 
Baukys pranešė, kad kuopa 

tuvos atsiskyrimą nuo jos 
visiems laikams ir nepri
klausomybę lietuvių gyve
namoje teritorijoje su sos
tine Vilniuje ir Gardinu. Ki
tos valstybės nepriklauso
mybę pripažino vėliau.

1921 m. rugsėjo 22 d. 
Lietuva pilnateisiu nariu 
priimta j Tautų Sąjungą.

Laisve džiaugėmės neil
gai, vos dvidešimt dvejis 
metus. Eina jau penktas de
šimtmetis, kai mes vėl rusų 
pavergti. Kairiosios mūsų 
jėgos visą laiką stojo prieš 
Nepriklausomybę; ir šian
dien jos eina išvien su oku
pantu. Tačiau jie sudaro 
tautos mažumą. Todėl aiš
ku, kad ir rusiškoji okupa
cija mūsų krašte išsilaiko 
ne kairiųjų mūsų tautiečių 
dėka, bet gigantiška pačių 
okupantų karine jėga.

Kiekvienais metais Vasa
rio 16-ji mūsų paklausia: 
ar lietuvio dvasia tebėra gy
va ir sąmonė budri?

Amerikos lietuvių dova
notame Laisvės varpe buvo 
įrašyta:

"Skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 

Jog laisvės nevertas, 
kas negina jos”.

Laisvės varpą iš Kauno 
Karo muziejaus bokšto nu
kabino okupantai vokiečiai 
1943 m. Bet jokie okupan
tai negali pagrobti iš žmo
gaus sielos laisvės ilgesio, 
nepriklausomybės troškimo 
•— to gyvojo laisvės varpo. 
Jis šiandien ypač garsiai 
aidi iš lietuvių širdžių visa
me pasaulyje. Tik reikia, 
kad žodžius, kurie buvo įra
šyti aname Laisvės varpe — 
”... laisvės nevertas, kas 
negina jos” — kiekvienas 
lietuvis įsirašytų savo šir
dyje. Reikia, kad savo dar
bais, gyvenimu būtume ver
ti tų, kurie praeity kovojo, 
aukojosi ir dabar kovoja ar 
kenčia už tautos laisvę, kad 
galėtų Tėvynė ateity ja 
džiaugtis.

(AUŠRA, NR. 35)

lietuviai
M Antanas Grinius

finansiniai yra stipri ir pi
nigai laikomi banke.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė Kazimieras 
Ražauskas, jo pasakymu, 
iždininko Mato Baukio kny
gos vedamos tiksliai ir tvar
kingai.

Vasario 16 gimnazijos 
55-56 būrelių vadovas Ka- 
mieras Sragauskas pasakė, 
kad 1984 m. iš 48 asmenų 
surinko ir per Balfą gimna
zijai pasiuntė 929.00 dol.

Protokolas ir pranešimai, 
išdiskutuoti ir priimti. Į 
kuopos valdybą dviem me
tams išrinkti: pirmininku 
— Vincas Tamošiūnas, dva
sios vadas — kun. Alfonsas 
Babonas, vicepirmininku —. 
Edvardas Milkauskas, se
kretorium — Lidija Mingė
lienė, iždininku — Matas 
Baukys, vėliavnešys — Al
fonsas Lukas, sporto vado
vu — Jonas šostokas.

Valdybos nariais: Stefa 
Kaunelienė, Danutė Pet
ronienė, Ona Pusdešrienė, 
Adelė Poderienė, Rožė Ra- 
žauskienė, Eugenija Bulo
tienė, Kazimieras Sragaus
kas, Pranas Viršila, Algis 
Vaitiekaitis.

Į Garbės teismą — Anta
nas Grinius, Balys Gražu
lis ir Juozas Mačiulaitis.

į Revizijos komisiją — 
Jonas Bartkus, Kazimieras 
Ražauskas ir Jonas Markus.

Į LŠST suvažiavimą, ku
ris įvyks 1985 m. balandžio 
27-28 d. Chicagoje, atsto
tais išrinkti ir ten vyksta: 
Vincas Tamošiūnas, Lidija 
Mingėlienė, Stefa Kaunelie
nė, Eugenija Bulotienė, Al
gis Vatiekaitis, Jonas Šos
tokas ir Antanas Norus.

Nutarta: Sibiro kankinės 
Matildos Mėlienės knygą 
"Kryželiai Arktikoje”, ku
rią į anglų kalbą verčia Ni
jolė Gražulienė, išleisti 1000 
egz. kietais viršeliais. Ja 
rūpintis ir visus reikalus 
tvarkyti pavesta kuopos 
valdybai.

J kuopa priimtas naujas 
narys — Kostas Čiuželis ir 
jo auką 100 dol.

Po susirinkimo kuopos 
šaulės visus pavaišino ka
vute, sumuštiniais ir pyra
gais.

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

švyturio jūrų šaulių kuo
pos narių metinis-visuoti- 
nas susirinkimas įvyko sau
sio 27 d. šv. Antano para
pijos patalpose. Susirinki
mą atidarė kuopos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas. 
Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti mirę kuopos 
šauliai: Adolfas Armalis ir 
Vincas Rinkevičius.

Susirinkimui pravesti pa
kvietė Romą Macionį pirmi
ninku ir Antaną Vaitėną 
sekretorium. Į mandatų ko
misiją — Eleną Bražiūnie- 

nę ir Danutę Petrauskienę.
Kuopos pirmininkas Bro

nius Valiukėnas padarė pra
nešimą apie praeitais me
tais kuopos nuveiktus dar
bus. Jo pasakymu, kuopa 
metų laikotarpyje turėjo 8 
renginius, 6 posėdžius ir 2 
išvažiavimus — Union Pier 
ir dalyvavo Vytauto Didžio
jo Rinktinės sukakties mi
nėjime. Paminėjo, kad kuo
pa rėmė radijo valandėles, 
spaudą, šeštadieninę lietu
vių mokyklą, vasario 16 ir 
Klaipėdos krašto prie Lie
tuvos prisijungimo minėji
mus. Paminėjo ir stambes
nius aukotojus kuopai. Pa
brėždamas, kad savo kaden
cijos metu Pilėnų stovyklo
je pastatė paminklą, nu
pirko traktorių, įrengė mie
gamųjų kambarių, perkėlė 
ir padidino virtuvę ir finan
sai paaugo dvigubai.

Kuopos finansų sekreto
rius ir iždininkas Romas 
Macionis pranešė, kad kuo
pa nuo liepos 19 iki 1985 m. 
sausio 1 d. turėjo paja
mų 4,877.56 dol., išlaidų
I, 643.99 dol. ir sausio 1 d. 
su praėjusių metų likučiu 
turi 10,557.02 dol. Praneši
mas priimtas. Toliau sekė
J. Kinčiaus, M. Abariaus, 
Antano Vaitėno, St. Sližio ir 
Balio Telyčėno pranešimai.

Revizijos komisijos ak
tą perskaitė Petras Bitle- 
ris. Akte pasakyta, kad pi
niginė atskaitomybė veda
ma tvarkingai ir tiksliai.

1985-1986 metų kaden
cijai kuopos pirmininku 
perrinktas Bronius Va
liukėnas. Jį prisaikdino 
Romas Macionis. Perrink
tas pirmininkas Bronius 
Valiukėnas į kuopos valdy
bą pasiūlė: Mykolą Abarių, 
Juozą Kinčių, Antaną Vai
tėną, Liudą Selenį, Antaną 
Sukauską, Stasį Sližį, Balį 
Telyčėną, Albiną Grigaitį, 
Antaną šiurkų, Romą Ma
cionį ir Algį Macionį. Juo
zas Kinčius atsisakė, kiti 
visi buvo patvirtinti.

Į Moterų vadovę pasiūly
ta Ona Selenienė, jos padė- 
jomis Stefa Paulienė, Sofi-. 
ja Sirutienė, Salomėja Gri
gaitienė, Elena Braziūnie
nė, Vladislava šiurkienė ir 
Ratnikienė.

Į Revizijos komisiją — 
Petras Bitlęris, S. žebraitis 
ir Albertas Misiūnas.

Į Garbės teismą — ats. 
mjr. Kazimieras Daugvy- 
das ir Stasys Petrauskas.

Į LšST suvažiavimą ba
landžio 27-28 d. Chicagoje, 
atstovais išrinkti: Bronius 
Valiukėnas, Mykolas Aba
rius, Balys Telyčėnas, Juo
zas Kinčius, Albertas Mi
siūnas, Ona ir Liudas Sele- 
niai, Stefa Paulikienė, Ele
na Braziūnienė ir Romas 
Macionis.

Susirinkimas buvo sklan
džiai pravestas. Po susirin
kimo sesės šaulės visus pa
vaišino sumuštiniais, pyra
gais ir kavute.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondo taryba, 
pirmininkaujama Povilo Kk 
liaus, 1985 m. sausio £5 d. 
posėdyje patvirtino valdy
bos, vadovaujamos dr. An
tano Razmos, pateiktą 1984 
metų apyskaitą.

1984 metais gauta aukų 
420,437 dol. 1983. XII. 31 d. 
likutis 2,681,860 dol. 1984. 
XII. 31 d. yra 3,102,297 dol.

Praėjusieji metai Lietu
vių Fondui buvo labai sėk
mingi ir gauti įnašai pasie
kė rekordą. Įstojo 244 nau
ji nariai ir dabar sudaro 
viso 5560 narių šeimą, 
Per praėjusius metus turė
ta 275,143 dol. pajamų ir 
paremtas lietuvių švieti
mas, kultūra ir jaunimas 
165,000 dol.

Lietuvių Fondo pajamos 
jau prašoko du milijonus 
dol. Taigi, trijų milijonų ka
pitalas per 22 veiklos me
tus, davė du milijonus dol. 
pajamų, iš kurių 1,357,000 
dol. paskirstyta lietuvybės 
išlaikymui.

Palikimais gauta 56,000 
dol., o nuo Lietuvių Fondo 
pradžios 810,000 dol. Pali
kimai sudaro stambių paja
mų dalį. Prašome sudaryti 
testamentus ir visų ar dalį 
turto palikti Lietuvių Fon
dui, įrašant šį tikslų pava
dinimą: Lithuanian Foun- 
dation, Ine., Chicago, Illi- 
nois.

