
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER — 
P O. BOX 03206 • 6116 ST. CLAIR AVENUE • CLEVELAND. OHIO 44103 

Vol. LXV Sausis - January 24,1980 Mr.4

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS,

Dirvos 65 metų sukakčiai apsvarstyti ir rėmėjams dovanas paskirstyti sausio 16 d. Vil
ties pirm. dr. D. Degėsio rezidencijoje susirinko Clevelande reziduoją Vilties valdybos nariai ir 
ALT S-gos Clevelando skyriaus valdybos nariai. Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: ALT S-gos 
Clevelando skyriaus pirm. K. Karalis, vicepirm. A. Jonaitis, Vilties valdybos vicepirmininkai dr. 
V. Stankus ir A Ląikūnas, ALT S-gos Clevelando skyriaus sekr. “E. Maslauskienė. Stovi: dr. 
V. Bložė, Vilties valdybos pirm. dr. D. Degėsysr ALT S-gos tarybos narys dr. A. Butkus ir Dir
vos red. V. Gedgaudas. . ,

TRIUKŠMAS BE REIKALO?
Iš tikro tai gali būti paskutiniu įspėjimu

Vytautas Meškauskas

PASKIRSTYTOS DOVANOS
DIRVOS RĖMĖJAMS

Kaip ir reikėjo tikėtis, jau 
pasigirdo balsų, kad Washing- 
tono administracija sukėlė to
ki triukšmą dėl sovietų įsiver
žimo i Afganistaną be rimto 
reikalo. Šiaip ar taip tas kraš
tas jau senokai buvo sovietų 
įtakoje! Ir jei buvo sutikta su 
Vengrijos, ir vėliau Cekoslova-

► kijos, okupacija - reikia ir čia 
susitaikyti su likimu. Už tat 
administracijos žygiuose visų 
pirma reikia įžiūrėti rinkimi
nius sumetimus. Tie praeis ir 
vėl viskas grįš į seną vagą.

Tokiuose sumetimuose yra 
kiek tiesos. Tiesa, kad prezi
dentas Carteris susidariusią si
tuaciją išnaudojo savo politi
niams siekiams, nes krizės me
tu kraštas paprastai buriasi ap 

, link savo prezidentą, kurį te
turi vieną, ir tuo laiku jau per 
vėlu priekaištauti padarytas 
klaidas, nors jos gali ir bus pri 
vedusios prie dabartinės liūd
nos padėties.

Antra vertus, JAV artėja 
prie liepto galo. Susidorojusi 
su Afganistanu, Sovietų Sąjun 
ga stengsis toliau pasistūmėti į 
Pietuą, sudarydama vis dides
nę grėsmę Persijos įlankos naf
tos tiekimui pramoningiems

► kraštams. Be to, sovietams 
jau niežti nagai ‘sutvarkyti’ Ju 
goslaviją. Tito, 87 metų am
žiaus, dabar jau ligoninėj - 
kiek laiko dar jis gali gyventi? 
O jam nuėjus nuo scenos - pra
sidės važybos dėl įpėdininkys- 
tės. Jei Afganistano kritimas 
dar nesujaudins Amerikos, 
kas ją dar galėtų pažadinti? 
Nes gi ‘kas pakvietė 40,000 
rusų karių drauge su jų pa
ruoštu ąuislingu į Afganista
ną?’ - klausė The Economist ir

pats atsakė: ‘Prezidentas Car
teris, Amerikos kongresas ir 
Amerikos opinija - tie ir tie 
Amerikos sąjungininkai, kurie 
drįso netikėti, ir nieko nepa
darė tam pakeisti, j vis didė

Pasigailėkit, truputį javų!

(L’Express)

jantį Amerikos nenorą panau
doti savo jėgą’.

Afganistano jau neišgelbėsi, 
nebent blogai susiorganizavu
sios, blogai apsiginklavusios, 
nedisciplinuotos Afganistano

Sausio 16 d. Clevelande 
reziduoją Vilties draugijos 
valdybos nariai ir ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdybos nariai ir buvę pir
mininkai, susirinkę dr. D. 
Degėsio namuose pasitarti 
dėl artėjančiu Dirvos 65 
metų sukakties minėjimo 
parengimų, ta pačia proga 
pravedė dovanų paskirsty
mą Dirvos rėmėjams.

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdybos sekretorė 
E. Maslauskienė, stebint 
kitiems dalyviams, traukė 
rėmėjų korteles, iš anksto 
skelbiant kokią dovaną lai
mi.

Tokiu būdu dovanas lai
mėjo :

1. Valdo ir Almos Adam
kų dovaną — 2 asmenims 
vienos savaitės atostogas jų 
vasarvietėje Tabor Farm, 
laimėtojas Jonas Vaičys, 
Albion, N. Y.

2. Normano ir Sofijos 
Buršteinų dovaną — mot. 
kailinis paltas, laimėtojas 
Stasys Mažulis, Wildwood, 
Ulinois.

gentys tikrai parodytų sunkiai 
nugalimąjį pasipriešinimą. 
Triukšmas neišgelbės tikro 

(Nukelta į 3 psl.)

3. Arch. Jurgio Okunio 
dovaną — paveikslas, lai
mėtojas Kazimieras Ba- 
čauskas, Woodhaven, N. Y.

4. J. Kapočiaus dovaną — 
6 tomai Vinco Krėvės raštų 
laimėtojas Vladas Bakūnas, 
Los Angeles. Ca.

5. ALT S-gos valdybos 2 
dovanas — knygos ”Tauti- 
nės minties keliu” — laimė
tojai Edvinas Balceris, Los 
Angeles, Ca. ir Aleksandra 
Kavaliūnienė, Chicago, III.

6. Penkiasdešimt Vilties 
leidinių — naująjį R. Spa
lio romaną "Širdis iš gra
nito” laimėjo: J. Gaižutis 
— Detroit, V. Numgaudas 
— Chicago, J. Kuncaitis — 
Novelty, A. Repšys — Ha- 
milton, E. Varekojis — St. 
Petersburg, V. Jonkus — 
Philadelphia, M. Bankaitis 
— Cleveland, L. Boreišytė 
— Brooklyn, P. žolynas — 
Chicago, S. Dalius — Ha- 
milton, J. Povilaitienė — 
Omaha, Br. Mozūras — 
Ville St. Laurcnt, T. Buka- 
veckas — Chicago, A. Ma
čys — Downers Grove, G.

■ Galinauskas — Dorchester,
N. Adams — Sebastopol, V. 
Vitkus — Rochester, dr. A. 
Koncė — Mill Valley, J. 
Juodgudis — Chicago, O. 
Rinkus — St. Petersburg, 
J. Bortkevičius — Woodha- 
ven, A. Jonynienė — De
troit, G. Kazlauskas — Los 
Angeles, K. Balaišis — Cle
veland, E. Bakūnas — Bal- 
timore, J. Bajorinienė — 
Waterbury, V. Čiurlionis — 
Cleveland, J. Kazickas — 
Greenwich, M. Meiliūnas — 
Weston, A. Dailidė — Cle
veland, K. Tirva — Ormond 
Beach, G. Meilus — Chica
go, V. Račkauskas — East- 
lake, Ed. Arbas — Santa 
Monica, A. FiraviČius — To
ronto, prel. J. Kučingis — 
Los Angeles, O. Kašubienė 
— Cleveland, J. Kaklauskas 
— Cleveland, dr. E. Juodė- 
nas — Cleveland, J. Dauno
ras — Oak Lawn, J. Švoba 
— Madison Hts., T. Bogu- 
šas — Boston, St. Dabkus 
— Toronto, J. Jonušas — 
Rochester, J. Vinciūnas — 
Chicago, M. Gečiauskas — 
Manchester, A. Puškoriūtė 
— Cleveland, J. Ilendienė — 
Cleveland, St. Petrulis — 
Omaha, L. Pollock — Ba- 
kersfield.

Vilties draugijos pirm, 
dr. D. Degėsys dėkoja vi
siems dovanų aukotojams, 
rėmėjams ir sveikina lai
mėtojus, kuriems dovanos 
bus išsiuntinėtos artimiau
sioje ateityje.
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spvniTini POLirogs^^

Iranas: 'Kiekvienas turgus turi kada nors pasibaigti’. - Tuo 
tarpu Afganistane sovietai dedasi Islamo saugotojai ir žiūri 
- - - - - - - - - - - - - - - - - į Iraną. - Ar bus karas? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pereitą savaitę iš Irano bu
vo išvaryti visi amerikiečių ko
respondentai, kurių ten buvo 
prigužėję netoli šimto. Pra
džioje jie buvo reikalingi no
rint paveikti Amerikos viešąją 
opiniją, dabar situacijai blogė
jant - jie jau nebereikalingi. 
Kitiems užsieniečiams dar leis 
ta pasilikti, bet ir tų dienos su
skaitytos. Der Spiegei kores
pondentas Vdkhard Wind- 
fuhr, kuris nuo 1955 m. rezi
duoja Kaire ir pats yra perėjęs 
Islamo tikėjiman, antru kartu 
nuvykęs į Iraną padėti rado 
smarkiai pakitusią. ‘Oras iš 
balionio jau išėjo’ - paaiškino 
jam vienas mokytojas alegoriš
kai - ‘Kiekvienas turgus turi 
kada nors pasibaigti!’. Iranas, 
metams po šacho pabėgimo 
praslinkus, yra nusivylusių 
kraštas.

Su kaimyninės, sovietams 
artimos Irako vyriausybės 
pagalba, Khomeini jau šacho 
laikais buvo Iraną apdengęs 
savo šalininkų tinklu is žemes
nių dvasiškių, kurie iš jo gau
davo ne tik kurstančių kalbų 
kasetes, bet ir pinigų vargstan 
tiems išdalinti. Mat, priešin
gai kitiems arabų kraštams, 
Irane mula yra centrinis as
muo, pas kuri apsilanko mo
kyklų mokiniai, pirkliai ir atos 
togoms atvykę kareiviai turi 
kokių problemų, o kartais nori 
ir gauti paskolą be nuošimčių. 
Mulų pajamos susidarydavo iš 
pasiturinčių duoklės, kuri bu
vo lygi penktadaliui mokamų 
mokesčių. Už tat materialiai 
mulos stovėjo gerai net ir tada 
kada šachas nutraukė jiems al
gas. Daugiausiai tačiau prie 
šacho nuvertimo prisidėjo pirk
liai - vadinami bazariai (nuo 
žodžio Bazaras), kuriuos gązdi- 
no šacho statomi fabrikai kas
dieninėms prekėms, kurių 
pristatymui jie turėjo mono
poli. Revoliucijos pradžioje 
bazariai buvo labai dosnūs, ne 
sigailėjo pinigų vargstančioms 
šeimoms, studentams ir moki
niams, tačiau dabar jie apsi
žiūrėjo, kad jiems patiems pa
sidarė blogiau. ‘Šachas buvo 

Olimpinis šuolis...

tironas’, - aiškino vienas tų ba 
zarių, - ‘bet prie jo dar galėjai 
uždirbti. Jei mes žinotume 
kas bus, Khomeiniui neduo- 
tumėm nė cento’. Iš pavir
šiaus gyvenimas atrodo dar 
esąs normalus, tačiau netoli 
keturių milijonų persų šian
dien yra bedarbiai. Pirmą 
kartą po daugelio dešimtme- 
čių gali pastebėti gatvėse elge
taujančius. Gatvėse gali būti 
užkabintas jaunų vyrų, kurie 
siūlo praleisti ‘jdomią naktį’ su 
mergaitėmis, nors už tai grą- 
soma mirtimi: ‘Visai, visai pi
giai, ne taip kaip anksčiau’. 
Maždaug pusė krautuvių ir 
įmonių yra uždaryta, prie ati
darytų stoviniuoja eilės ieškan. 
čių bet kokio darbo. Vagysčių 
ir įsilaužimų kasdien daugėja, 
ieškoma ne tik brangenybių, 
bet ir maisto - ypač mėsos, ku
rios kaina pakilo trečdaliu. Ka? 
dangi nebuvo įvežta sėklų - o 
esančių išteklių neužteko, be
veik ketvirtadalis dirbamas že
mės neatnešė jokio derliaus. 
Už tat vietiniai labai abejoja, 
ar jie galėtų pergyventi mais
to įvežimo blokadą.