Stasys Baras 
tus vadovavęs 
Fondo tarybai, 
Ii didžiuotis 
veikla ir rekordinėmis 
įplaukomis. Jo pastangų 
dėka, neskelbiamas auko
tojas įnešė 100,000 dol., 
o Lietuvių Fondo nariai ir 
lietuviškoji visuomenė su
dėjo beveik antrą 100,000 
dol. ir daktarai Rimvydas 
ir Giedrė Sidriai paaukojo 
du žemės sklypus (6.4 ak
ro) 50,000 dol. vertės. Skly
pai yra Michigano ežero 
Detroit saloje, Wisconsine. 
Stasys Baras padėkojo vi
siems bendradarbiams, au

trejis me- 
Lietuvių 

vertai ga- 
sėkminga

kotojams, spaudai ir radi
jui. Ypatingų padėkų išreiš
kė tik jam vienam žinomam 
stambiajam aukotojui ir 
daktarams Sidriams už jų 
įnašus. Tikėkime, kad Sta
sys Baras ir naujose parei
gose — Pelno skirstymo 
komisijoje, taip pat sėkmin
gai atliks patikėtas parei
gas.

Valdybos vardu praneši
mus padarė pirm. dr. A. 
Razma ir ižd. K. Barzdukas. 
Valdyba užbaigė veiklos 
metus ir ruošiasi narių me
tiniam suvažiavimui, kuris 
tarybos nutarimu, šaukia
mas š. m. kovo 30 d. 9 vai. 
ryto Jaunimo centre, Chi
cagoje, III. Taryba patvir
tino šios sudėties valdybų: 
pirm. dr. Antanas Razma, 
pirm, pavad. Marija Reinie
nė, vicepirmininkai Stasys 
Baras, dr. Jonas Račkaus
kas, sekretorė Alė Stepona
vičienė, iždininkas Kazys 
Barzdukas, informacija An. 
tanas Juodvalkis, ūkio rei
kalams Kostas Dičkus, na
riai spec. ir jaunimo reika
lams — Rūta Juškienė, 
Ofelija Barškėtytė ir dr. 
Antanas Razma, jr.

Buy. finansų komisijos 
pirm. P. Kilius pranešė 
apie LF investavimus ir 
dabartinį kapitalo stovį. 
Nors palūkanos už indėlius 
po truputi krenta, bet ne
turės didesnės įtakos į LF 
pajamas, nes didžioji kapi
talo dalis investuota anks
čiau iš didesnio procento. 
Akcijų birža rodo nepapras
tų gyvumą ir kainos kyla. 
Jei šiuo metu būtų realizuo
jamos turimos akcijos, tai 
už jas būtų gaunama 
111,000 dol. daugiau, kaip 
buvo mokėta.

Finansų komisijos nauju 
pirmininku išrinktas pre
kybininkas, solistas Jonas 
Vaznelis.

Vajų komisijos pirm. Ma
rija Remienė praneša, kad 
praėjusiais metais LF va
jus vykdė New Yorkas, St.

Lietuvių Fondo 1984 metų taryba. Sėdi iš kairės: dr. G. Balukas, M. Lenkauskienė, dr. A 
Razma — valdybos pirm., Marija Reinienė, Stasys Baras — tarybos pirm., D. Kojelytė, A. Juod
valkis, dr. J. Valaitis. Stovi: K. Dočkus, dr. J. Račkauskas, P. Kilius, M. Dranga, V. Kutkus, 
dr. K. Ambrozaitis ir dr. F. Kaunas. Nuotraukoje nėra: V. Kamanto, T. Remeikio ir J. Varnelio.

J, Tamulaičio nuotr.

Petersburgas, Los Angeles, 
Detroitas, o kitos lietuvių 
apylinkės įsijungė į pa
pą skelbtų 50,000 dol. vajų. 
Visur buvo parodytas ypa
tingas dėmesys ir aukos pa
siekė rekordines sumas.

Lietuvių dailiojo meno 
instituto veiklų ir numato
mas suruošti turimų dailės 
darbų parodas. Domšaitį ir 
Petravičių numatoma paro
dyti Clevelando visuomenei 
š. m. balandžio 20 ir 21 die
nomis. šia paroda rūpinasi 
tarybos narė Milda Len
kauskienė, o ruošia LB apy
linkės valdyba. Institutas 
dalyvaus EXPO parodoje 
gegužės 8-13 dienomis, Chi
cagoje, ir išstatys Domšai
tį, Dobužinskį ir Petravi
čių. Susitarta su ukrainie
čių galerija ir kitais me
tais bus suruošta platesnė 
paroda. Perrinkti kadencijų 
baigę tarybos nariai: dr. G. 
Balukas ir dr. J. Račkaus
kas.

Turimi Domšaičio meno 
darbai tvarkomi ir meninin
kų komisija daro atrankų 
pagrindinei kolekcijai suda
ryti.

Išklausius ir kitus pra
nešimus, priimta 1985 me
tų pajamų-išlaidų sąmata ir 
leista Pelno-skirstymo ko
misijai paskirstyti 175,000 
dol. Prašymai Liet. Fondo 
paramai gauti, turi būti 
įteikti iki š. m. balandžio 
15 d.

Patvirtinti nauji LF na
riai ir du fondai: kun. dr. 
Juozo Prunskio 5,000 dol.' 
fondas, kurio pelnas skiria
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mininkai tose pačiose pa
reigose negali būti ilgiau, 
kaip trejis metus, kad veik
la ir kapitalo telkimas su 
naujais vadovais, įgytų 
įvairesnes formas ir idėjas. 
Iki Šiol šis metodas buvo 
geras ir Lietuvių Fondas 
įgavo visuomenės pasitikė
jimų ir dosnių paramų.

Tarybos posėdyje dalyva
vo 15 tarybos narių, 3 val
dybos nariai (neįeinu | ta
rybų), du kontrolės komi
sijos nariai ir pelno skirs
tymo komisijos pirminin
kas. Visi dalyviai gyvai da
lyvavo svarstymuose ir 
reiškė savo nuomones.

Tikrai, Lietuvių Fondo 
vadovybė džiaugiasi Fondo 
nuolatiniu augimu ir dėko- 

mas lietuvių skautijai ug
dyti ir Palm Beach lietuvių 
padėkos paminklo 3,200 dol. 
fondas, kurio pelnas naudo
jamas paminklo priežiūrai.

Metinis visuotinis Lietu
vių Fondo narių suvažiavi
mas šaukiamas 1985 m. ko
vo mėn. 30 d. Jaunimo cen
tre, 5620 Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

Sudarytos LF komisijos: 
įstatų — pirm. dr. Jonas 
Valaitis, finansų — pirm. 
Jonas Vaznelis, Pelno skir
stymo — Stasys Baras, dr. 
Gediminas Balukas, Marija 
Remienė, antrininkas My
kolas Drunga, Palikimų — 
pirm. dr. Kazys Ambrozai
tis ir Informacijos — An
tanas Juodvalkis.

Lietuvių Fondo tarybos ja lietuvių visuomenei už 
posėdis buvo ramus ir dar
bingas. Tarybos ir valdybos 
nariai patenkinti labai ge
rais 1984 metų veiklos duo
menimis. Išreikšta nuošir
di padėka Stasiui Barui, tris 
kadencijas sėkmingai pir
mininkavusiam tarybai ir 
sukėlusiam trijų milijonų 
kapitalų. Lietuvių Fondo 
taryboje’yra nerašytas nu
tarimas, kad institucijų pir-

teikiamų gausių paramų. 
Lietuvių Fondo vadovų už
simojimas sutelkti penkių 
milijonų kapitalų, kurio 
pajamų užtektų visiems lie
tuvių poreikiams patenkin
ti yra realus ir įgyvendina
mas.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Puikiausius kailius
rasite

hk <

Skautininkų suvažiavimo vakaronėje Chicagoje. Iš kairės. D. Eidukienė, S. Gedgaudienė, 
V. Vidugiris, R. Petrutienė, P. Molis, kun. J. Vaišnys ir K. Matonis. J. Tamulaičio nuotr.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠUINĄ
165 N. WABASH AVI. CHICAGO, HL 60601

Td. hrMtvvM (312) 263-5426; (312) 6774449.
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Su daina po Australiją
(2) Antanas Laukaitis

1985 m. vasario 7 d.
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Lietuviai eeame viii— 
Lietuvių Foode ar e»l?

LIETUVIU FONDAS
— Išvykdamas, ką galė

tum australiečiams palin
kėti?
/ — Iš visos širdies linkiu, 
kad jūs neišnyktumėte ir 
visą laiką būtumėte gerais 
lietuviais ir toliau lietuvybę 
išlaikydami savo tarpe. Aš 
kviečiu jus apsilankyti j 
Ameriką ir ypatingai į Cle- 
velandą. Gal tada ir vėl kar
tu uždainuosim ir gal tada 
jūs leisite ir mums jus pa
našiai pavaišinti, kaip kad 
jūs vaišinote mus. Tat ačiū 
už viską ir iki pasimatymo.

Pats jauniausias okteto 
dainininkas yra Paulius 
'Nasvytis, su kurio gimine 
ir aš giminiuojuosi. Labai 
malonu buvo sutikti ir šį 
jauną, puikų okteto barito
ną, pasikalbėti apie visus 
gimines ir pasidžiaugti jo 
gražiu darbu su visais ki
tais mano okteto draugais.

— Sakyk, mielas Pauliau, 
kaip tau čia sekėsi?

— Aš esu pirmą kartą 
Australijoj. Proga buvo la
bai gera susipažinti su pa
čia Australija ir jos lietu
viais, apie kuriuos aš bu
vau labai daug girdėjęs 
prieš tai. Patiko pas jus 
man labai gerai ir aš radau 
daug geriau, negu tikėjau
si prieš atvykdamas. Kraš
tas yra labai gražus ir jus 
gyvenate labai gerai. Lie
tuviai yra labai širdingi, ką 
jau aš žinojau iš kitų, ku
rie čia lankėsi anksčiau. 
Gražiausias ir mieliausias 
man įvykis buvo, kai atskri
dus į kitą pusę pasaulio, 
buvo padarytos bendros Kū
čios ir per jas aš radau 
visa tą pat, kas yra pas 
mus Amerikoj, tik jos ne 
žiemą, kaip ten, bet vasarą.

Išvykdamas aš noriu pa- 
linkėt jums viso geriausio 
ir kad daugiau jūs aplan
kytumėte mus.