Revoliucija iškėlė visai nau
ją klasę - ‘revoliucijos sargybi
nius’ - t.y. jauni vyrai, kurie 
gauna per mėnesį $1,000 ver
tės atlyginimą, taip kaip ge
riausiai atlyginami valdinin
kai. Oficialiai jie turėtų padė
ti policijai išlaikyti tvarką, 
praktiškai policija jų klauso. 
Sekvestruotais automobiliais 
jie važinėja po miestą nesilai
kydami jokių eismo taisyklių. 
Jei kas kalbasi, pirmiausia ap
sidairo ar niekas negirdi - ly
giai taip pat kaip šacho laikais. 
Oficialios cenzūros nėra, bet 
niekas nedrįsta pasisakyti 
prieš Khomeinį.

Valdininkija yra išvalyta 
nuo šacho tikrų ar tariamų ša
lininkų. Vien užsienio reikalų 
ministerija atleido pusę savo 
tarnautojų (400). Studentės, 
kurios anksčiau iš solidarumo 
revoliucijai išeidavo į gatvę ap. 
sigaubusios skaromis, dabar 
vėl vaikšto vienplaukės ir euro

pietiškai apsirengusios. Ir nors 
Khomeini draudžia keisti dole 
rius, jokia kita valiuta negali
ma mokėti kaip tik ... dole
riais.

•••

Nors Jungtinių Tautų visuo. 
tinas susirinkimas 104 balsais 
prieš 18 - susilaikius 18 valsty
bių, jų tarpe ir Indijai - pa
smerkė sovietų Afganistano 
okupaciją, neatrodo, kad tie 
rengtųsi išsikraustyti. Atvirkš
čiai, jie dar daugiau gabena 
savo dalinių. Jų karių skai
čius, šias eilutes rašant, yra 
padidėjęs jau iki 100,000. 
Sueddeutsche Zeitung kores
pondentas Olaf Ihlau jų tarpe 
pastebėjo daug turkmėnų ir 
tadžikų, kurie gali lengviau 
suprasti gyventojų islamiškus 
papročius. Gvardijos parašiu
tininkuose, kurie faktinai nu
vertė Amino režimą, daug ka
reivių vartoja ‘dari’ tarmę, ku
ri yra Afganistane paplitusi 
persų kalbos atšaka. Vienas 
karininkas, tikrinęs dokumen
tus, užtikęs vokišką pasą, net 
prakalbino vokiškai. Jis pats 
esąs vokiečių kilmės - iš tų Voi 
gos vokiečių, Stalino ištremtų 
į Kazakstaną.

Sovietų pasiruošimai per
versmui prasidėjo gruodžio 9 
d., kada iš Sovietijos atskren- 
dančių lėktuvų skaičius tris 
kart padidėjo. Prezidentas 
Amin iš pradžios manė, kad so
vietai jam talkininkaus kovose 
prieš Islamo sukilėlius. Ir net 
kai atentate buvo sužeistas jo 
žentas-saugumo viršininkas 
Assadullah, Aminas sužeistąjį 
specialiu lėktuvu išsiuntė į 
Maskvą geresniam gydymui. 
Už trijų dienų jis buvo grąžin
tas ... karste. Aminas turbūt 
tik pirmą Kalėdų dieną apsi
žiūrėjo, ko sovietai siekia. Kū 
čių vakarą milžiniški ’Anta- 
nov’ transporto lėktuvai nusi
leisdavo kas pusantros minu
tės ir išlaipinę karius bei tan
ketes vėl išskrisdavo. Atrodo, 
kad gruodžio 27 d. Aminas nu- 
tarė vykti į radijo stotį prašytis 
pasaulio pagalbos, bet jo gyve*

■ Iš kitos pusės
Kaip čia dabar išeina? Vytautas Alantas, baigdamas 

savo žvilgsnį į lietuvišką nacionalizmą sausio 10 d. DIR
VOJE barasi:

”mūsų visuomenėje reiškiasi karšti patriotai... 
ne darbais, o neapykantos šūkiais prieš tuos vei
kėjus, kurie dirba rimtą darbą, arba tuos kultū
rininkus, kurie apsilanko Lietuvoje ir kartais už
mezga ryšius su vietiniais savo profesijos žmonė
mis ... Tie palaidburniai... drąsiai ’nupatriotina’ 
gerus lietuvius, patys nesiorientuodami dabarti
nėje okupuotos Lietuvos padėtyje.”

Tuo tarpu to paties numerio tame puslapyje Stasys 
Santvaras, baigdamas savo studiją apie Vilniaus univer
sitetą, teigia:

"Lietuviai komunistai, Maskvos diriguojami 
ir šiuo metu tariamai valdą Lietuvą, be abejonės, 
jau ir yra tarybiniai patriotai. Tokiem, kaip atro
do, nebus didelių problemų lietuvių kalbą pamiršti 
ir įsisavinti rusų kalbą.”

Prie to vertėtų pridėti, kad dabartiniam Lietuvos 
elitui rusų kalba yra lyg vartai į pasaulį. Jei kuri nors 
knyga išverčiama į rusų kalbą, ją paprastai išsiverčia 
ir kiti satelitai. Dabar ko gero lietuvių autoriai pasirodys 
ir kokia afganų tarme. Taip pat ir mokslininkas į save 
didesnio dėmesio už Sovietijos ribų gali tikėtis tik savo 
darbą paskelbdamas rusų kalba. Sunku būtų juos barti, 
jei ir mes čia, ką turime vertingesnio, stengiamės pa
skelbti anglų kalba. Tai, žinoma, padeda ir ištautėjimui.

Už tat man jau seniai dabartiniai laikai atrodė pa
našūs į spaudos draudimo gadynę. Už kalbą kovojo tik 
prasčiokai, ponai džiaugėsi lenkų, o vėliau rusų kultūra. 
Juk kai caro vidaus reikalų ministerija 1903 m. kreipėsi 
į prof. Jaunių, klausdama kokiu raidynu spausdinama 
nelegalioji lietuvių spauda, profesorius atsakė, kad nele
galios literatūros neskaitęs, nors jam tai negalėjo pa
kenkti, bet remiasi duomenimis, surinktais ”iš savo pa
žįstamų”. Jaunius tačiau prisidėjo prie spaudos draudimo 
panaikinimo įrodydamas, kad lotyniškas-lietuviškas rai
dynas prigijęs dar XVI a. Už tat gali teigti, kad ir rusų 
reikalams tarnaują kartais netiesiogiai gali padėti ir lie
tuvių reikalams. Panašiai turbūt yra ir dabar, kas veda 
prie išvados, kad bet kokiam 'bendravimui’ išeivijoje tai
syklių negali nustatyti. Padėtis tolčia chaotiška, kad 
kartais pabarimai gali daugiau padėti negu pagyrimai.

vm

namieji rūmai Darulamano 
priemiestyje jau buvo tankų 
apsupti. Apie 7v. v. sovietų 
daliniai susprogdino telefonų 
centrinę, apie 10 v.v. jie užė
mė radijo stotį, kuri tuo metu 
davė pramoginę programą.

Kabule niekas netiki, kad 
Aminas būtų buvęs teisiamas 
ir pasmerktas. Jis greičiausiai 
žuvo nuo sovietų į jo rūmus pa
leistų raketų, ar vėliau į juos 
įsiveržusių sovietų karių.

Gruodžio 28 dieną 2 vai.po 
pietų, buvo atskraidintas iš 
Taškento Maskvos patikėtinis 
Babrak Karmai, kurio įkalbė
ta kasetė buvo dar prieš jam 
atvykstant perduota per radi
ją. Joje jis pranešė, kad Ami
nas buvo ČIA agentas. Pirma, 
sis naują prezidentą Karmalį 
pasveikino sovietų ambasado
rius Tabejev, kuris esąs pusiau 
totorių kilmės. Jis yra ir 
visasąjunginio partijos CK na
rys. Kabule jis laikomas gene- 
ral-gubernatorium.

Būdinga, kad sovietams atė 
jus pasirodė plakatai skelbią, 
kad jie esą Islamo globėjai. 
Spėjama, kad priešingai buvu
siems Afganistano režimams, 
jie reikalaus, kad būtų griež
tai laikomasi Islamo papročių 
ir tradicijų. Faktinai tos, bet 
ne mulos ir koranas, yra tole
ruojamos ir Sovietų Sąjungoje. 
Anot Newsweek pranešimo iš 
Maskvos, ten spėjama, kad so
vietai įsitvirtinę Afganistane 
dabar lauks Carterio ėjimų 
Irane. Carteris turėtų pasiju
dinti išvaduoti įkaitus, o sovie
tai tada pasiūlys savo pagalbą 
prašyti ar neprašyti. Tada jie 

grąžins ir įkaitus. Savo geros 
valias įrodymui.

•••
Pagaliau prie klausimo - ar 

bus karas? ... The Economist 
paskutiniame Nr. išvedžioja:

‘1980 metų klausimas nėra, 
ar dar detente gyva: ji iš tikro 
niekados neegzistavo, nes ne
buvo sutarta, kąji reiškia. Va
karų viešoji opinija nori ... už
tikrinimų, kad konfrontacija 
su Rusija būtų išlaikyta kiek 
tai žmoniškai įmanoma nuo 
perėjimoj karą. Tai ir sudaro 
išsilaikiusį detentes fragmentą 
Tikras klausimas būtų: ar ka
ras išvengiamas?

Atsakymas glūdi pamokoje, 
kurią Britanija patyrė derėda
mas! su Vokietija 1930 metais. 
Kai ambicingas kraštas įsigyja 
galingą karinę pajėgą, jis užsi
nori ją panaudoti savo tikslų 
pasiekimui. Tuo atveju jo 
veiksmai gali sukelti karą, jei 
jam nebus duota iš anksto su
prasti, kad tie veiksmai susi
lauks bausmės ir kad jo jėga 
atsidurs į kontrą-karą. Jei 
Carterio Amerika ir likusieji 
Vakarai iš tos pamokos pasi
mokino, 1980-ji metai neves į 
karą.