Kitas okteto baritonas, 
pažįstamas iš viešnagių 
Amerikoj, Romas Zylė ir 
mielai sutiko pasidalinti sa
vaisiais įspūdžiais.

— Apie Australiją žino
jau tik tiek, kiek pasako
davo anksčiau čia aplankę 
Valdas žiedonis ir mano 
brolis krepšininkas, nu ir, 
žinoma,'sutikti jūsų spor
tininkai Clevelande ir Chi- 
cagoje.

— O kokį tau įspūdį da
bar paliko Australija ir jos 
lietuviai?

—- Lyginant su Amerika, 
man geriausią įspūdį paliko 
tai jūsų švarus kraštas, 
daugumoje mūriniai namai, 
puikus Sydnėjaus oras ir 
ypatingai gražios jo apylin
kės. Australijos lietuviai, 
lyginant su Amerika, tai 
sugyvena daug gražiau ir 
artimiau tarpusavyje. Ma
terialiniai tai lietuviai čia 
gyvena daug geriau, negu 
aš galvojau. Nepatiko tik 
vairavimas kaire puse. Iš

vykstant aš linkiu jums ge
ros sėkmės visame jūsų gy
venime ir, jeigu jūs atva
žiuosite pas mus, ypatingai 
Clevelande, tai mes jus taip 
pat priimsime ir parodysi
me tą patį nuoširdumą, ko
kį radome Australijoje. Aš 
tikrai sugrįšiu 1988 metais, 
kada čia bus IlI-ji Pasau
lio Lietuvių Sporto šventė. 
Tat iki pasimatymo.

Kartu su oktetu po Aus
traliją keliavo ir svečias iš 
Bąltimorės, š. Amerikos 
Rytų Apygardos sporto va
dovas Algis Veliuona su są- 
vo puikia, Australijos lietu
vių vyrų širdis pavergusia, 
žmona Rožyte ir trim vai
kais. Jie ir prašė visiems 
Australijos lietuviams nuo
širdžiai už viską padėkot, 
ypatingai priimant jų di
delę šeimą.

— Tikrai nuostabus yra 
jūsų kraštas ir dar puikes
ni šio krašto lietuviai, pa
sakė Algis. Aš padariau 
Lietuvių Dienų ir kitų pasi
rodymų filmą ir tą viską 
parodysiu Amerikoj. Gi vi
sa bėda, kad to laiko buvo 
per mažai, tačiau aš tikrai 
atvažiuosiu į 1988 m. spor
to šventę, nes mano visi 
vaikai yra sportininkai, 
(čia tėvą pertraukė jo žva
lusis 12-kos metų sūnus 
Andrius, pasakydamas ir 
dar autoritetingai, kad jei
gu tėvai nevažiuos, tai jis 
pats vienas atvažiuos į Aus
traliją).

Į pokalbį įsiterpė ir- pui
kioji Rožytė, kuri, būdama 
italų kilmės amerikietė, 
puikiai kalba lietuviškai, 
šoko tautinius šokius, dai
navo ir visuomet dirba ir 
padeda bent kokiame lietu
viškame darbe.

— Būtinai ir aš atvažiuo
siu 1988 metais ir reiks pa- 
sibūt truputį ilgiau, nes 
Australija man labai pati
ko, o lietuviai, ypatingai 
vyrai, tai mane kaip prin
cesę laikė, ko aš Amerikoj 
tikrai neturiu. Ačiū ir iki 
pasimatymo.

Visos išvykos Austra
lijoj šeimininkai ir iškvie- 
tėjai, buvo buvęs Aus
tralijos krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Bukevi- 
čius ir Krašto valdybos Kul
tūros reikalų vadovas Juo
zas Maksvytis. Paklausiau 
ir jų pareikšti savo nuomo
nes.

Vyt. Bukevičius. — Ok
tetas buvo pakviestas ir at
vežtas tam, kad patenkintų 
ir senus, ir jaunus, ką jie 
ir padarė. Mes visi esame 
labai dėkingi visam oktetui 
už jų tokius puikius koncer
tus. Jie tikrai patenkino vi
sus. Ateityje mes galvojam 
pakviesti ir daugiau meni
nių jėgų iš Amerikos bei 
Kanados, bet tai jau dabar
tinės Krašto valdybos rei
kalas. Aš asmeniškai linkiu 

oktetui, kad jie dar ilgus 
metus gyvuotų ir džiugintų 
savo gražiomis dainomis pa
saulio lietuvius. Aš girdė
jau, kad Clevelande auga 
dar didesnis jaunesnių žmo
nių dainos vienetas, todėl 
yra smagu, kad ir jaunimas 
taip labai mėgsta mūsų 
gražiąją lietuvišką dainą. 
Geriausios sėkmės Cleve
lando dainininkams.

Juozas Maksvytis. — Bu
vusioji Krašto valdyba ir 
aš pats, esame labai paten
kinti Clevelando vyrų okte
to dalyvavimu Lietuvių Die
nose ir vėliau išvykose po 
Australiją. Aš žinau, kad 
ir visi Australijos lietuviai, 
kurie dalyvavo jų koncer
tuose, jaučia tą patį, ką pa
rodė ir jų gausus dalyvavi
mas koncertuose. Po arti
mesnio susipažinimo, su ok
tetu, mes pamatėme kokie 
jie yra puikūs lietuviai ir 
mūsų australų geri draugai. 
Linkiu jiems geriausios 
sėkmės ir gero pasisekimo 
paskutiniame šių gastrolių 
koncerte, Los Angeles mies
te. Viso geriausio jums vi
siems.

Malonu buvo ir man pa
čiam girdėti gražius visų 
svečių atsiliepimus apie 
Australiją, apie Australijos 
lietuvius, mūsų lietuvišką 
gyvenimą ir veiklą ir visa 
kita. Tačiau dar maloniau, 
buvo girdėti jų taip gražiai 
ir harmoningai išpildytas 
tas lietuviškas dainas. Jų 
repertuare buvo įvairių 
dainų, kas patiko visiems 
ir jauniems, ir seniems, ir 
lengvosios, ir rimtesnės mu
zikos mėgėjams. Nuoširdus 
ačiū už tai.

Atsisveikinant su mielais 
draugais, pas daugumą jų 
mačiau bumerangus, dova
notus jiems čia. Ir jeigu ži
nosime tikrą bumerango sa
vybę, kad, mokant jį mesti, 
jis visuomet sugrįžta, tai ir 
aš manau, kad šie bumeran
gai ir vėl vieną dieną su
grįš atgal į Australiją ir vėl 
su savim atsiveš šiuos pui
kiuosius mūsų draugus, ku
rie ir vėl, su ta gražia lie
tuviška daina, žavės mus ir 
Įžiebs didesnį žiburį meilės 
lietuviškai dainai ir stipres
niam lietuvybės išlaikymui 
šiame tolimajame Pietų 
Kryžiaus krašte — Austra
lijoje.

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
Keswick hospital & nursing home, u 
218 bed long term care facility in 
active community setting sceks part 
time cota. \Vill work with a stati of 
otr’s in new feeding and ADL pro
grama and in OT clinic. New posltion 
with opportunity to participate in 
prograni development, geriatric and 
adult disabled populations.
Apply call or wrile to Mr. JAMES 
SCHAP, PERSONNEL DIRECTOR.

KESWICK HOSPITAL &
NURSING CENTER
700 W. 40TH street. 
BALT1MORE, MD. 21211 

301-235-8800 
EOE-MF

(2-9)

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 • (312) 471 -3900

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, jm. — įmokėjo, atst. — atstovauja^ asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1984 m. lapkričio mėn.
6 x $5 Jankauskas Algirdas ir Vida, $5; Landsbergis Jonas, $5; 

Oniūnas Vytautas ir Marija, $5; Tomultus Jerome, $5; Žulys Aleksas, 
$5.

10 x $10 Blazaitis Vincent, $32; Karaška Stasys, $110; 
Krulikienė Aldona, $210; Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams 
Pagerbti Stipendijų Fondas: S. Janulaitienė, $8,820.37; Lungys 
Stepas, $10; Macėnas Stela, $10; Michelevičius Bronius, $10; Musiū- 
nienė Ada, $10; Naudžiūtį Ingrida, $50; Naudžiūtė Renata, $45.

4 x $20 Katinas Vitas ir Aldona, $20; Nakutavičienė Pranė, $20; 
Nakutavičius Vytautas ir Olga, $20; Petrauskas Juozas ir Salomėja, 
$1,020.

1 x $24 Pūras Antanas ir Regina, 1,099.
5 x $25 Biknevičius Vladas ir Gražina, $25; Jason Marius ir Jū 

ratė, $25; Klikna Alfonsas atm.: Baras Stasys ir Elena, $225; 
Salinskienė Marytė, $25; Sirusas Jurgis atm. įn.: Matusaitis Vidmas 
ir Vita, $25.

1 x $30 Gudaitienė Rima, $130.
1 x $40 Jurgėla Raymond, $40.

5 x $50 Meiliūnas Vincas atm.: Kulas Charles, $350; Pucius Mečys, 
$1,450; Vaiėnys Juozas ir Elona, $350; Vekselis Aleksandras ir Irena, 
$250; Vytuvis Antanas ir Jadvyga, $150.

1 x $75 Davalga Juozas atm. įn.: Kindurys Alfonsas ir Ona $25 
ir 3 kiti, $775.