WANTED JOURNEYMEN or IST 
CLASS SKILLED 

MODEL MAKERS
AND MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance; and ex- 
perienced in research and proto-type 
work. Salary commensurate with ex- 
perience and ability. Thinkmg of 
relocating .Cpnsider Tennessee. Eicel- 
lent climate and recreation. Apply 
call or write to:

Certified Industries Corp.
P. O. BOX 2265 

HOHENWALD. TENNESSEE 38462 
615-796-3202

(50-»
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LAISVES KOVA REIKIA DAR 
STIPRIAU IR PAVEIKIAU 

IŠVYSTYTI
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
seimo, įvykusio 1979 m. 
gruodžio 8-9 d.d. Lietu
vių Namuose, Balti- 
more, Md., priimtos re
zoliucijos :

1. Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto SEI
MAS, išklausęs VLIKo Val
dybos, Tarybos, kviestųjų 
pranešėjų ir Seimo atstovų 
pasisakymus, pažymi, kad 
laisvės kovą reikia dar stip
riau ir paveikiau išvystyti.

Todėl VLIKo Seimas ra
gina viso pasaulio lietuvius 
veikliai dalyvauti savo gy- 

-i venamo krašto visuomeni
nėje bei politinėje Veikloje," 
ir pačioje šalies administra
cijoje, ir tuo būdu įmano
mai platesnėje plotmėje pa
remti Lietuvos laisvės bylą, 
ir žmogaus bei tautos teisių 
gynybą.

2. Artėjant Madrido kon
ferencijai, visų kraštų lie
tuvių, ir baltiečių bendrai, 
pagrindiniai veiksniai turė
tų suderintomis pastango
mis išnaudoti progas, kad 
Lietuvos, ir Pabaltijo šalių 
bendrai, laisvės byla, o taip 
pat žmogaus ir tautų teisės, 
būtų iškeltos tame tarptau
tiniame forume.

3. VLIKo Seimas skatina 
VLIKo Valdybą ir Tarybą 
siekti lietuviškos visuome
nės platesnės talkos ir su
derintų veiksmų, sąlygas 
sudarant dažnesniais veiks
nių ir vadovybių pasitari
mais.

4. Seimas prašo VLIKo 
Valdybą ir Tarybą sudaryti

6. VLIKo Seimas su di
deliu susirūpinimu žiūri į 
neseniai iškilusį incidentą 
tarp VLIKo Valdybos ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos, ir ragina 
VLIKo ir PLB Valdybas 
imtis visų galimų priemo
nių šiam nesusipratimui iš
lyginti.

7. Sąryšyje su 45 baltie
čių Maskvoje iškeltu reika
lavimu panaikinti Moloto- 
vo-Ribbentropo dalybų pa
darinius, VLIKo Seimas ra
gina VLIKo Valdybą ir Bal
tiečių Pasaulinę Santalką tą 
reikalavimą paskleisti po 
visą pasaulį.

8. VLIKo Seimas atkrei
pė dėmesį į Sovietų Sąjun
gos įvykdytą Mažosios Lie
tuvos genocidą, ir įpareigo
ja VLIKo Valdybą šį nusi
kalstamąjį faktą kelti pa
saulio viešosios opinijos fo
rume.

9. VLIKo Seimas pritaria 
VLIKo Valdybos suderin
toms pastangoms, perduo
dant Lietuvos žmonių reika
lavimus valstybių vyriau
sybėms ir visuomenėms.

10. VLIKo Seimas labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
Baltimorės lietuviams, taip 
vaišingai priėmus VLIKo 
Seimą.

11. VLIKo Seimas dėkoja 
VLIKo Valdybos pirminin
kui dr. Kaziui Bobeliui ir 
Valdybos nariams, ir Lietu
vių žmogaus Teisių Komi
sijos pirmininkui dr. Domui 
Krivickui už kruopščius pa
rengiamuosius darbus Ma
drido Konferencijai.

TRIUKŠMAS
BE REIKALO?

(Atkelta iš 1 psl.) 
Afganistano - mano londoniš- 
kis savaitraštis - bet gali sulai
kyti panašius pasikartojimus 
ir, svarbiausia, išsklaidyti Va
karų iliuzijas apie dabartinę 
Rusiją.

Vakaruose guodžiamasi tuo 
kad Brežnevas- ir Kosyginas įsi 
veržimo sprendimo metu ... 
sirgę ir tuo pasinaudojo armi
ja. Iš tikro Kosyginas jau se
niai serga, o apie Brežnevą 
gruodžio 21 d. Tass’o buvo 
pranešta tik užsieniui, kad So
vietuos vadas gavęs ‘slogą’ - 
tris dienas prieš pat įsiveržimą 
{domu tačiau, kad tie patys 
vadai buvo ‘sunegalavę’ ir 
prieš įsiveržimą į Čekoslova
kiją 1968 metais!

Savo tikslų Brežnevas nie
kados neslėpė. Taip 1974 m. 
Varšuvos pakto konferencijoje 
jis bylojo:

‘Mes komunistai turime ku
rį laiką bendrauti su kapitalis
tais. Mes esame reikalingi jų 
technologijos ir žemės ūkio. 
Bet mes tęsime mūsų smar
kiausią apsiginklavimo progra 
mą ir aštunto dešimtmečio vi
duryje galėsime grįžti prie ag
resyvesnės politikos, kai santy
kiuose su Vakarais būsime stip 
resni.’

Tiesa, kad kariuomenė vai
dina vis didesnę rolę Sovietų 
Sąjungoje, tačiau jos tikslas su
tampa su partijos. Per pasku
tinius 15 metų Brežnevas - su
skaičiavo Der Spiegei - į armi
jos generolus pakėlė daugiau 
karininkų (42), negu Stalinas 
per 18 metų, į kuriuos įeina ir 
antrasis Pasaulinis Karas (41). 
Šiandien 33 maršalai, 35 ad
mirolai ir 40 armijos generolų 
naudojasi didelėmis privilegi
jomis. Ypač maršalai. Pagal 
1974 m. vasario 21 d. potvar
kį jiems dovanojami net ūkiai. 
Jie vienintėliai dvarininkai nū
dienėje Sovietijoje! Faktas, 
kad trečdalis sovietų maršalų 
savo kilme nėra rusai nesuda
ro skirtumu, - jie rusiškesni už 
rusus!

Pagal vokiečių savaitraštį, 
politbiuras nusprendė okupuo. 
ti Afganistaną, kam faktinai 
buvo ruošiamasi jau nuo 1964 
metų, pravedant plentą nuo 
pasienio j Kabulą. Lapkričio 
mėn., kad sumažėjo viltys jog 
senatas ratifikuos SALT II su
sitarimą ir Vakarų Europa 
apsisprendė savo apsiginklavi- 
man įtraukti vidutinės distan
cijos raketas ir ‘skraidančias 
bombas, sovietai nutarė pa
bandyti ‘jėgos strategiją’.

Tame pačiam savaitraštyje 
iki 1977 m. buvęs sovietų tarp
tautinės politikos ekspertas, so

vietų mokslų akademijos nu
siginklavimo komisijos sekre
torius, dabar Austrijos pilietis 
prof- dr. dr. Michail Woslen- 
kis aiškina, kad sovietai puria 
tik ... savo draugus, tarp kitų 
pavyzdžių paminėdamas Pa
baltijo valstybes, turėjusias ne
puolimo sutartis su Sovietija. 
O tai jau 1962 metais, kalbė
damas Jungtinėms Tautoms, 
pastebėjo Adlai Stevenson. Ir 
faktinai visi Afganistano reži
mai stengėsi turėti kuo drau
giškiausius santykius su So
vietais, net karaliui Sahir val
dant Afganistanas seniai buvo 
‘susuomintas’. Už ta sovietų 
įsiveržimas turi būti laikomas 
noru pakeisti pasaulinę jėgų 
pusiausvyrą.

Iš pirmo žvilgsnio galima 
buvo laukti, kad įsiveržimas į 
Afganistaną nukreips nuotai
kas prieš sovietus Irane. Iš 
tikro tačiau Khomeini skai
čiuoja, kad Iranas gali išsigel
bėti tik šliedamasis prie sovie

tų, talkindamas jiems priėš 
amerikiečius! Už tat asmeniš
kai Khomeini nepareiškė jokio 
protesto prieš Afganistano oku 
paciją, pačių afganų demons
tracijos prieš sovietų ambasa
dą Teherane nepasikartojo.

Pagal istorinę patirtį, drau
gystė su sovietais veda į pra
žūtį, tačiau Khomeini, deja, 
nėra vienintelis, kuris į tai ne
tiki. Smurto politika dažnai 
apsimoka ir jau 1922 metais 
Leninas rašė liaudies komisa
rui užsienio reikalams Ciče- 
rinui: ‘Atrodo, kad tik nacha- 
liškas akibrokštas gali padary
ti tikrą įspūdį’. Triukšmas ke
liamas ne be reikalo.

PRINTING PRESSMAN/W 
To to operate 30” single color 
Harris equip. Capable of 
handling 4/C work. Day work. 
Union eligible. CC Plant.

215 WA 2-1710

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuvi&kai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7'/,% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6,4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVfNGS INSURED UP TO $40.000.00 BY F-S.L.I/’

aint Titiiony ^aviiigs

O»M

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

Maa., 9-8; Tiku., Thura., FrL, 9-5;

Jaataa Gribauskaa,

pilnesnį ir platesnį veiklos 
planą, siekiant visuotines- 
nio tarptautinėje plotmėje 
Lietuvos interesų atstovavi
mo ir jos bylos gynimo.

5. VLIKo Seimas savo se
sijoje atkreipė dėmesį į bū
tiną reikalą išlaikyti, remti 
ir stiprinti Lietuvos Diplo
matinę Tarnybą.

Seimas įpareigoja VLIKo 
Valdybą visomis priemonė
mis rūpintis Lietuvos dip
lomatinių pasiuntinybių ir 
konsulatų išlaikymu, ir 
kviečia lietuvių visuomenę 
šias pastangas remti.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUtAITlS ir J. MA1E1KA

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

Kainos ž e m o s — Pasirinkimas didelio

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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■ laiškai Dirvai
KLAIDDINGAS 

INTERPRETAVIMAS

PLB Visuomenininų rei
kalų komisijos pirm. V. Ka
mantas su Br. Kvikliu pasi
kalbėjime, atspausdintame 
Draugo 281 Nr. 1979 m. 
gruodžio 5 d. pateisina tos 
komisijos sudarymą, pasi
remdamas PLB konstitucija 
ir Lietuvių Charta jas ty
čia ar netyčia klaidingai in
terpretuodamas.

Ankstyvesniuose LB pra
nešimuose spaudoje buvo 
skelbta, kad bus sudaroma 
PLB politinė komisija. Da
bar tos komisijos pavadini
me žodžio politinė nebėra, 
bet iš pasikalbėjimo ir Br. 
Kviklio pirmojo klausimo 
matosi, kad abu pokalbinin
kai tą komisiją skaito poli
tinę t. y. Vliko dublikatu. 
Teisės ir istorijos moksluo
se įsakmiai reikalaujama, 
kad vertinant bent kokius 
įvykius, įstatus ar raštus 
reikia žiūrėti kada, kokiam 
reikalui ir kas juos įvykdė 
ar sudarė.

D. P. stovyklose Vokieti
joje buvęs mitas, kad ali- 
jantai Lietuvą išlaisvins ir 
bėgliai grįš namo, išsisklai
dė. Stovyklose lietuvių pir
maujantieji asmenys susi
rūpino, kad išbarstyti po 
svetimus kraštus lietuviai 
neištirptų svetimųjų masė
je, ir ieškojo priemonių tai 
užkardyti..

Vliko iniciatyva 1946 m. 
kovo 3-4 d.d. Hanau stovyk- 
lon buvo sušauktas išeivių 
(tremtinių) atstovų suva
žiavimas aptarti galimybes 

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

(ESTABI.ISHED IN 1959)

1- OS SAVAITĖS KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$ 895.00 — Gegužės 12d., rugsėjo 15 d., rugsėjo 23 d., 
spalio 6 d„ spalio 19 d.

$ 995.00 — Gegužės 25 d., birželio 8 d., birželio 23 d. 
(Šokių ir Dainų Šventė).

$1040.00— Birželio 29 d., rugpiūčio 10 d.

2- JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
, BOSTONO

$1295.00 — Birželio 13 d., rugpiūčio 18 d.
(Su Ryga ir Leningradu)

$1400.00 — Rugpiūčio 10 (6 dienos Romoje). 
$1445.00— Birželio 23 (Su Šveicarija ir Vokietija).
$1445.00 —- Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese 

kambaryje).

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCRLASES IN l«80.

Užsiregistravusiems padedame Įsigyti pasus, sutvarkome 
visus, kelionei reikalingus, dokumentus, gauname vizas.

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS 
NUOTRAUKAS!

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME 
REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787

svetur įsikurti ir priemones, 
tautiniai išsilaikyti.

Tame suvažiavime buvo 
diskutuoti ir patvirtinti Vli
ko paruošti nuostatai nau
jos organizacijos — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės, 
kuri jungtų visus, visokių 
pažiūrų ir pakraipų lietu
vius ir rūpintųsi jų kultūra 
bei lietuvybės išlaikimu.

Tame suvažiavime^ daly
vavau. Jau ir tada buvo 
nuomonių ir abejonių orga
nizacijos struktūra, nes ji 
yra su per plačia veikti ap
imtimi — jungti visus, vi
sokių pažiūrų, įsitikinimų ir 
politinių pakraipų lietuvius 
ir rūpintis jų kultūra ir lie- 
tyvybe. esą toki organizaci
ja negyvybiška, išsiplėtus 
išsibarstys arba išvirs kitu 
pavidalu.

Tikrai galima šimtapro
centiniai teigti, kad tada 
Vlikas nesteigė naujos or
ganizacijos, kuri dublikuo- 
tų jo veiklą arba ją pasi
savintų. Tada visi pripaži
nome ir dauguma dar ir 
šiandien pripažįsta, kad Vli
kas yra Vyriausias mūsų 
politinės veiklos organas.

Todėl tenka pasakyti, kad 
V. Kamanto LB konstituci
jos ir Lietttvių Chartos in
terpretavimas pateis i n t i 
naujos politinės komisijos 
steigimui yra visai klaidin
gas.

Hanau 1946 m. kovo 3-4 
d.d. suvažiavime kelti būkš- 
tavimai kai kur jau ištiko. 
Kol LB valdomuose postuo
se nebuvo diktavimo užma
čių lietuvių kolonijose Ame

rikoje buvo darnumas, o da
bar daugel vietovių erzelis.

Stasys šimoliūnas 
Detroit, Mich.

KALBANT APIE 
ATEITIES ŽURNALĄ ...

Džiuginantis dalykas, kad 
mūsų spauda daro pažangą 
net ir sunkiose tremties są
lygose. Tokios mintys atei
na galvon sklaidant 1979 m. 
lapkričio-gruodžio Ateities 
nr., kuris daugiausia skir
tas Lietuvių Jaunimo Kon
greso įvykiams atžymėti. 
Būtų galima pasakyti, kad 
šiame nr. sutrauktai papa
sakota visa Kongreso isto
rija su nutarimais, posė
džiais, susitikimais, kultū
rine programa, ekskursijo
mis, net paskelbtos ir Kon
grese pasakytų kalbų san
traukos. Tiek Kongreso įvy
kiai, tiek ir visa organiza
cijos veikla gausiai pailius
truota geromis nuotrauko
mis. Neužmiršta ir filosofi
ja: trys daktarai — A. Ma
ceina, S. Yla ir K. Trimakas 
svarsto amžiną problemą — 
ar kunigas gali būti poetas, 
ar negali? žodžiu, sklaidant 
žurnalo puslapius, skaityto
jui atsivers plati ir įvairi 
ateitininkų organizac i j o s 
veiklos panorama. Itin krin
ta ak.vsna ir paties redakto
riaus K. Trimako vedamoji 
skiltis Andai..., kur jis 
paliečia įvairius su organi
zacijos ideologija susijusius 
klausimus.

žurnalas — tai redakto
rius. Ateitį perėmus reda
guoti Dr. K. Trimakui, atei
tininkų organas nenustoja 
daręs pažangą. Yra didelis 
skirtumas, kokia buvo ank
stesnė Ateitis ir kokį šuolį 
bus padariusi redaguojant 
naujam redaktoriui. Atei
ties laimei žurnalas gavo 
tokį vadovą, kuris yra pa
šauktas spaudos žmogus 
tiek savo charakteriu, tiek 
ir išsimokslinimu. Jis ge
rai pažįsta spaudos dar
bą, turi iniciatyvos, la
bai gerai orientuojasi orga
nizacijos ideologijos daly
kuose, turi skonį leidinį 
techniškai apipavidalinti, o 
itin turi "žurnalistinį neri
mą”, be kurio žurnalas pa
tenka į kasdienybės ir pil- 
kybės stagnaciją. K. Trima
ko vadovybėje Ateitis yra 
pasidaręs toks organas, ku
ris duoda toną visai ateiti
ninkų organizacijai ir pagy
vina jos ideologiją. Kaip pa
vyzdį, būtų galima paminė
ti redaktoriaus pasinešimą 
skelbti krikščioniško atsi
naujinimo sąjūdį.

Nežinau, kokių dar nau
jovių sugalvos Ateities re
daktorius, bet, turint gal
voje leidinio technikinę pu
sę, jis bus pasiekęs viską, 
kas mūsų sąlygose galima 
pasiekti, o dėl turinio tai, 
žinoma, pažangai ribos nė
ra. Tarp kitko: padidintas 
Ateities formatas toks pat, 
kaip Time. Nėra jokios abe
jonės, kad Ateities žurnalas 
tiek savo turiniu, tiek tech

BENDRUOMENĖS SĄLYGOS 
SUSITARIMUI SU ALTA

Į ALT pirm. dr. K. Šid
lausko pasiūlymą JAV LB 
Krašto valdybai, kad sie
kiant glaudesnio bendradar
biavimo būtų pasikeista ry
šininkais ir šaukiamos cent
ro valdybų arba jų atstovų 
metines konferencijos, LB 
krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus savo atsakyme 
1979. XII. 30 rašo:

Principe pritardama šiam 
pasiūlymui, JAV LB Kraš
to Valdyba nuomonės, kad 
sėkmingas tarporganizaci- 
nis bendradarbiavimas bus 
įmanomas ALTos valdybai 
iš anksto formaliai priėmus 
bendradarbiavimo dėsnius, 
kurie įgalintų glaudų bend
radarbiavimą ir be kurio bet 
kokie santykiai vis tebėra 
nuolatinių krizių stovyje, 
šie dėsniai yra sekantys:

1. JAV LB kaip ir ALTa 
turi pilną teisę reikštis Lie
tuvos laisvinimo veikloje.

2. Mūsų visuomenės dife- 
rencijacija ir nusistatymo 
įvairumas yra natūralūs ir 
teigiamas reiškinys. Dėl to 
tolerancijos puoselėjimas ir 
jos laikymasis mūsų orga
nizacijų, spaudos ir pavie
nių asmenų tarpe yra bū
tinas. Vis pasireiškiąs tole
rancijos trūkumas apgailė
tinai kenkia išeivijos tauti
niam solidarumui ir laisvi
nimo darbo sėkmei. ALTa ir 
JAV LB-nė savo santykius 
sutinka grįsti abipusiu res- 
pektu ir tolerantišku vienas 
kito darbų įvertinimu.

3. Norėdama palaikyti ge
rus santykius su JAV LB, 
ALTa nustoja bendradar
biauti ir remti neteisėtą 
LB-nės vardu veikenčią 
"Reorganizuotą Lietu v i ų 
Bendruomenę”.

4. Atsižvelgiant į latvių 
ir estų vadovų reiškiamus 
pageidavimus, ALT sutinka 
remti JAV LB įsijungimą 

nikiniu apipavidalinimu bus 
atsistojęs tos rūšies mūsų 
spaudos priešakyje.

Vyt. Alantas

185 N. Wabash Avė. 
Chicago, UI. 60601 
Antrame aukite.

KAILIUS 
rasite 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Telefonai: 
krautuvės: (312) 
namų: (312) 677-8489 

į Jungtinio Baltų Komiteto 
organizacinę struktūrą bei 
veiklą.

5. Delegacijos pas JAV 
prezidentą, viceprezidentą 
ir valstybės sekretorių su
daromos bendros iš ALTos 
ir JAV LB-nės atstovų.

6. ALTa ir JAV LB-nė 
sutinka sudaryti bendrą ko
misiją, kuri aiškintų kitus 
glaudžiam bendradarbiavi
mui kenkiančius klausimus 
ir siektų nuomonių suderi
nimo.

Wanted lst Class Skilled 
DIE MAKERS

To operete heald tapė control drill 
press.

2ND SHIFT.
Salary and benefits. Apply call or 
write to: FRANK BELL
BECKLEY PERFORATING CO.

315 NORTH AVĖ. 
GARWOOD. N. J. 07027 

201-789.1700
An Eaual Opportunity Employer M/F

x (2-5)

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

Applications are beinu taken for full 
& part time on all shifts. Salary com- 
mensurate with experience and ability 
Excellent benelits & working condi- 
tions. Apply call or write Personnel 
Department
M. J. CLARK MEMORIAL HOME 

1546 Sherman S. E.
Grand Rapids, Mich. 49506

<49-8>

TRACTOR TRAILER 
DRIVERS

l(K positions available. Tank opera* 
tion for lurge national conrpany. Lontf“ 
haul. T caru operation. Minimum 3 
years experiance. Benefits, good pay 
for reliable driver. Clean driving re- 
cord a inust. For tnformation call 

201-826-7610
(2-4)

Wanted lst Class Skilled

TURRET LATHE OPERATORS 

MILLING MACHINE
OPERATORS

Mušt be able to sėt up wę>rk from 
blue prints 6 close lolerar.ce. Excel- 
lėni opportunity for exp. operators. 
We offer competitive wages up to 
57.92 per hr. Major medical. paid 
holidays. vacalion and much niore. 
Start your year off righl. call 

216-942-4342 or apply at:
VICTOR BROWN1NG & CO. INC.