71 x $100 Aras Kostas ir Marcelė, $225; Armalis Adolfas ir 
Genė, $1,120; Bačanskas Kazys ir Birutė, $200; Baliūnas Adolfas, 
$200; Balkūnas Prel. Jonas, $500; Balsys Aloyzas ir Regina, $1,200; 
Baltakis Vysk. Paulius, $100; BartaSius Kazys ir Ida, $1,100; 
Bieliūnas Romas atm. įn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100; Bieliū
nas Zigmas atm. įn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100; Boguta 
Eugenija, $200; Bražinskas Algirdas, $100; Budreika Juozas, $100; 
Butas Anatolijus ir Virginija, $300; Butvay Audrey M. $100; Černius 
Rimas, $800; Česnavičius Algirdas ir Ramutė, $100; Cibavičius 
Vladas atm. įn.: Cibienė Marija, $200; Dabušis kun. Viktoras, $600; 
Dailidė Pranas, atm. įn.: Dailidienė Ona, $800; Dambrauskienė, 
širvinskaitė Sofija atm. įn.i Širvinskaitės Jadvyga ir Bronė, $100; 
Gerdvilienė Janina. $100; Gimžauskas Kazys ir Eugenija, $1,200; 
Jaksevičienė dr. Janina, $1,600; Jankauskienė Eleonora, $100; Jaras 
dr. Pranas ir Danutė, $1,400; Jezukaitienė Gražina, $100; Kačinskas 
Leonas ir Elena, $600; Kiaušas Jonas ir Natalija, $300; Kiznis Jonas, 
$200; Kučėnas Jonas ir Dalia, $400; Kulbokas Vladas ir Veronika, 
$400; Lukoševičius Albinas ir Paulina atm. įn.: Lukoševičius 
Vaclovas ir Bronė’, $100; Mačionis Antanas ir Irena, $100; Mali
nauskas Jonas ir Birutė, $100; Markelis Adolfas ir Aldona, $500; 
Mikuckis Algis ir Vaida, $200; Mikuckis Vaclovas ir Ona, $500; 
Milukas Viktoras ir Leokadija, $300; Misiulytė Roma, $100; Nakutavi
čius Mykolas ir Stasė atm. įn.: Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $100; 
Navakas Juozas ir Julija, $200; Norvilą Kostas, $200; Palys Petras ir 
Marta, $100; Pauliukonienė Marija, $300; Petreikis dr. L. D., $200; 
Pranskevičienė Marija, $200; Pupius Andrius: seneliai Petras ir Zu
zana Pupiai, $100; Račkauskas kun. Antanas, $1,525; Reivytienė* 
Antanina, $100; Remienė Marija, $1,000; Rimkevičius inž. Juozas ir 
Aldona, $200; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $1,750; Simokaitis 
Mykolas atm. įn.: Simokaitienė Regina, $100; Šlajus Juozas ir Bronė, 
$300; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, $200; Stelmokaitis 
Benediktas, $800; Stončiūtė Loreta, $100; Tavaras Izidorius ir Uršulė, 
$100; Urbonas Vincas ir Ona, $275; Vaikutis Vytautas ir Stefa, $200; 
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $2,500; Valūnas Jean, $200; Varnas 
(Varoneckas) Jonas (miręs) ir Julia: sesuo Širvinskaitė Jadvyga, 
$200; Vaškys Stasys ir Sofija, $200; Vėbeliūnas Vytautas, $1,100; 
Venezuelos Lietuvių Draugija atst. Suveizdis Hiacintas, $600; 
Vizgirda Juozas ir Marytė, $300; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, 
$442; Zdanavičius maj. Kazys atm. įn.: Pupelienė Jadviga, $100; 
Žiaugra Jonas atm. įn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100.

1 x $140 Gludą Kostas atm. įn.: Gludienė Marija, $500.
22 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $4,380; Bujauskaitė 

Petronėlė atm. įn.: Bujauskas Jonas, $200; Daunoras Juozas ir Janė, 
$1,200; Dubauskas Vincas ir Petrė, $200; Grybauskas dr. Vytenis, 
$200; Jackson Joseph ir Helen, $400; Jasulaitis Juozas, $1,900; Lese- 
vičius Juozas ir Ona atm. jn.: Lesevičiūtės Birutė, Aldona ir Irmina, 
$200; Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $200; Maželis Vytautas, $225; 
Mereckienė-Stalioraitytė Gražina C. atm. įn.: Mereckis Kazys, $200; 
Petkevičienė Ieva atm. įn.: Petkevičius Povilas, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $850; Prokol Frances, $200; 
Šilbajoris Algirdas ir Danutė, $200; Sinkus Vladas ir Raminta, $800; 
Šležas dr. Adolfas ir Algė, $1,200; Stanelis Pranas ir Stasė, $400; 
Statkus Vytenis ir Sofija, $200; Vaičiulius Vytautas ir Branislava, 
$200, Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $2,400; Zubinas Felik
sas ir Valentina, $200.

1 x $250 Jauniškis Mečys ir Rūta, $250.
1 x $255 Dėdinas Jonas atm. įn.: Dėdinas Justinas, $1,000.
1 x $300 Krasauskas Mečys ir Elena, $300.
1 x $388 Kalvaitis dr. Alfonsas atm. įn.: Kalvaitienė-Macke- 

vičienė Marija jo mirties 10 m sukakties proga, $1,010.
8 x $500 Baras Stasys ir Elena, $2,500; Gudonis Antanas ir 

Petronėlė, $1,600; Jablonskis dr. Konstantinas, $5,500; Mazuraitis 
William atm. įn.: Mazuraitienė Elena ir sūnus Vaidutis, $500; Razma 
Edis P.: Razma dr. Antanas, $700; Surantas Stasys ir dr. Danguolė, 
$1,500; Velutis kun. Jonas, $2,000; Vacbergas Petras, $600.

3 x $1,000 Liautaud James P. ir Gražina. $1,000; Naikelis 
Juozas, $1,000; Slavinskas dr. Vytautas atm. jo mirties 5 m. sukakties 
proga Slavinskienė Marija, $4,025.

1 x $2,000 Girvilas Kleopas A., $2,300.
Iš viso $22,332.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1984.XI.30 pasiekė 2,872,- 

580 dol. Gautomis palūkanomis parėmė menų, lietuviškų švietimų, 
kultūrų ir jaunimų 1,356,586 dol. Iš viso palikimais gauta 809,843 dol.
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Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų pareigūnas.

Kitoks VASARIO 16-tos 
minėjimas Hartforde

Hartfordo LB, metusi šūki 
‘viešoji JAV nuomonė yra mū
sų kovos laukas’, š.m. VASA
RIO 16 minėjimą įdeda i kito
kius, platesnius rėmus. Minė
jimas įvyks gražiame ir erdvia
me W. Hartfordo Roberts te
atre. Visa minėjimo žodinė 
programa bus anglų kalba. I 
minėjimą rengėjai yra pakvie
tę labai daug Connecticut 
valstijos vadovaujančių asme
nų.

Šiam formos pakeitimui pa
skatinimas buvo itin pasiseku
sios Sv. Kazimiero 500 m. ju
biliejaus iškilmės Hartforde. 
Visų džiaugsmingam nustebi
mui, i jas atsilankė tūkstanti
nės minios, dauguma jau ke
lintos kartos ir jau lietuviškai 
nebekalbą lietuviai. Toki gau- pat Boulevard gatvės, 
singą sąskrydi pastebėjo ir tele greitkelio reikia išsukti Park

ai

SoL Angelė Kiaušaitė

vizija ir didieji laikraščiai, pla
čiai ir palankiai aprašydami 
minėjimo iškilmes. Po ilges
nės tylos, vėl su šilima buvo 
prisiminta Lietuva. Dalyva
vę tose iškilmėse, kiti gal pir
mą kartą savo gyvenime, at
rado savo kilmės prasmingas 
šaknis, pajuto norą nors kar
tais vėl sueiti.

Tokiam ‘visų suėjimui nors 
kartą per metus’, LB parinko 
16 vasario, mūsų prasmingiau
sią ir politiniai labiausiai reikš
mingą šventę.

Hartfordo Vasario 16 minė
jimas įvyks sekmadieni, vasa
rio 17 d. 3 vai. p.p. Roberts
teatre, W. Hartforde (teatras tuvos 
lengvai surandamas važiuo- , prie miesto rotušės — City 
jant Trout Brook gatve, prie

Iš 84

DIRVA

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTŲ DRAUGIJA

RENGIA
MUENCHENO 
OPEROS SOLISTĖS

LILIJOS 
ŠUKYTĖS
KONCERTĄ

1985 m. vasario 10 d. 
3 vai. p. p.

JORDON HALL
294 HUNTINGTON AVĖ. 

BOSTONE, MASS.
Sol. idilija Šukytė

Solistei akompanuos
prof. dr. RAMINTA LAMPSATYTĖ iš Hamburgo.

Bilietai po 15, 12 10 ir 8 dol. Studentams galima užsakyti pas: 
I. Veitienę 
41 Foxhill Ln.
Milton, Mass. 02186 
(617) 698-1990

V. Balčiūnienę
15 Violet Circle 
Sharon, Mass. 02067 
(617) 784-8055

BOSTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas Bos
tone vyks sekančia tvarka:

Vasario 15 d. 12 vai. Lie- 
vėliavos iškėlimas

Hali. Visi, kas tik galime 
dalyvaukime vėliavos iškė
lime.

Vasario 16 d. 9:30 iki 10 
vai. ryte Stepono ir Valen
tinos Minkų vedama radijo 
valandėlė duos specialią 
programą Vasario 16-sios 
proga iš jų nuolatinės radi
jo stoties banga 1360 A. M.

Vasario 16 d. nuo 1:10 
iki 2 vai. p. p. radijo valan
da Laisvės Varpas, vedama 
Petro Viščinio, perduos spe
cialią Lietuvos Nepriklau
somybės šventei programą 
iš radijo stoties WBET 
banga 1040 AM.

Vasario 17 d. 10:15 vai. 
ryte Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bos
tone šv. Mišios Lietuvos in
tencija.

Rd., W. Hartford CT išvažia
vimu - Exit 43).

Pagrindinę kalbą pasakys 
prez. Reagano štabo narys Li
nas Kojelis. Meninėje progra
moje solistė Angelė Kiaušaitė 
ir atrinktiniai ‘Berželio’ tauti
niai šokiai. Programą praves 
aktorius Arūnas Ciuberkis. 
Himnus ir maldą giedos J. Pet 
kaičio vedamas jungtinis cho
ras.

Į minėjimą įėjimas nemo
kamas. Bus renkamos aukos 
Lietuvos reikalams. JPN

2 vai. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje šventės minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas: LB 
ir Lietuvos vyčių veikėjas 
Jonas Stundžia Jr. iš Law- 
rence, Mass. Meninę pro
gramą atliks solistė Ona Bi
rutė Aleksaitė, akomp. prof. 
Jeronimas Kačinskas.

ALTo Bostono skyriaus 
valdyba kviečia visus lietu
vius gausiai dalyvauti viso
je šioje Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimo 
programoje.