Pelton Rd. at Lošt Nation Rd. 
Willoughby, O. 44094

OPPORTUNITY l’OR 
PROFESSIONAL IIELP 

For 313 bed General Ho.pital 
REGISTERED RESPIRATORY 

THERAPIST 
Mušt be C.R.T.T. or Eligible for 

certification. For all shifts 
REGISTERED NURSES 

For all services and all shifts. 
Salary cominenaurate vrith experience 
and abiliiy. Liberal personnel policies 
A fringe benefits. Apply call or write 
to: Personnel Office

ST. MARY’S HOSPITAL
129 N. 8lh Street 

Easl Si. Louis, III. 
618-274 1900 

An Equal Opportunity- Employer 
(16)
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iKURYBA IR MOKSLAS!
Lietuvos prekybininko atsiminimai
(2)

Jis gražiai porina, kaip 
1916 m. ankstyvą pavasari j 
jų namus atvažiavo vilniečiai 
pirkliai ir kalbino tėvą būti jų 
prekybiniu agentu. Kai tėvas 
atsikalbinėjo nuo dalyvavimo, 
vienas vilnietis ji primygtinai 
viliojo kalbėdamas: ‘Greitai 
pamatysi, kaip tavo kišenės 
bus pilnos šimtinių! Pradžiai 
paliksime avanso’. Kaip vil
niečio kalba paveikė jaunuoli 
Karveli, tegul jis pats liudija: 
‘Besiklausant tų kalbų, staiga 
švystelėjo mintis, kad čia man 
vėl atsiranda maži varteliai i 
prekybą. Staiga išeinu iš už- 
pečkio, prieinu prie stalo kur 
jie visi sėdėjo kalbėdamiesi ir 
pats pasisiūliau - galiu jums to
kių daiktų parūpinti, jei man 
duosite pradžiai pinigų.’ (62- 
2p.)

Taip ir įstojo mūsų autorius 
i vilniečių pirklių partnerystę 
ir tapo jų net pirmaujančiu 
nariu. Jo veržlumas nugalint 
didelius sunkumus, sumanu
mas, ištvermė ir drąsa kontra
bandinėse kelionėse i Vilnių 
rodo jj esant ekonominio tipo 
asmenį, kokį yra pavaizdavęs 
Sprangeris. Jo kelionių apra
šymai su varomomis kiaulėmis 
ir galvijais skaitosi tarsi trum
pi apsakymėliai. Iš jo pasako
jamų kelionių ryškėja ir kin- 
tančos politinės sąlygos ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje Lietuvo
je, kurios įgalino jį įsigyti ark
liuką ir su juo važinėti į Vilnių 
prekybos tikslais. Tai galėjo 
būti jau 1918 metais. Atrodo, 
jo tęsta prekyba su Vilniumi 
iki 1919 m. pradžios, net Vil
nių lenkams užėmus.

Kai po trejų metų dėl paki
tėjusios politinės padėties nu
trūko vilnietiška prekyba, Kar
veliui prekybininkui radosi 
tuštuma. Jis ją tuojau užpildė 
stodamas savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę ir persikeldamas į 
Kauną. Kai po trejų metų pa
sitraukė iš kariuomenės, jis su
rado vėl jo pašaukimą atitin
kančią veiklos dirvą jau nepri
klausomoje Lietuvqe.

NAUJOS KNYGOS

• Jurgis Jankus. KOL 
ESU ČIA. Apysakų rinki
nys. 376 psl. Kaina 8 dol. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Viršelis Rūtos če- 
paitytės-Rugelienės. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicago
je.

• O. V. Milašius. SEPTY
NIOS VIENATVĖS. Vertė 
Antanas Vaičiulaitis.' 152 
psl. Viršelis V. O. Virkau. 
Spaudė Draugo spaustuvė 
Chicagoje. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. Kaina 
4 dol.

Jei kalbama, kad Lietuva 
kėlėsi iš karo griuvėsių ir darė
si vis gražesnė, moderniškesnė 
ir kilo gyvenimo lygis - tai ne
mažas nuopelnas pripažinti- 
nas mūsų ūkio vadovams, jų 
tarpe ir prekybininkams. Lie
tuva šiuo atveju nėra išimtis. 
Istorija rodo, kad visi kraštai 
bei valstybės kilo į aukštesnį 
gyvenimo lygį su pramonės ir 
prekybos kilimu. Net ir tokie 
dalykai, kaip mokslas, menas 
suklesti ir su ūkiškos gerovės 
pakilimu.

Karvelis, be abejo, prisidė
jo prie Lietuvos kilimo, panau 
dojęs savo ekonomisto-prekybi 
ninko talentą. Pradėjęs nuo 
tarnautojo knygyne (1923), 
paskui su partneriu J. Rucevi- 
čium įsigijęs (1931) nuosavą 
krautuvę, vėliau (1933) dar 
nusipirkęs didelę vokiečio 
Schuetzes prekybos įmonę - 
tapo vienu didžiausiu Kauno 
prekybininku lietuviu. Dar 
paaugėjo įsisteigdamas skyrių 
Klaipėdoje (1933), Telšiuose 
(1935). O kai buvo gautas Vil
nius (1939), Karvelis su pirmu 
traukiniu važiavo į jį ir tuojau 
įsigijo jame didelę, tiesiog uni
versalią krautuvę.

Įdomiai, kad ir išviršiniai 
pavaizdavęs savo kilimą pre
kyboje, Karvelis vienam savo 
skyriui uždeda reikšmingą ant
raštę ‘prekybininko karjeros 
zenite’ (180). Jis siekė preky
binės viršūnės Sprangerio pa
vaizduoto ekonominio modelio 
žmogaus būdu. Jis pats pasi
sako tokius asmeniu buvęs ra
šydamas: ‘Man nebuvo jokių 
nustatytų valandų darbo, nei 
ilgesnių atostogų. Vienintelis 
tikslas buvo — kuo greičiau 
prasimušti biznyje’ (179 p.).

Su tikru empatijos jausmu 
kiekvienas turėtų skaityti au
toriaus ir jo šeimos martirologi 
ją bolševikų okupacijos metų. 
Kadangi buvo skaudžiai pa
liestas, tai su dideliu įsijauti
mu aprašo tą metus trukusį lai
kotarpį. Ypačiai turėtų jau
dinti skaitytoją gan smulkiai 
aprašytos tortūros NKVD na
guose (213-232 p.). Kiekvie
nas turėtų atjausti autoriaus 
sielvartą ir pritarti jo žodžiam 
kuriuos jis sau kalbėjo grįžda
mas iš Vilniaus krašto preky
bos įgaliotinio (bolševikų pa
statyto) įstaigos, kur išgirdo sa
vo, kaip kapitalisto-išnaudo- 
tojo, pasmerkimą. ‘Eidamas 
gatve galvojau, kad vadinti 
mane kapitalistu yra didžiau
sia nesąmonė. Aš gi pats vie- ' 
nas savo jėgomis viską pradė
jau iš nieko. Jeigu šiandien 
yra tokie Karvelio prekybos 
namai, tai tik per mano atkak
lų, sunkų, nenuilstamą darbą 
ir pastangas.’ (198 p.)

Karveliui, kaip ekonominio 
polinkio asmeniui, prekyba 
buvo tikrasis pašaukimas ku
rio traukiamas jis didino ma
terialines vertybes. Kartu jis 
skleidė jas visuomenėje inves
tavimo formoje. Tai buvo ži
noma Karvelio prekybos na
mų vardu, tačiau nešė naudą 
ir visuomenei. Jei pagal išleis
tus naujus įstatymus Karvelio

D r. J. Jakštas

sukauptoms gėrybėms turėjo 
būti nubraukta jų privatišku- 
mo žymė ir jos nacionalizuotos 
tai jų buvęs savininkas netu
rėtų būti inkriminuojamas ir 
net pasmerktas sunaikinti. Ta 
čiau Karvelis, kuriam visa ko 
netekusiam žmona statė klau
simą - ‘iš ko dabar gyvensi
me?’ - ištvėrė ir, pasisukus is
torijos ratui kita kryptimi, vėl 
stojo ant savų kojų.

Taikliai paženklino auto
rius savo pašaukimą antrašte 
‘miško paukštis į mišką žiūri’, 
kurią davė naujam knygos sky 
riui, skirtam aprašyti prekybą 
vokiečių okupacijos metu. Čia 
vėl Karvelis pasijuto savo ele
mente. Trejų metų prekyboje 
pinant sandėrius karo metui 
būdingomis priemonėmis su 
vokiečių firmomis bei asmeni
mis, išryškėjo vėl Karvelio eko- 
nominis-prekybinis genijus. 
Jis reiškėsi ir emigraciniame 
gyvenime Austrijoje ir ypačiai 
suklestėjo šiame Naujame pa
saulyje, kuriame jam buvo pa 
lankiausios sąlygos. Tuo galės 
įsitikinti kiekvienas jo paskuti
nių puslapių skaitytojas.

Apžvelgus atsiminimų spe
cifiką, tinka padaryti keletą 
bendrinių, išvadinių pastabų 
apie jų turinį.

Autoriaus perdėm pirkliš
kos veiklos atsiminimai paliks 
pirmaeiliu įnašu į Lietuvos 
prekybos istoriją. Jie būtų dar 
tinkamesni tam tikslui, jei jie 
būtų parašyti pagal to garsau 
vokiečio Gustavo Greitago ro
mano ‘Soli und Haben’ pava
dinimą, t.y. jei autorius būtų 
atskleidęs prekybines operaci
jas ir parodęs, kaip jis ‘dūmi
nės pirkios piemenėlis’ patapo 
‘Karvelio prekybos namų’ sa
vininku ir sukaupė milijoną. 
Tada jis derėtų būti Lietuvos 
prekybininko tipas ir paženk
lintas didžiuoju X, t.y. bendri 
ne Lietuvos pirklio sąvoka.

Pasigendama knygoje pla
čiau išvystyto istorinio fono. 
Kai autorius sukardavo į Vil
nių gal keletą kartų į metus, 
tai būtų galėjęs kiek plačiau 
pavaizduoti mūsų sostinės gy
venimą anais laikais. O tuo 
tarpu Vilniui skiriama vos po
ra sakinių, pastebint, kad jis 
Pasaulinio karo metu ‘perėjo 
per daug rankų. Čia rusai, 
čia vokiečiai, raudonieji rusai, 
čia lietuviai, čia lietuviai ir 
lenkai, čia vėl raudonieji, ir 
vėl lenkai’. (105 p.)

Autorius duoda mažai datų 
todėl apsunkina atidžiam skai
tytojui įpinti vaizduojamus 
dalykus į laiko aplinkybes. O 
viena teikiama data, rodosi, ir 
klaidinga. Taip antai rašoma 
(107 p.), kad 1920 m. jo tėviš
kė (prie Aluntos) atiteko len
kams. Tai galėjo atsitikti 
1919 m. vasarą, kada lenkai 
peržengdami Focho, Curzono 
linijas brovėsi į Lietuvą. 1920 
m. jie traukėsi atgal prie jiems 
nurodytos Alijantų linijos, kai 
bolševikams spaudžiant iš 
rytų jie šaukėsi Aliantų pagal
bos. Tais metais (liepos 12 d.) 
Lietuva pasirašė sutartį su 
Maskva, pagal kurią Vilnius

Denverio lietuvių tautodailės parodėlėje: A. Mikeleviėienė, 
K. Stogis ir "Rūtos” ižd. Dalia Pliuškonytė.

DENVER
VEIKLUS TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ BŪRELIS

Denverio tautinių šokių 
būrelis "Rūta” gyvuoja ir 
auga. Tenka pasirodyti įvai
riomis progomis: Summer- 

pripažintas Lietuvai. Drįstu 
spėlioti, kad Karvelis ir sava
noriu išėjo tarnauti 1919, o ne 
1920 m., kaip knygqe nuro
dyta (gal klystu!).

Vienas prancūzų mokslinin 
kas yra pasakęs, kad stilius 
yra žmogus. Posakis gražiai 
tinka Karvelio rašto stiliui. Jis 
aiškus, daiktiškas, kiekvienas 
sakinys vis kąnors pasakantis, 
nėra tuščiažodžiavimo. Dėsty
mas nuoseklus, skyrių ir posky
rių pavadinimai taiklūs, kai 
kurie net įmantrūs. Iš viso, žy
mu, kad tai veikalas realisto, 
įsikibusio į tikrovę ir ją racio
naliai vertinančio. Šiais uni- 
kaliniais atsiminimais - kokių 
mūsų literatūroje bent numa
tomoje ateityje greičiausia ne
atsiras, Jonas Karvelis pasista
tė sau paminklą tvirtesnį už 
varį. Jie -- paminklas ir neži
nomam lietuviui prekybinin
kui ir nepriklausomos Lietu
vos prekybinio ūkio sektoriui. 

Joto o fcKt-arowmg componv m the aeronotuicoi kjMinę gear 
overhoul industrv Good benefits coupted with componv prowth 
leods to o secure position for someone wtio is self-motivoted. 
Milling to work overtime and opgressive.

THf AOV
SESS the skills of READING vernięrs. mics and 
BLUEPRINTS. ALSO. THE CANDIDATE SHOULD HAVE AN 
IDEA OF PARTS l/SED IN LANDING GEARS, SUCH AS 
BUSHINGS, ETC 2 POSITIONS OPEN SALARY BASED ON 
EKPERIENCE.

SESj THE SKILLS Of READING VERNIERS, MlCS AND 
BLUEPRINTS^ A SOUND KNOWLEDGĘ OF. MATH IS RE

UiRED THlS WILL BE A W0RKING INSPECTOR POSITION 
LEARNING SUCH SKILLS AS H0W TO INSTALL BUSHINGS. 
ETC 1 POSITION OPEN SALARY BASED ON EXPERIENCE

M M Rmmssy Wtd. tkra M., 241-5913, Eit. 9

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

fest, Colorado Governor’s 
Day, Octoberfest ir United 
Bank of Donver’s "Christ- 
mas Around the World”. 
Liepos mėnesi šoko lietuvių 
gegužinėje, gruodžio mėne
sį Kalėdų eglutės parengi
me. šių metų sausio mėn. 
”Rūta” yra pakviesta pasi
rodyti "Colorado Immi- 
grants Day” ir taip pat Va
sario 16-tos dienos minėji
me, kuriame dalyvaus ir 
Simas Kudirka.

Šiuo metu "Rūta” su mo
kytoja Antanina Bulotiene 
ruošiasi kelionei į Chicagų 
dalyvauti Tautinių šokių 
šventėje, šis būrelis yra 
užregistruotas pas Colora
do valstijos sekretorių ir 
JAV-bių Internal Revenue 
Service. Būrelio pirminin
kas Arvydas K. Jurašius, 
vicepirmininkė Aldona Bu
lotaitė ir iždininkė Dalia 
Pliuškonytė tiki, kad toks 
susitvarkymas padės su
rinkti aukų kelionei į Chi- 
cagą.

Denverio šokėjai linki vi
siems sėkmės Naujų Metų 
proga ir iki pasimatymo šo
kių šventėje!

Algirdas M. Liepas
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Lietuva Broniaus Kviklio 
raštuose ir archyve

Vyt. Alantas

Praeitais metais Detroite 
ir kituose miestuose lietu
viai ir kitataučiai turėjo 
progos pamatyti Br. Kviklio 
apžvalginę parodą Vilniaus 
Universiteto 400 metų.

Savo paskaitą, itin su pa
roda B. Kviklys mums at
skleidė platų Vilniaus Uni
versiteto praeities ir dabar
ties vaizdą. Sunku pasaky
ti ar paskaita papildė paro
dą, ar paroda — paskaitą. 
Mus, detroitiečius, itin ste
bino gausybė jo surinktų 
senų dokumentų, leidinių ir 
aplamai istorinės medžia
gos, kurią, kad ir paviršuti
niai peržvelgus, sukelia pa
sididžiavimą ir pagarbą tam 
400 metų senumo mūsų 
mokslo ir kultūros židiniui 
ir... nuostabą visos tos 
gausingos istorinės doku
mentacijos suteikėjui.

Klausydamasis B. Kvik
lio paskaitos pagalvojau, 
kaip mes mažai žinome apie 
tą Lietuvos senovės ir lietu
vybės mylėtoją. Mes žino
me, kad jis yra vienas 
Draugo redaktorių (tą dar
bą jau dirba 12 metų), daž
nai skaitome jo vedamuo
sius dienraštyje ir žinome jį 
išleidus didelį 4 tomų veika
lą : Mūsų Lietuva. Tuo maž
daug mūsų žinios apie jį ir 
baigiasi.

Jis gimė 1913 m. Nuo pat 
jaunystės dirba spaudos 
darbą: ėmė bendradarbiau
ti periodikoje 1930 m. 1943 
m. Kviklys baigė Vilniaus 
Universiteto ekonominį fa
kultetą, be to, klausėsi tei
sės mokslų. Jis daug rašė 
periodikoje visokiais klau
simais, p a si r a šinėdamas 
įvairiais slapyvardžiais.

Po paskaitos aš 'ištrau
kiau” svečią iš jį apspitu
sių tautiečių būrio ir, pa
kvietęs į nuošalesnę vietą, 
paprašiau nors ir trumpai 
papasakoti apie savo litua
nistinius darbus ir atsakyti 
į klausimą, kada pradėjo 
rinkti medžiagą apie Lie
tuvą.

— Jau Lietuvoje ėmiau 
domėtis savo tautos praei
timi, — jis atsakė, — bet 
iš tų rinkinių nedaug ką te- 
išsivežiau bėgdamas. Paskui 
medžiagą rinkaus vakarų 
Vokietijoje, o ypač Ameri
koje. Aplankiau daug kolo
nijų, bendravau su kitais 
rinkėjais, nemaža ekspona
tų pirkau arba gavau do
vanai. Turiu surinkęs daug 
Lietuvą liečiančios vertin
gos medžiagos, turiu net ir 
unikumų. Viską laikau sa
vo namuose, kitaip sakant, 
turiu lyg ir muziejų, tačiau 
neturiu reikiamų patalpų 
tai visai medžiagai išdėsty
ti. Registracijos nevedu, — 
kad reikia ką surasti, pasi
kliauju savo atmintimi. No
rint medžiagą sutvarkyti, 
reikėtų didesnių patalpų, 

bet neturiu lėšų "prasiplėš
ti”.

— Kaip pav yko išplatinti 
Mūsų Lietuvą?

— Mūsų Lietuva turėjo 
didelį pasisekimą ir visa 
laida — 2,500 egz. — jau 
išparduota. Bet ir dabar tų 
knygų pareikalavimas dide
lis. Manau, kad apie kelias
dešimt komplektų pateko ir 
okupuoton Lietuvon, kur jie 
eina iš rankų Į rankas. Žmo
nės ta knyga labai domisi ir 
prašo atsiųsti, bet ne taip 
lengva tai padaryti.

— Girdėjau ruošiate kitą 
leidinį?

— Taip, šiuo metu ruošiu 
spaudai kitą panašų veikalą 
— Lietuvos bažnyčios. Jo 
turėtų būti po vieną tomą 
kiekvienai -vyskupijai, at
seit, gal 6 tomai. Turiu su
telkęs keletą tūkstančių 
bažnyčių nuotraukų iš lau
ko pusės ir iš vidaus — al
torių, o taip pat ir varpinių, 
kapinių vartų, šventorių 
vartų, kryžių nuotraukų ir 
t.t. Pirmas tomas — Telšių 
vyskupija jau surinktas ir 
laužomas. Jame bus apie 
1,200 nuotraukų. Veikalą 
leidžia Lietuvių Bibliotekos 
leidykla Chicagoje. Knyga 
pasirodys maždaug apie 
ateinančių metų vidurį ir 
bus išleista dailiai: forma
tas kaip Mūsų Lietuvos. Po 
to mėginsiu paruošti kitą 
tomą. Knygose bus aprašy
tos Lietuvos bažnyčios, pa
pasakota jų istorija, bet 
teksto daug nebus, daugiau 
nuotraukų. Medžiagą renku 
įvairiais keliais, apie ku
riuos dabar plačiau kalbėti 
gal ir nederėtų. Svarbu, kad 
jos pavyko gauti daug.

— Iš kur jūs surandate 
laiko tokiems dideliems dar
bams nuveikti?

— Draugo redakcijoje aš, 
kaip ir mano kolegos, turi
me daug darbo. Knygos pa
ruošimo darbas ne visada 
lengva suderinti su tiesiogi
niu darbu, iš kurio pragy
venu, bet vis dėlto naujo 
veikalo redagavimas šiaip 
taip stumiasi pirmyn.

— Kokių planų turite 
ateičiai?

— Mūsų dabar knygos 
labai sunkiai paruošiamos 
ir dar sunkiau leidžiamos, 
bet vis dėlto, jei išleisčiau 
knygas apie Lietuvos baž
nyčias, ryžčiaus ruošti pa
našios apimties veikalą apie 
nekatalikų bažnj'čias Lietu
voje — protestantų, stačia
tikių, žydų, totorių ir karai
mų. Turiu nemaža ir Ame
rikos lietuvių katalikų baž
nyčių nuotraukų. Taigi, 
ateities planų netrūksta, tik 
nelabai tetikiu, kad pakan
kamai ilgai gyvensiu jiems 
visiems įvykdyti, — šypte

lėjo pokalbininkas.
Po pokalbio, apžiūrinėda

mas B. Kviklio parodą, gal
vojau, kad mes turime viso
kio pobūdžio rinkėjų. Saky
sime, pažįstu porą tautiečių, 
kurie yra surinkę didelius 
lietuviškų knygų kiekius, 
kiti kolekcionuoja meno pa
veikslus, bet tie rinkiniai 
neperžengia jų savininkų 
patalpų sienų. Jais gali pa
sidžiaugti siauras šeimos ir 
pažįstamų būrelis, o tuo 
tarpu B. Kviklys savo su
telktais kultūros lobiais su
pažindina visuomenę, o 
svarbiausia didelę jų dalį 
palieka ateičiai savo veika
luose. Sakysime, kad ir su 
Vilniaus Universiteto doku
mentų paroda jis aplankė 
septynias lietuvių kolonijas. 
O jo didžiuliame veikale 
Mūsų Lietuva yra "užšal
dyta” paveikslais ir aprašy
mais etnografinė ir istorinė 
Lietuva. Dabar leidžiamas 
kitas didelis veikalas Lietu
vos bažnyčios bus labai ge
ras papildinys Mūsų Lietu
vai. Tokie veikalai yra epo
chinio pobūdžio ta prasme, 
kad jie lyg "sustabdo” isto
riją vienai akimirkai ir pa
lieka popieriuje atvaizduotą 
vaizdais ir žodžiais gady
nės veidą. Mūsų Lietuva ir 
Lietuvos bažnyčios bus ne
išsemiamas informac i j o s 
šaltinis istorikui, etnogra
fui, rašytojui, architektui ir 
aplabai lietuvybės ir jos 
praeities mylėtojui.