Iš KELIONĖS PO 
EUROPĄ

Sausio 26 d. įvykusiame 
Kultūriniame subatvakary, 
kurį pradėjo pirm. Edmun
das Cibas, prelegentais bu
vo inž. dr. Jurgis Gimbutas 
ir rašytojas Stasys Santva
ras. Praeitą vasarą jie abu 
keliavo po Europą: Angliją, 
Belgiją, Vokietiją, Italiją, 
Austriją ir Šveicariją, šia
me subatvakaryje jie pasi
dalijo savo patirtais įspū
džiais iš tos kelionės su su- 
batvakarių lankytojais.

Abu prelegantai susirin
kusius pavedžiojo veik po 
visą Europą, net ir po Švei
carijos kalnus.

šių metų Kultūrinių su- 
batvakarių valdybą sudaro: 
Edmundas Cibas, Ona Vi- 
lėniškienė, Milda Morkūnie
nė, Aleksandras Lileikis, 
Aleksandras Griauzdė ir 
Juozas Bakšys.'

NAUJI METAI BUIVYDŲ 
SODYBOJE

Aldona ir Danius Buivy
dai jau eilė metų rengia 
Naujų Metų sutikimus savo

Nr. 6 — 11

gražioje sodyboje, Carlisle, 
Mass. šiais metais susirin
ko gal arti šimto svečių. 
Prieš pat dvyliktą valandą 
dar gyvenama Kalėdų dva
sioje. Tad visi susirinkę gie
da Kalėdų giesmes. Ir šiais 
metais giedojimui vadova
vo solistė Daiva Mongirdai- 
tė ir solistas Benediktas 
Povilavičius. Prie piano pa
skutinio. kurso studentas 
Romas Buivydas. Buvo gie
dama lietuviškai, angliškai 
ir vokiškai originaliomis 
giesmių kalbomis.

Nauji Metai buvo sutikti 
su šampanu ir sveikinimais. 
Keletos valandų laikas pra
bėgo lyg viena minutė, nes 
visi susirinkę labai mielai 
bendravo, užkandžiavo ir 
vaišinosi. Vaišėmis rūpino
si šeimininkai Aldona ir Da
nius Buivydai,o jiems labai 
padėjo jų jaunimas studen
tas Romas ir ”Miss Lithua
nia of New England” — 
gražuolė lietuvaitė Rūta. 
Tie du jaunuoliai yra gra
žus lietuviškos šeimos pa
vyzdys.

PARENGIMAI

• Vasario 10 d. sol. Lili- 
jos šukytės koncertas Jor- 
dan Hali, Bostone.

• Vasario 17 d. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas.

• Kovo 3 d. Skautų ren
giama Kaziuko mugė.

• Kovo 24 d. Minkų ra
dijo valandėlės 51 metų su
kakties renginys.

• Balandžio 13 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos suei- 
ga-reunion.

• Balandžio 21 d. Laisvės 
Varpo radijo valandos pa
vasarinis renginys.
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FILATELIJA (a.

N r. 2 Antanas Bernotas

JAV sausio 23 d. išleido 
22 centų pašto ženklą (tai 
naujas vidaus laiškams paš
to tarifas pradedant nuo 
vasario 17 d.) pagerbti ma
žosios scenos aktoriui ir 
kompozitoriui Jerome Kern 
jo 100 metų gimimo proga.

TALKA GINANT PABALTIEČIUS

New Yorkas. Americans for 
Due Process praneša, kad JAV- 
ių Teisingumo Departamento 
Office of Special Investigations 
gruodžio 27 persiuntė Imigraci
jos teisėjui Hovvard I. Cohen 
eilę teisinių dokumentų, kurie 
paremia OSI teigimą, kad Esti
jos pilietis Kari Linnas turėtų 
būti deportuojamas j Sovietų Są
jungą.

Pirmasis dokumentas yra 
1984 spalio 19 laiškas iš Vaka
rų Vokietijos generalinio konsu
lo Elfriede G. Kruger OSI di
rektoriui Neal M. Sher. Jame p. 
Kruger atsako N. Sher spalio 5 
pasiteiravimui dėl p. Linno de
portavimo į Vakarų Vokietiją. 
Jisai pareiškia, kad Vak. Vokieti
ja sutinka priimti tiktai tuos 
asmenis, kurie yra vokiečių tau
tybės (“nationality”).

Antrasis yra N. Shero 1984 
spalio 24 paliudijimas, kuria
me jis teigia, kad 1984 liepos 
mėnesį Maskvoje, Sovietų Sąjun
gos prokuratūros pareigūnai 
jam pasakė, kad Sovietų Sąjun
ga yra pasiruošusi priimti p. 
Linną kai jis bus deportuoja
mas iš JAV-ių.

Trečiasis yra JAV-ių Valsty
bės Departamento teisinio pata
rėjo Davis R. Robinson 1984 
gruodžio 20 deklaracija. Dekla
racijoj, D. Robinson pareiškia, 
kad Teisingumo Departamentas 
kreipėsi į Valstybės Departa
mentą ir prašė jų pareikšti savo 
nuomonę dėl nepripažinimo po
litikos kas liečia p. Linno depor
taciją į Sovietų Sąjungą. Tai

MIELAS TAUTIETI,

Šiuo metu , OSI įstaiga siaučia JAV-ių teismuose, spaudoje. OSI naudo
jasi KGB parūpinta medžiaga. OSI traukia mūsų tautiečius Į teismus ir siekia Juos depor
tuoti J Sovietų Sąjungą.

Atslsplrkime prieš OSI ir KGB suokalbį. Atsistokime už savo tautiečių ir tautos 
teises. Kviečiu Jus Į talką. Neleiskime kad OSI su KGB pagalba perrašytų mūsų 
Istoriją. Darykime viską, ką galime, kad mūsų ateities kartos galėtų didžiuotis Lietuvos 
Istorija Ir lietuvių vardui

Koordinatorė 
Americans for Due Process

RASA RAZGA1T1ENE

Noriu prisidėti prie Americans for Due Process vedamo darbo.

Pavardė, vardas ..........................................................................................................................

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

Suma $ ............................................ Data ....................................................................

Noriu, kad auka būtų anoniminė.

Jerome Kern (1885-1945) 
veikė daugiausia New Yor- 
ko Broadway teatruose, pa
rašydamas ir komponuoda
mas muziką daugybei tada 
labai populiarių vaidinimų 
ir dainų. Už savo muzikinę 
veiklą buvo apdovanotas 
dviem Academy premijo
mis. Jo kūrybą sekdami pa
garsėjo kiti kompozitoriai, 
kaip Ričhard Rodgers, 
George Gershwin ir Arthur 
Schwartz.

LENKIJA išleido 15 zlo
tų pašto ženklą Monte Cas- 
sino mūšio pergalei pami
nėti.

buvo daroma, nes imigracijos 
apeliacinis teismas iškėlė JAV-ėm 
klausimą dėl Sovietų Sąjungos 
tinkamumo dėl deportavimo 
vietovės.

Toliau yra pareikšta, kad Tei
singumo Departamentas yra 
Valstybės Departamentui pra
nešęs, kad'Sovietų Sąjunga su
tinka priimti p. Linną į savo te
ritoriją. Taip pat, kad šiuo me
tu, joks kitas kraštas nėra su
tikęs priimti p. Linną.

Čia paskutinio deklaracijos 
punkto vertimas:

“Teisingumo Departamentas 
yra taip pat pranešęs Valsty
bės Departamentui, kad jų nu
sistatymu, p. Linno deportacija 
į Sovietų Sąjungą būtų teisėta 
pagal Immigration and Natio
nality Act 8 USC 1253 a) (7) 
straipsnį 243 (a) (7). Pagal tą 
straipsnį, deportacija yra nu
kreipiama “į bet kokį kraštą, 
kuris sutinka priimti tokį asmenį 
(“alien”) į savo teritoriją”. Tad, 
atsižvelgiant į Teisingumo De
partamento nusistatymą, yra 
mano išvada, kad p. Linno de
portacija pagal 8 USC 1253 
(a) (7) į tokią vietą, kuri ran
dasi Sovietų Sąjungos teritori
joje, nebus teisiškai priešinga 
JAV-ių ilgametei ir stipriai reiš
kiamai Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo 
politikai.”

Prie OSI laiško dar yra pri
dėtas OSI gruodžio 27-tos prašy
mas teismui deportuoti p. Linną 
į Sovietų Sąjungą ir jų memoran
dumas, kuris pateikia jų teisinį

Monte Cassino benedikti
nų vienuolynas randasi 
Apeninų kalnuose, Italijo
je, pusiaukelėje tarp Nea
polio ir Romos. II-jo Pasau
linio karo metu, kai aliantų 
karinės pajėgos 1943 m. va
sarą išlipo Italijoje ir, sun
kiai kovodamos stūmėsi j 
šiaurę, vokiečių kariuome
nė atkakliai laikėsi kalnų 
įtvirtintose pozicijose. Ypa
tingai sunkūs mūšiai vyko 
prie istorinio Monte Cassi-

pagrindą dėl tokio prašymo. Me
morandumas atmeta ir prašo 
teisėjo neatsižvelgti į p. Linno 
gynybos advokato Ivars Berzinš 
prašymą deportuoti p. Linną į 
nepriklausomą Estiją, nes jis 
yra Estijos pilietis. Šį prašymą 
ir Memorandumą pasirašo OSI 
direktorius Neal Sher, jo asisten
tas Michael Wolf ir du OSI 
advokatai Jeffrey Mausner ir 
Aron Goldber

Tikimasi, kad gynyba atsa
kys į OSI Memorandumą.

-o-
Yra aišku, kad Valstybės De

partamento Memorandumas ir 
OSI prašymas pabaltietį depor
tuoti į Sovietų Sąjungą neatsi
žvelgia į mus nei kaip žmones, 
nei kaip tautą. Valdžios teigi
mas, kad nepripažinimo politi
ka buvo ir telieka stipri yra 
bergždžias biurokratų bumų 
aušinimas.

Prieš Kalėdas JAV-ės depor
tavo ukrainietį Feodor Fedoren- 
ko į Sovietų Sąjungą. Kari Lin
no laukia tokia pati ateitis. Jo 
pėdsakais seka Palčiauskas, Juo
dis, Kairys, Benkunskas, Gu
dauskas, Katinauskas, Virkutis, 
Kungys ir kiti mūsų tautiečiai. 
Americans for Due Process daro 
visa ką galima priešintis OSI 
įstaigos neteisėtiem metodam 
ir kelti juos į viešumą. Jūsų 
parama šiam darbui yra labai 
reikalinga. Aukos priimamos: 
Americans for Due Process, PO 
Box 85, Woodhaven, New York 
11421.