Baigdamas tuos savo 
samprotavimus dar norė
čiau pridurti, kad individo 
reikšmė bei svarba tautinės 
kultūros kūrybos pažango
je. yra labai svarbi, o kar
tais net ir lemiama. Juk jei 
nebūtume turėję J. Kapo
čiaus, neturėtume nė abieju 
enciklopedijų. Jei ne B. 
Kviklio darbštumas, inicia
tyva ir sugebėjimai šian
dien neturėtume jo Mūsų 
Lietuvos, leidžiamo veika
lo Lietuvos bažnyčios, netu
rėtume ir jo impozantinio 
archyvo. Atseit, kartais pa
vieniai darbuotojai būna 
veržlesni ir kūrybingesni 
kultūros pažangos stūmok
liai kaip pati visuomenė. O 
būna ir taip, kad ta visuo
menė taip apsipranta su pa
skirų darbuotojų įžymiais 
nuopelnais, kad jų visiškai 
nebepastebi...

Dabar dar norėčiau skai
tytoją supažindinti arčiau 
su B. Kviklio archyvu. Kar
tais mes nugirstame apie jį 
kalbant, bet tikresnio vaiz
do neturime. O tas jo ar
chyvas tokio dydžio ir svar
bos, kad pravartu pažvelgti 
į jį ir iš arčiau.

Archyvinė medžiaga
Dokumentų rinkinys: 

Įvairūs dokumentai liečią

Redaktorius Bronius Kviklys

Lietuvos kūrimosi laikus, 
šiek tiek Pilsudskio giminės 
XVIII amž. originalių doku
mentų. Naujesnių laikų do
kumentai.

Nuotraukų rinkinys: Lie
tuvos vietovių vaizdai. Lie
tuvos bažnyčių daugiau 
kaip 3,000 nuotraukų, žy
mesnieji lietuviai (persona
linės nuotraukos). Įvairios 
dokumentinės fotografijos 
— žymesnieji pastatai, 
upės, miškai, ežerai, kalnai, 
gamtovaizdžiai etc. Viso 
apie 10,000 Lietuvą ir lietu
vius liečiančių fotografijų. 
Platus istorinių nuotraukų 
skyrius, pav., istoriniai pa
veikslai. DLK antspaudai, 
medaliai ir t.t.

Lietuvių spauda: Origi
nalais ir kopijomis pilnas 
Aušros 4 metų komplektas. 
Pilnas (be 6 nr.) Varpo 17 
metų originalus rinkinys, 
žinyčia, Apšvieta, nemaža 
Tėvynės Sargo ir kt. drau
džiamos spaudos komplektų 
bei numerių. Vilniaus ži
nios, Viltis, pirmųjų metų 
Vairas. Prieškarinė spauda. 
Draugija, Vadovas (seiniš
kiai >.

Nepriklausomos Lietuvos 
spauda. Beveik pilni kom
plektai — židinio, Naujo
sios Ramuvos, Tiesos kelio, 
Draugijos, daug egz. Kario, 
Trimito, Mūsų Vilniaus. 
Apsčiai Vilniaus krašto lie
tuvių spaudos (lenkų lai
kais). Lietuvių išeivijos 
spaudos rinkiniai.

Biblioteka: Viso apie 
10,000 lituanistinės medžia
gos tomų. Kalbamokslis, 
tautosaka (Juškos origina
lius'veikalus įskaitant), lie
tuviškų dainų rinkiniai.

Lietuvos istoriją liečian
čios knygos įvairiomis kal
bomis. Nemaža Lietuvos is
torijos šaltinių, žymiųjų 
mūsų rašytojų raštai. Senos 
knygos, maldaknygių rinki
nys. Spaudos draudimo lai
kų 'periodiniai ir vienkarti
niai leidiniai. Platus lietu
vių poezijos skyrius.- Lietu

vių belestristika.
Numizmatika: Keletas 

Romos imperijos pinigėlių, 
rastų Lietuvoje, DLK, kry
žiuočių ir Lenkijos XIV — 
XVIII amžių apie 500 mo
netų, Įskaitant ir didžiuo
sius talerius. 1831 ( 1863 ir 
1795 m. sukilimo vyriausy
bių pinigai. Pirmieji Kos
ciuškos vyriausybės išleisti 
popieriniai pinigai.

Lietuvoje kursavę oku
pantų pinigai — carinės Ru
sijos, kaizerinės Vokietijos, 
Sovietų Sąjungos, bermon
tininkų ir kitų.

Nepriklausomos Lietuvos 
popierinių ir metalinių pini
gų rinkinys, Lietuvos pa
skolos lakštai, čekiai, dau
gybė įvairių ženklų.

Medalistika: Lietuvos or
dinai, medaliai, organizaci
jų žymenys. Išeivijoje iš
leisti medaliai, ženklai ect. 
Viso apie 1,500 vienetų. 
Daugybė retų medalių, iš
leistų lenkų ir mūsų pačių.

Filatelija: Carinės Rusi
jos paštas Lietuvoje. Ne
priklausomos Lietuvos paš
to ženklai (vartotų ir nevar
totų rinkinys), retų vokų 
kolekcija. Svetimų šalių 
pašto ženklai ir vokai, iš
leisti Lietuvos temomis.

Senoji išeivija*. Platus 
rinkinys senosios lietuvių 
išeivijos laikraščių, žurna
lų, jų pavyzdžių, knygų, iš
leistų XIX ir XX amžių są
vartoje. šliupo parašytų 
knygų rinkinys.

Daug dokumentinės me
džiagos — draugijų ir para
pijų istorijos, diplomai ir 
t.t.

Tautodailė: Keletas ori
ginalių dievuku — drožinių 
iš Lietuvos. Koplytėlės. Gin
tarų dirbiniai, jų tarpe 
XVII amž. karoliai. Daug 
knygų Lietuvos tautodailės 
klausimais įvairiomis kalbo
mis. Tautodailės nuotraukų 
rinkiniai. Kryžių nuotrau
kos.

(Nukelta į 7 psl.)
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

30-JI SPORTO ŠVENTĖ

Praeitų metų gruodžio 
27-31 dienomis, Australijos 
sostinėje Canberroje vyko 
Australijos lietuvių 30-ji 
sporto švnetė. Tai buvo is
torinis dalykas sostinės lie
tuvių kolonijai, kurioje gy
vena tik apie 200 lietuvių ir 
kurie šią šventę suruošė 
pirmą kartą. Tai buvo ryž
tas jaunųjų, jau čia gimu
sių, sportininkų, kurie pa
rodė, kad ir keli žmonės, 
jeigu tik nori, gali labai 
daug ką padaryti. Vietinis 
sporto klubas "Vilkas”, ku
rio valdybą sudaro: jaunie
ji N. Pilka — pirmininkas, 
A. Pilka, M. Dirkis, D. čei- 
čytė ir veteranas krepšinin
kas G. Gružauskas gavo la
bai mažai paramos iš vy
resniųjų, kurie net šventės 
metu išvažinėjo j savo pa-

KVIKLIO ARCHYVE...
(Atkelta iš 6 psl.)

Pogrindžio leidiniai: Apie 
100 Lietuvos pogrindžio ori
ginalių leidinių nacių oku
pacijos metais.

Kovojanti Lietuva dabar. 
Pogrindžio spaudos origina
lai ir kopijos. Daug pogrin
džio atsiųstų nuotraukų 
originalų.

Antano Smetonos archy
vas: Dokumentinė medžia
ga, kurią jis išsivežė iš Lie
tuvos. Ką parašė būdamas 
tremtyje. Daug rankraščių, 
autografų, nuotraukų, žy
mių Lietuvos žmonių laiškų 
prezidentui. Visa A. Volde
maro byla.

Lietuvos kariuomenė: 
Gausus karinių nuotraukų 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi • ir vėlesnių laikų, 
šiek tiek karinių dokumen
tų originalų. Pusė visų iš
leistų Kario ir Trimito kom
plektų. šiek tiek Karo žiny
no, karinio turinio knygų.

Dariaus Girėno žygis: 
Dariaus Girėno skridimo ar
chyvo dalis. Originalus Da
riaus Girėno jų ranka para
šytas testamentas. Nemaža 
nuotraukų ir Dariaus laiš
kų.

žemėlapiai: XIX-XX am
žių Lietuvos žemėlapių rin
kinys. Lietuvos kariniai že
mėlapiai 1:100.000.

Kitokia medžiaga: Nema
žas įvairių lietuvių žodynų 
rinkinys. Lietuvių spauda 
nacių okupacijos metais (le
galiosios) rinkinys. Lietu
vių archyvo visi 4 tomai. 
Dabar Lietuvoje išleidžia
mos geresnės knygos. Poli
tinė literatūra. Ateistinio 
turinio propagandinės kny
gos. Politinė literatūra. 
Lietuviškieji knygos ženk
lai (ekslibrisų rinkinys). 
žymiųjų lietuvių laiškai bei 
autografai.

Taigi, taip atrodo Lietuva 
Br. Kviklio jo raštuose ir 
archyve. 

jūrio vilas, mažai pasirody- 
dami ir padėdami jaunimui. 
Ir keista, kad ir pas mus 
labai dažnai yra girdima 
kritika jaunimui, kai patys 
vyresnieji moka tik kalbėti, 
bet nepadėti jaunimui.