Americans for due Process 

ho kalno ir vienuolyno. Mon
te Cassino puolimas buvo 
pavestas lenku divizijai, 
vadovaujamai gen. Ander- 
so, kuri po sunkių kovų šį 
kalną užėmė 1944 m. gegu
žės mėnesį, ši lenkų divizi
ja buvo suformuota iš įvai
rių Lenkijos kariuomenės 
likučių, įvairiais keliais pa
tekusių į Angliją. Kaip atsi- 

• minsime, 1939 metų rug
sėjo mėnesį, kai sumušta 
Lenkija buvo pasidalinta 
Vokietijos ir Sovietų Są
jungos, daug lenkų karių 
perėjo per sieną ir į Lietu
vą, kur jie buvo internuoti, 
o vėliau leisti išvykti į už
sienius.

L I U K S E M BURGĄS 
(pranc. Luxembourg) išlei
do 10 frankų pašto ženklą 
paminėti 40 metų skakčiai 
nuo išlaisvinimo. Pašto žen
kle parodyta amerikiečio 
kario statula, už jo — ple
vėsuojanti Amerikos vė
liava.

Kaip žinia, vykstant II 
Pasaulinio karo veiksmams,, 
vokiečių armijos, puldamos 
į vakarus, 1940 m. vasarą
užėmė ir Didžiąją Liuksem
burgo Kunigaikštiją, kurią 
okupuotą išlaikė keturis 
metus. Ir-tik 1944 m., kai 
aliantai, išlipę Prancūzijoje, 
kovodami stūmėsi į rytus, 
buvo išlaisvintas ir Liuk
semburgas. Prie šios pro
gos prisimintina, kad Liuk
semburgas jau 1947 m. bu
vo išleidęs keturių pašto 
ženklų seriją, kurioje paro
dytas amerikiečių genero
las George S. Patton ir jo 
tankų kolonos, kurios, dau
giausia prisidėjo prie to 
krašto išlaisvinimo.

VATIKANAS praeitų 
metų pabaigoje išleido 12 
pašto ženklų seriją, kurioje 
parodytas popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionės užsie
nio kraštuose, ženkluose 
parodytas popiežius Jonas

Krašto pavadinimas neįra
šytas, tik data, kada jis ten 
lankėsi ir kas nors charak
teringo, iš ko galima tą 
kraštą atpažinti, čia deda
me tos serijos 1000 lirų 
pašto ženklą, kuriame pa
rodytas Popiežius, kai jis 
lankėsi Fatimoje, Portuga
lijoje 1982 m. birželio 10-13 
dienomis.

Paskutiniais metais taip 
jau įsigalėjo paprotys, kad 
beveik kiekvienas kraštas, 

kur tik jis lankėsi, jam pa
gerbti išleidžia pašto ženk
lus, o kiti, kurie ženklų ne
išleidžia, deda specialius 
antspaudus ant laiškų.

ROCHESTER
VASARIO 16 MINĖJIMAS

ALTo valdybos ruošia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas įvyks va
sario 17 d.

Iškilmingos šv. Mišios 
bus 11 vai. šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje. 
Atnašaus ir pamokslą pasa
kys Tėvas Justinas Vaškys, 
OFM už kenčiančią Lietuvą 
ir jos žuvusius bei gyvus 
Lietuvos laisvės kovotojus 
ir Sibiro tremtinius. Pamal
dų metu giedos vietos LB 
choras, vad. muz. R. Obalio. 
Visos organizacijos yra 
kviečiamos dalyvauti pa
maldose su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas 
įvyks 3 vai. p. p. parapijos 
salėje. Kalbės Vytautas Vo- 
lertas, buvęs Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Meninę programą 
atliks LB choras, vad. 
muz. R. Obalio ir "Lazdyno” 
tautinių šokių šokėjai, vad. 
Jadvygos Reginienės. Minė
jimą praves prof. dr. A. 
Klimas. Į minėjimą yra pa
kviesti pavergtų tautų at
stovai ir amerikiečių laik- 
rašči ų reporteriai.

SPORTO ISTORIJAI 
DAR REIKIA ŽINIŲ

Paskutinį kartą kreipia
mės į mūsų sportu besido
minčią visuomenę, sporto 
mėgėjus ir darbuotojus pra
šydami talkos, t. y. žinių, 
liečiančių lietuvių išeivijos 
sportinę veiklą.

Iš šiaurės Amerikoj esan
čių klubų stokojame žinių 
apie Bostono, Worcesterio, 
Brocktono, Philadelphijos ir 
Omahos sporto klubus

Iš Vokietijoje buvusio 
sportinio gyvenimo, nors 
esame jau dalį surinkę, ta
čiau pasigendame dar apie 
mažesnėse kolonijose buvu
sį judėjimą, pav.: Dillinge- 
ne, Eichstatte, Wuerzbur- 
ge, Landshute, Sweinfur- 
te, Gr. Heseppe, Ansba- 
che, Mueldorfe, Rosenhei- 
me, Merbecke, Blomberge, 
Braunschweige, Mittenwal- 
de, Weidene, Seedorfe, Geis- 
lingene, Wiesbadene (ir vė
liau prsikėlus į Kasselį) ir 
kitur.

Atkeipiame dėmesį, kad 
istorinė medžiaga apims 
mūsų sportinius įvykius 
nuo 1944 iki 1984 m. pabai
gos. Visas žinias ir turi
mas nuotraukas prašome 
skubiai siųsti sekančiais 
adresais: Pranas Mickevi
čius, 4831 So. 23rd Street, 
Milwaukee, Wisc. 53221, 
USA, arba — Sigitas Kra- 
šauskas, 32 Pasadena Gar- 
dens, Toronto, Ontario, 
M6S 4RS Canada.
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Reginos Žymantoitės-Peters 
koncerto Chicagoje laukiant

Regina mums gerai žino
ma iš jos teigiamai įvertin
tų koncertų Clevelande, 
New Yorke dainavusi lie
tuviams - ir svetimiems, o 
taip pat visą eilę puikiai 
įvertintų Italijos spaudoje*, 
kur ji praeitą vasarą pra
leido. š. m. vasario 24 die
ną išgirsime ir mūsų lietu
vių sostinėje Chicagoje 
Lietuvių Jaunimo Centro 
salėje. ,

Regina tvirtesniu žings
niu pradėjo žengti į gyveni
mą Winipege, Kanadoj, kur

”St. Mary Acade- gijos klubo leidžiamą News- 
Women” Vėliau

College High 
"Royal Conserva-

tuanistinę mokyklą baigė 
Toronte. Priklausė tautinių 
šokių grupei ir sporto klu
bui "Aušra” krepšinio ko
mandai. Daug kartų kalbė
davo kanadiečiams kviečia
ma Lester Pierson, vėliau 
buvusio ministro pirminin
ko tema — Ką man reiškia 
laisvė, įjungdama vis gali
mai daugiau lietuvišką as
pektą.

Regina yra išklausiusi 
žurnalistikos kursą ir Hun- 
ter kolegijoj New Yorke 
redagavo studentų archeolo-

ji lankė 
my for 
"Loreto 
School”,
tory of Music of Toronto”.’ 
Persikėlus- į New Yorką 
lankė ”Academy of St. Ur- 
sula” ir ”Rhodes Academy”, 
o taipgi "American Acade
my of Dramatic Arts”. 
Huner kolegijoj New Yor
ke baigė "Political Science” 
ir ”Art History” mokslus 
bakalauro laipsniu. Vėliau 
gavo ir magistrės laipsnį.

Ji lygiagrečiai reiškėsi 
lietuviškam gyvenime. Li-

letter, rašė į kolegijos lei
džiamą Newsletter. Taip 
pat ji New Yorke įsijungė 
į lietuvių visuomeninę veik
lą: LMK federaciją, į Lie
tuvių Tautinę Sąjungą ir 
buvo deleguota Tautinio 
Sąjūdžio atstove į VLIKo 
Tarybą. Buvo Dirvos kores
pondentė Jungtinėse Tau
tose ir rašė straipsnius įvai
riomis temomis.

Tačiau, nežiūrint aukš
čiau minėtų jos gyvenimo 
siekimų, Regina nuo pat 
mažens tėveliui pritariant

svajojo apie dainos ir mu
zikos meną ir sulyg galimy
bių to siekė. Persikėlus į 
New Yorką daugiausia dė
mesio skyrė balso lavinimui, 
o ištekėjus, vyrui mielai 
pritariant visai atsidavė 
dainos menui vis prisimin
dama svetimųjų ir lietuvių 
spaudoje skaitytus žodžius, 
jog Lietuva yra dainų kraš
tas, o daina lydi tautos dar
bus, rūpesčius, nelaimes ir 
džiaugsmus. Tai visos tau
tos svajingo ilgesio, skaus
mo ir džiaugsmo muzikali 
kalba. Ir jai buvo proga tai 
pajusti augant svetimam 
krašte, ką buvo skaičiuosi 
spaudoje, jog patriotinė dai
na kareivius lydėdavo į ka
ro mūšį, o imigrantus j sve

timus kraštus ir jie dainoje 
išliedavo visą savo tėvynės 
ilgesį, tai lengvino ir skaid-

Sol. Regina Žymantaitė-Peterg 
rino jų pirmąsias nelengvas 
imigracinių) gyvenimo die-

V lodė Butkienė-tikonytė

nas, žadinę ir palaikė tauti
nę sąmonę, nes sielos gai
vintoja daina — laimėje 
džiaugsmas, nelaimėj pa
guoda.

Kaip jau buvo rašyta 
Dirvoje, Regina žymantai- 
tė-Peters lyrinis sopranas 
savo studijas gilino Itali
joje ir praeitą vasarą turė-. 
jo eilę koncertų įvairiuose 
miestuose ir koncertavo 
iškiliausiam Perugia mies
to festivalyje. Visomis pro
gomis buvo puikiai įvertin
ta, o lietuvių daina Italijos 
laikraščio 
buklinga 
užkariavo 
širdis.

Tenka paminėti, kad ne
seniai iš spaudos išėjo, 
stora knyga, ”MUSICAL 
AMERICA” ’Tntemational 
Directory Of The Perform- 
ing Arts 1985”. Jos virše
lyje yra ir Reginos nuo
trauka po kuria surašytos 
jos įvertinimų spaudoje 
santraukos ir ką ji 
bei kokiom kalbom.

Vasario 24 dieną 
goję lietuviai turės
solistę išgirsti Lietuvių 
Jaunimo Centre. (eč)

pavadinta ste- 
lietuviška daina 
visų klausytojų

MOLINIS ARKLIUKAS

dvi naujas knygas:Vilties leidykla išleido
Vyt. Alanto. GELMIŲ BALSAI. Dirvos konkurse 

premijuotos noveles. 234 psl. Kietais viršeliais. Aplankas 
dail. Danguolės šeputaitės-Jurgutienės. Kaina 10 dol. 
(Vilties draugijos nariams 7.50 dol.).

Vladės Butkienės-Čekonytės. MOLINIS ARKLIU
KAS ir kiti apsakymai. 212 psl. Kietais viršeliais. Aplan
kas ir iliustracijos V. Butkienės-Čekonytės. Kaina 8 dol. 
(Vilties draugijos nariams 6 dol.).

Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čekanauskas kalba Los 
Angeles, Calif. Algirdo Gustaičio knygos Tikroji Lietuva pri
statyme. Supažindinimą su ta knyga suruošė sausio 20 d. Juozo 
Daumanto šaulių kuopa.. Pravedė inž. J. Ruokis. Scena buvo 
papuošta Lietuvos miestų herbais. Leono Kanto nuotr.

uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiu

TIKROJI LIETUVA Į

ATKIRPTI--------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .. dol. ir prašau man išsiųsti:

□ V. Alanto Gelmių balsai.
□ V. Butkienės Molinis arkliukas.

Persiuntimo išlaidoms padengti pridedu 1 dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

Didelio formato, kietais viršeliais knyga su 79 žemėlapiais 
ir 172 iliustracijom. Parengė Algirdas Gustaitis. $20.00 ir 
$2.00 persiuntimas. I

=
Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 mastelio. $12.00 
1595 m. Lietuvos žemėlapis. $6.00 
1749 m. Lietuvos žemėlapis. $7.00 
14-ka Lietuvos miestų herbų. $3.00

Užsakymus siųsti: S. Bernatavičius, 1513 So. 48th 
Court. Cicero, Illinois 60650, U.S.A. =

nillilllllllilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillliliilllilllllllll^

=
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atliko

Chica- 
progą

WANTEO AT ONCE .JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION 

MOLD MAKERS
Mušt have minimum 5 years’ ex- 
perlence- challenging position.
Excellent benefits package, tax free 
New Hamptthire living. Relocation. 
Send resume to

TECH PROTOTYPE INC. 
8 G.ONTINENTAL BLVD.

P. O. BOX 476 
MF.RR1MACK, N. H. 03054 

OR CALl. 603-424 4404
: (3-7>

TRUCK OVVNER OFERATORS 
wllh landem aule traelori, for 
m I d w e » f o p e r a 11 o n , 
loaded/emply mlleaoe paid, 
1->00-358-2617 out ot itale; 
1-419-241-2643 Toledo, aik for 
Marv Ąuitin

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1D IMI 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — lAll/lllIĄ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

V

♦
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Clevelande Dievo Motinos parapijos salėje sausio 27 d. įvy
ko LKB Kronikos VII tomo sutiktuvės. Programą atliko B. Gai- 
džiūnas, D. Dundurienė ir kun. K. Kuzminskas, besirūpinąs 
kronikos leidimu (viršuje). Knygos pristatymu susidomėjimas 
buvo didelis ir atsilankė daug žmonių. V Bacevičiaus nuotr.

BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS 1984 METŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

1000 dol. — dr, V. Ka
roblis.

500 dol. — A. & F. Ku- 
nevičius.

250 dol. — L.A.C. Klubas.
201 dol. — č. & Šatkai.
200 dol. — dr. Irena &

Ant. Jasiai.
160 dol. — J. Wanicki.
120 dol. — V. & T. Urbai- 

čiai.

TERRIFIC SAVINGS on BOOTS 
for style, comfort and winter warmth.

SAVE 25% on all 
WINTER BOOTS and WINTRE 

SHOES
for ladies and gentlemen.

We have a large seleetion in
SALAMANDER shoes 
imported from West Germany.

The name SALAMANDER is known around the
world for style and ųuality.

SALAMANDER
S H O E STORE

4164 Lorain Avė. Phone 281-7003 
Cleveland, Ohio 44113

Mq. 9-4; Tues. elosed; Wed. & Thur. 9-4; 
Fr. 8-6; Sat. 8-5

Po 101 dol. — J. Krišto
laitis, Dr. & Mrs. J. Sonta.

Po 100 dol. — F. A. Bal
dauskas, dr. W. A. Bložė, 
dr. V. Gruzdys, dr. P. Ju- 
caitis, B. Karklius, dr. J. 
& B. Skrinskai. Y. X.

150 dol. — Tėvai Jėzuitai, 
per kun. Zerembą.

Po 51 dol. — F. & J. Kli- 
maičiai, dr. J. Mačiulis.

Po 50 dol. — J. Balbatas, 
Z. & K. Gobiai, Ęd. & J. 
Stepai, G. & K. Steponavi
čius.

46 dol. — K. Vaičeliūnie- 
nė.

42 dol. — I. & A. Sušins- 
kai.

Po 41 dol. — J. & M. Mi- 
koniai, A. Styra.

Po 40 dol. M. Iešmantie- 
nė, V. O. & L. Jokūbaičiai.

36 dol. G. & VI. Plečkai
čiai.

Po 35 dol. — O. & P. Ži
linskai, M. & I. Janavičiai.

33 dol. _ A. I. & V. Puš- 
koriai.

Po 30 dol. — V. & J. Ja- 
nuškiai, Mr. & Mrs. Pau
tienis, P. & O. Skardžiai, J. 
Ilendienė, Kubilius-Newton 
šeima.

27 dol. — Y. X.
Po 26 dol. — M. Žitkus, 

V. & L. Apaniai, A. Bala- 
šaitienė, P. & N. Bieliniai, 
dr. H. & T. Brazaičiai, S. & 
H. Idzeliai, J. Pivoriūnas,
A. širvaitis, dr. A. Butkus,
B. & J. Steponiai.

(Bus daugiau)

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

PHILADELPHIA

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Philadelphijoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas įvyks sekmadie
nį, vasario 17 d., sekančia 
tvarka:

10:30 vai. ryte šv. And

flūH /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Aving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

riejaus bažnyčioje, 19-ta ir 
Wallace Sts., iškilmingos 
šv. Mišios. Pamokslą sakys 
parapijos vikaras kun. K. 
Sakalauskas. Mišių metu 
gros styginis duetas, Brigi
ta Pumpolytė ir Juozas Ka- 
sinskai. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti Mišiose su 
savo vėliavomis.

2 vai. p. p., Lietuvių Na
muose (Lithuanian Music 
Hali), 2715 E. Allegheny 
Avė. minėjimas. Pagrindi
nę kalbą pasakys inž. Juo
zas Ardys iš Erie, Pa., bu
vęs ilgametis Philadelphi
jos LB apylinkės pirminin
kas, ir šiuo metu X-tosios 
LB Tarybos narys. Pakvies
tas miesto meras W. Wil- 
son Goode, kuris pernai ką 
tik perėmęs miesto valdžią 
atvyko į minėjimą. Guber
natorių Thornburgh atsto
vaus Etninių Reikalų Ko
misijos pirmininkas Ri
chard Jankovvski. Laukiami 
atsakymai iš kitų amerikie
čių svečių.

Meninę programos dalį 

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

With produetion stamping experience. Mušt 
possess journeyman’s card. Appy or call

DAVIS TOOL & ENGINEERING 
19250 PLYMOUTH ROAD
DETROIT, MICH. 48228 

313-835-6000
(5-9)

atliks Vyrų Oktetas vado
vaujamas Vyto Maciūno, 
dainininkės Rasa Krokytė 
ir Danutė Rukšytė, šokių 
grupė AUŠRINĖ vadovau
jama Eimučio Radžiaus ir 
deklamatorė Jūratė Kroky
tė Stirbienė.

Kaip visuomet, bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vės reikalams. Minėjimą 
rengia LB Philadelphijos 
apylinkė.

Tą patį vakarą, per 
WFLN-FM, 95.7, radijo sto
tį, 6:30 vai., bus speciali 
lietuviškos muzikos progra
ma su komentarais apie 
Lietuvą anglų kalboje, 
ši geriausia Philadelphijos 
stotis jau 17 metų duo
da neapmokama pusvalandį 
Vasario 16-tos proga, (tg)

WANTED EXPERIENCED 
MOLD MAKERS

Dynamic Tool Ine., a fast growing 
manufacturer of injection mold and 
injection molded parts located »n 
Florida is seeking a qualifi'ėd 
and experienced mold designer, mold 
maker, and mold polisher, We offer 
great opportunity, relocation ex- 
penses, and insurance benefits. Send 
resume or call DYNAM1C TOOLS, 
INC., 1665 W. 32nd Place, Hialeah, 
Fla. 33012 or phone 305-822-6440.

(3-7)
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• Vasario šešioliktoji 
šiais metais bus minima šia 
tvarka:

šeštadieni, vasario 16 d. 
6:30 vai. vak. — LIETU
VOS LAISVĖS VIGILIJA 
Dievo Motinos šventovėje. 
Rengia Dievo Motinos para
pija.

Sekmadieni, vasario 17 d. 
9:30 vai. r. vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo. 
10 vai. r. šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Gieda 
parapijos choras vad. muz. 
Ritos Kliorienės. 10:30 vai. 
r. Šv. Mišios šv. Jurgio 
šventovėje, gieda parapijos 
choras vad. Ryto Babicko. 
4 vai. popiet — minėjimas 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoj.

Lietuvių kalba kalbėtojas 
— dr. Rimas Petrauskas iš 
Toronto. Jis yra neuro-psy-

Tllini VIENINTELIS LIETUVIŲI U I I P U KREDITO KOOPERATYVAS I lt UI rt OHIO VALSTIJOJE.
18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI
MOKAME UŽ

Reg. indėliai 6% 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9% 

($2,500 ar daugiau) 

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IR SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE

MATAS A 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 
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

chologijos daktaras, turi sa
vo privatinę praktika ir dir
ba Toronto Katalikų Mo
kyklų Taryboj patarėju- 
konsultantu. Taip pat yra 
Free Olympiad 1984 pirmi
ninkas.

Įėjimas nemokamas. Iš
laidos padengiamos iš kitų 
šaltinių. Laisvinimo reika
lams renkamos aukos bus 
perduotos pagal aukotojų 
pageidavimą.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis vė
liavų pakėlime, šventovėse 
ir minėjime. Taip pat visi 
lietuviai prašomi dalyvauti, 
ypač jaunimas.

Meninę programą atliks 
Clevelando dainos-muzikos 
vienetas UŽDAINUOKIM! 
Vadovas ir dirigentas — 
Algirdas Bielskus. Chor
meisteris — Marius Ta

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

DIRVA

tarūnas. Akom paniatorė 
— Christine Fessenmeyer. 
Kanklėmis palydi ir solo 
skambina — Mirga Bankai
tytė, programą veda ir dal
iųjų žodį interpretuoja — 
Vilija Nasvytytė.

Minėjimą rengia LB Cle
velando Apylinkės ir ALT 
Clevelando skyriaus valdy
bos.

• Čiurlionio Ansamblio 
45 metų gyvavimo sukaktu
vinė akademija - koncertas 
Įvyks š. m. kovo mėn. 10 
dieną, 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti ir iš 
anksto pasirūpinti bilietais, 
kurių kaina yra tik $4.00 
asmeniui. Dėl bilietų prašo
ma kreiptis pas Čiurlionio 
valdybos narius ir čiurlio- 
niečius. Tai reikšminga su
kaktis, kurią čiurlioniečiai 
nori atšvęsti galimai dides
niame savo draugų ir lietu
viškos dainos mylėtoju tar- 

i pe.

APIE NAMŲ APSAUGĄ

Vasario 10 d.,ll:30 vai., 
tuoj po pamaldų, Šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyks su
sirinkimas namų ausaugos 
reikalu. Kalbės policijos pa
reigūnai Lou Grove ir Ed- 
ward Kovacik.

• TAUPOS kredito koo
peratyvo narių pirmasis me
tinis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, š. m. vasa
rio 10 d. 12 vai. Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje, 
18022 Neff Road. Registra
cija prasidės 11:15 vai. r. 
Darbotvarkėje: veiklos ap
žvalga, finansinis praneši
mas, kredito ir revizijos ko
mitetų pranešimai, valdy
bos rinkimai.

Prieš susirinkimą, TAU
POS pagalbinis komitetas 
pavaišins visus narius ir 
svečius pietumis už prieina-

01NATIONWIDE
IINSURANCE
J Nat<onwide i» on yow mde

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

• 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 lietuvišku sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

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

mą kainą. Pelnas skiria
mas Dievo Motinos parapi
jai.

Taip pat, visi dalyvaujan
tieji nariai, nors ir paskuti
nę dieną įstoję į kooperaty
vą, turės progos laimėti 
vertingų dovanų. Didžiausia 
dovana yra Stereo radijo 
aparatas, maždaug $200.00 
vertės.

Jeigu ruošiatės pirkti au
tomobilį, ar norite remon- 
tuoti-pagerinti savo namą, 
kreipkitės į TAUPĄ. Pa
skolos duodamos labai ge

An Equal Opportunity Emptoyer
Winning tickets mušt be validated 
Lottery proceeds benefit Ohio schools.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Nr. 6 — 15

romis sąlygomis. Kredito 
komiteto nariai mielai jums 
suteiks smulkesnių infor
macijų. TAUPOS darbo 
valandos skelbiamos kiek
viename Dirvos numeryje.

Paskutinio metu ketvir
čio uždirbtas dividendas 
(nuošimtis) įrašomas į tau
pymo knygeles. Kviečiame 
narius kuo greičiau sustoti 
TAUPOS įstaigoje ir atsi
nešti savo taupymo knyge
les.

Taupykite ir skolinkitės 
Taupoje! (vas)



DIRVA
MIRĖ BRONIUS 
MICHELEVIČIUS

Sarasotojė,, Floridoje, š. 
m. sausio 25 d. mirė ats. 
kpt. j. v. s. Bronius Miche- 
levičius. Sausio mėn. 28 d. 
Kenfield Beach Memorial 
Chapel, St. Petersburg 
Beach. ’Įvyko atsisveikini
mas su velioniu. Atsilankė 
apie 150 žmonių, religines 
apeigas pravedė kun. V. Za
karas, o atsisveikinimą K. 
Kleiva. Sausio mėn. 29

dieną švento Vardo bažny
čioj atlaikytos gedulingos 
pamaldos už velionio sielą 
trijų kunigų: V. Zakaro, 
kun. J. Gasiūno ir kun. Sta
sio. Po pamaldų buvo palai
dotas Park Memorial kapi
nėse, St. Petersburg-.

B. Michelevičius (gimė 
1910. III. 3) Skaisgirio km., 
Pušaloto vlsč., Panevėžio 
aps. 1928 m. baigė Panevė
žio berniukų gimnaziją, 
1931 m. baigė Karo mokyk-

PIRMA KARTA CHICAGOJE
JAUNIMO

♦ 
♦ 
* 
♦ 
* 
k 
k

ALT S-gos St. Petersburg skyriaus iš
kiliam nariui, gen. štabo kapitonui

A. A.
BRONIUI MICHELEVIČIUI 

staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, duk
rą ASTRĄ, vaikaitę ALDONĄ ir visas gi
mines bei artimuosius gilaus skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

ALT S-gos St. Petersburg 
skyriaus valdyba

Mielam ir artimam bičiuliui, gen. štabo 
kapitonui

A. A.

BRONIUI MICHELEVIČIUI 
staiga netikėtai mirus, dukrą ASTRĄ, vai
kaitę ALDONĖLŲ ir visas gimines bei arti
muosius, esančius giliame skausme, nuošir
džiai užjaučiame ir skausmu dalinamės

Leokadija ir Juozas 
ž v y n i a i
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CENTRO

DIDŽIOJOJE

SALEJE

VASARIO 24.

SEKMADIENĮ,

Sol. Regina Žymantaitė-Peters3 VAL. P. P.

SOL. REGINOS ŽYMANTAITĖS-PETERS

KONCERTAS
Rengiamas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. Visi maloniai 

kviečiami j koncertą atsilankyti. Bilietai po 8, 7 ir 5 dol. gaunami 
Gift International
cago, III. 60629. Telef. (312) 471-1424.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI VYR. KOMITETAS

Vaznelių prekyboje — 2501 West 71 Street, Chi*
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A. t A.

KAZIMIERAI VALANTINIENEI 
mirus, jos dukrai EMILIJAI, žentui Lž S-gos 

Detroito skyriaus pirmininkui VYTAUTUI, 

KUTKAMS, jų šeimai bei giminėms reiškia

me gilią užuojautą

Lž S-gos Detroito skyriaus 
žurnalistai

A. A.

KAZIMIERUI ZIGMANTUI

Lietuvoje mirus, broliui, Žalgirio šaulių kuo

pos nariui, PETRUI ZIGMANTUI, reiškiame

nuoširdžią užuojautą

Žalgirio šaulių 
Kuopa

lą Kaune ir 1939 m. Aukš
tąją karo mokyklą. 1940 m. 
rugsėjo mėn. pasitraukė j 
Vokietiją. Pogrindžio vado
vybės pavestas grįžo Lietu
von, kur užvedė ryšius su 
Lietuvos 'pogrindžio vado
vybe ir nustatė ryšių tink
lą tarp pogrindžio vadovy
bių Lietuvoj ir Vokietijoj. 
1950 m. atvyko į JAV. Pra
džioj apsigyveno Chicago
je, o vėliau persikėlė j Wa- 
shington, D. C. ir dirbo 
Krašto apsaugos ministeri
joj. 1976 m. pasitraukė į 
pensiją ir apsigyveno Sara- 
sota, Fla. Priklausė Skau
tų sąjungai nuo pat jaunų 
dienų, jis skaitomas Pane
vėžio jūrų skautų steigėjas. 
Taip pat priklausė ALT Są
jungai, ALTui, Lietuvos 
Vyčiams, Lietuvių klubui 
ir k. t. (jpv)

• Dailės premija, 1000 
dol., JAV LB Kultūros Ta
rybos už 1984 m. paskirta 
skulptoriui Vytautui Kašu
bai. Premijai skirti komisi
ją sudarė dailininkai: P. 
Aleksa, V. Aleknienė, M. 
Gaižutienė, V. Lukas, A.

Kurauskas. Premijos mece
natas Lietuvių Fondas.

CHICAGO
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
bos Lietuvos Nepriklauso
mybės Vasario 16-sios šven
tės minėjimas įvyks šia 
tvarka:

šeštadienį, vasario 16 d. 
12 vai. vėliavų pakėlimas 
ir žuvusių pagerbimas Jau
nimo Centro sodelyje.

Sekmadienį vasario 17 d.: 
10:30 vai. pamaldos Š. P. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, šv. Mišias atna
šauja vysk. Vincentas Briz- 
gys. Gieda parapijos cho
ras, diriguojamas A. Lino. 
Vargonais groja A. Eitu- 
tytė.

10 vai. pamaldos Liet. 
Ėv. Liut. Tėviškės par., 11 
v. Sinono Liet. Ev. Liut. ir 
vaisario 24 d. 10 v. pamal
dos Liet. Ev. Reformatų 
bažnyčiose. Pamaldas laiko: 
vysk. A. Trakis, kun. J. 
Juozupaitis ir kun. St. Neį
manąs.

Akademinė dalis 2 v. p.

p. Marijos Aukšt. Mokyklos 
a u d itorijoje. Kalbėtojai: 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė, JAV senatorius Paul 
Simon ir VLIKo vicepirm. 
inž. Liūtas Grinius.

M eilinėje programoje: 
Lietuvių meno ansamblis 
DAINAVA ir komp. D. La
pinsko šeimos atliekamas 
muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos yra kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Organi
zacijos pamaldose ir akade
minėje dalyje dalyvauja su 
savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių 
Taryba

WATERBURY
* ---------- ■ L .u

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vasario 16 d., šeštadienį, 

6 vai. vakaro Waterbury, 
Green St. 48 klube rengia
ma vakarienė paremti Va
sario 16 gimnaziją. Surink
ti pinigai už vakarienę iš
siunčiami Vasario 16 gim
nazijai. Visi maloniai kvie
čiami.

Danutė Venclauskaitė
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