Sostinės lietuviai turi 
puikų savo klubą, kuris bu
vo kaip vyriausia būstinė 
visos šios šventės. Jau Ka
lėdų antrąją dieną pradėjo j 
jį rinktis sportininkai iš vi
sų Australijos kampų, ši 
šventė buvo savo dalyvių 
skaičiumi pati didžiausia ir 
joje dalyvavo aktyvių spor
tininkų virš 300, kai iš vi
so svečių buvo suvažiavę 
virš 400. Oficialiai šventė 
pradedama gruodžio 27 die
ną. Bažnyčioje vyksta pa
maldos, kurias laiko iš Syd
nėjaus atskridęs kun. P. 
Butkus. Pats jaunystėje bu
vęs sportininkas ir dabar 
būdamas Sydnėjaus "Kovo” 
Garbės Narys, jis gerai su
pranta sportininkus ir jo 
puikus pamokslas buvo nuo
širdus sportininkams ir jau
nimui. Pamaldų metu gra
žiai giedojo svečias iš Ame
rikos solistė Roma Mastie- 
nė. Pamaldoms pasibaigus, 
sekė dalyvių pietūs Lietu
vių Klube ir po jų, sostinės 
krepšinio stadione įvyko 
šios šventės oficialus atida
rymas. Maršų garsams ly
dint, dabartinis ALFAS 
pirmininkas Jurgis Jonavi- 
čius iš Adelaidės, įveda 
Adelaidės "Vyties”, Hobar
to "Perkūno”, Geelongo 
"Vyties”, Melbourno "Var
po”, Sydnėjaus "Kovo” ir 
Canberros "Vilko" sporti
ninkus. Atsistojimu pager
biama įnešamos klubų, Lie
tuvos, Australijos ir sporto 
švenčių vėliavos. Iškilmių 
pranešėjas N. Kovalskis pa
kviečia visus sugiedoti Aus- 
lijos ir _Lietuvos himnus. 
Sukalbėjus kun. P. But
kui invokaciją, perskaitoma 
raštiški sveikinimai iš 
Krašto Valdybos, Katalikų 
Federacijos ir Spaudos Są
jungos., Sveikinimo žodį ta
ria Canberros LB vicepir
mininkas T. Borumas ir 
ALFAS pirmininkas J. Jo- 
navičius, savo kalboje ypa
tingai pabrėždamas, kad 
sportininkų kritikai turętų 
ateiti ir pažiūrėti kaip dir
ba jaunimas ir vietoj tuščių 
kalbų jie turėtų ateiti su 
realiais pasiūlymais. Pirmi
ninko kalba buvo palydėta 
sportininkų ir gausiai atsi
lankiusių svečių karštais 
plojimais. Minutės tyla bu
vo pagerbtas sostinės dide
lis lietuvis veikėjas rašyto
jas ir sportininkas Petras 
Pilka, nesenai staiga miręs, 
kurio sportinį darbą dabar 
tęsia jo du sūnūs. Oficialiai 
šią šventę atidarė senato
rius J. Knight, labai gra
žiais žodžiais atsiliepęs apie 
lietuvius ir mažą skaičiumi 
lietuvių bendruomenę, ku-

Rochesterio lituanistinės mokyklos mokiniai 1979. XII. 16. suvaidino kun. B. Pacevičiaus 
"Betliejus nušvito”. Piemenys — Tomas Skučas, Arūnas Čypas, Lina Alvarado, Raimundas Ta
mošiūnas ir Andrius Skučas — kalba vakarinę maldą. Vaidinimą režisavo Izabelė Žmuidzinienė. 

V. Staškevičiaus nuotr.

rios jaunimas įstengė su
rengti šią didžiulę ir gražią 
sporto šventę. Po visų ofi
cialių kalbų, labai gražiai 
tautinius šokius pašoko vie
tos lietuvių tautinių šokių 
grupė, kuriai šokius paruo
šė R. Genienė, šioje grupėje 
be lietuvių šoko ir kitų tau
tybių šokėjai, kurie yra lie
tuvių draugai. Atidarymo 
dieną vyko krepšinio rung
tynės.

KITI PARENGIMAI

Sporto šventės metu bu
vo suruoštas viešnios iš 
Amerikos, solistės Romos 
Mastienės koncertas. Sod
riu savo balsu, iškildama į 
aukštąsias ir nusileisdama 
iki pačių žemųjų gaidų, so
listė apie dvi valandas ža
vėjo, daugiausiai į koncertą 
susirinkusius kitų miestų 
svečius. Ne viena daina bu
vo plojimais išprašyta pa
kartoti, kai pabaigoje, besi
šypsanti solistė klausyto
jų pageidavimui, padainavo 
dar tris naujas dainas, pa
likdama klausytojų tarpe 
labai gražų ir malonų šio 
koncerto prisiminimą, už ką 
ji ir jos akompanuotoja 
adelaidiškė Nemira Masiu
lytė, buvo apdovanotos di
delėmis gėlių puokštėmis.

Kiekvieną šventės vaka
rą, po sunkių ir karštų spor
tinių varžybų, kurios vyko 
kone prie 100 laipsnių 
Farenheito, būdavo įvai
rūs atsigaivinimo parengi
mai, tarp jų jaunimui ”Dis- 
co" ir "Rock and Roll” va
karai, visiems pasilinksmi
nimas prie plaukimo basei-, 
no, "Lotynų Amerikos” šo
kiai, išvyka į tipišką aus
trališką kaimą, ekskursija 
po sostinės įžymiąsias vie
tas, pasilinksminimas tikro
je milžiniškoje, avidėje, kur 
buvo kepami kepsniai, gro
jo tipiškas australiškas or
kestras ir buvo šokama aus
tralų tautiniai šokiai, ko ir 
aš pats dar per tiek metų 
nebuvau matęs.

N. Metų sutikimas vyko 
gražiame didžiuliame sosti
nės arklių lenktynių pavi- 
lione, kur dalyvavo apie 500 
svečių su pačiu sostinės ad
ministratorium priekyje ir 

buvo linksminimasi prie 
prie dviejų kapelų — jau
niesiems, kad ir ausis ten 
reikėjo užsikimšti ir vyres
niesiems jau prie lėtesnės 
muzikos. N. Metai buvo su
tikti su Lietuvos Himnu.

ši sporto šventė sostinėje 
buvo vienas iš didžiausių 
lietuviškos propagandos pa
sireiškimų visoje Australi
joje. Atidarymas ir visa eilė 
rungtynių, bei interview su 
Canberros "Vilko” pirmi
ninku N. Pilka, buvo duo
dama per sostinės televizi- 
lą, kai radijo stotys da
vė detalines žiniai, o sos
tinės dienraštis "Canberra 
Times” talpino aprašymus

Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

I LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

M ASK V A/VILNIUS: 
Kovo 20 — $ 899.00
Balandžio 3 — $ 899.00 
Baland. 16* — $ 879.00 
Gegužės T — $ 899.00 
Gegužės 14*—$ 899.00 
Gegužės 21 — $1199.00 

(su Ryga) 
Birželio 5 —$ 999.00 
Birželio 19 — $ 999.00 
Birželio 23 — $ 949.00 

* Tiesioginis skridimas (non-stop) Chicago—Amsterdamas— 
Maskva.
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Registruokitės iš anksto — 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT į* TA 0J24

ir nuotraukas iš daugelio 
varžybų, ko iki šiol kituose 
miestuose mažai tebūdavo. 
Lietuvos ir lietuvio sporti
ninko vardas plačiai nu
skambėjo sostinėje ir ne tik 
australai, bet ir visas dip
lomatinis korpusas pamatė, 
jog Lietuva ir čia yra re
prezentuojama.

Kaip praneša ALFAS 
valdyba, šių 1980-jų metų 
pabaigoje į Adelaidės Lie
tuvių Dienas ir 31-ją Spor
to šventę iš šš. Amerikos 
atvyksta po 10 jaunių ir 
merginų, būsimoje mūsų- 
šventėje žaisti krepšinį ir 
tinklinį. Sveikiname ir lau
kiame.

Liepos 15 —$ 999.00
Rugpiūčio 7 —$ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00 
Rugsėjo 17’ —$ 899.00 
Rugsėjo 24* —$ 899.00 
Spalio 8* — $ 879.00
Gruodžio 26 —$ 779.00
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■ Los Angeles lietuviai
ALT S-gos Los Angeles skyrius 

minėjo 30 m. sukaktį
Praeitais metais gruodžio 

8 dieną, 7 vai. vakare, į Lie
tuvių Tautinius Namus Los 
Angeles mieste susirinko 
patys ištikimiausi Tautinės 
Sąjungos nariai ir nuošir
džiausi rėmėjai, iškilmingai 
atšvęsti ir paminėti trisde
šimtąją skyriaus įkūrimo ir 
tautinės veiklos Amerikoje 
sukaktį. Gražiai išpuoštoje 
salėje Tautinių Namų pir
mininkas ir ALT S-gos Los 
Angeles skyiraus vicepirmi
ninkas Jonas Petronis pa
sveikino susirinkusius ir, 
visiems sugiedojus Tautos 
Himną, pakvietė skyriaus 
pirmininką inž. arch. Joną 
Steikūną atidaryti akade
miją. Po atidarymo žodžio, 
pirm, J. Seikūnas paprašė 
svečius atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti mirusius 
narius.

Pirmieji sveikinimo kal
bas sakė Lietuvos generali
nis garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas ir ALT 
S-gos Centro Valdybos pir
mininkas Antanas Mažeika. 
Pirmąjį sveikinimą raštu 
perskaitė pats skyriaus pir
mininkas. Tai buvo dail. 
Jurgio Juodžio paskutinio 
kūrinio, pavadinto "Išeivi
jos Dainius" spalvota nuo
trauka su dailininko sveiki
nimais. čia reikia paminėti, 
kad ALT S-gos Los Ange
les skyriaus valdybą šį pa
vasarį ruošia dail. J. Juo
džio meno kūrinių parodą.

Sekančius žodžiu ir raštu 
sveikinimus gabiai ir gra
žiai pravedė dvi mūsų kolo
nijos lietuvaitės — Laima 
Steikūnaitė ir Daina Pet- 
ronytė. Sveikintojai buvo; 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Tarybos nariai — Emi
lija čekienė, Teodoras 
Blinstrubas, Aleksas Laikū- 
nas ir Jonas Švoba, kuris 
sveikino taip pat ir ALT 
S-gos Detroito skyriaus 
vardu, Dirvos redaktorius 
— Vytautas Gedgaudas, 
ALT — Feliksas Masaitis, 
BALF — Vladas Pažiūra, 

Daina Petronytė, vakaro solistė Vita Polikaitytė ir Rimas 
Polikaitis.

Juozo Daumanto Los Ange
les šaulių kuopos — Kazys 
Karuža, Los Angeles Apy
linkės Lietuvių Bendruome
nės — Ramūnas Bužėnas, 
Santa Monikos Lietuvių 
Klubo — Albinas Markevi
čius, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo — Frank Žu
kauskas, Kalifornijos Radi
jo Klubo — Vladas Gilys, 
Lietuvių Protestantų Są
jungos Kalifornijoje — Jo
nas Kutra, Amerikos Lietu
vių Jaunimo S-gos Los An
geles skyriaus — Daina Gu- 
dauskaitė, Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės Jauni
mo Ansamblio "Spindulys" 
— Ona Razutienė, D.L.K. 
Birutės Draugijos Los An
geles skyriaus — Rūta Ša
kienė.

Dėl švenčių pašto vėlavi
mosi laiku nepristatytas ir 
todėl minėjime nepaskaity
tas šv. Kazimiero parapi
jos klebono prel. Jono Ku
čingio sveikinimas čia per
duodamas ištisai:

"šiuo turiu padėkoti už 
Jūsų malonų kvietimą daly
vauti Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos 30 metų 
Amerikoje veiklos minėji
me. Su apgailestavimu tu

Jonas Petronis, Tautinių Namų pirmininkas ir ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus vicepirmininkas.

riu pranešti, kad dėl pirmes
nių įsipareigavimų minėji
me dalyvauti negalėsiu. To
dėl prašau mielą pirmininką 
mano vardu pasveikinti vi
sus Tautinės Sąjungos na
rius bei svečius, susirinku
sius minėti tokią vertingą 
ir garbingą sukaktį. Džiau
giuos Jūsų pozityvia kova 
dėl Lietuvos laisvės ir linkiu 
ir toliau tęsti šią vieningą 
kovą kol mūsų trispalvė vė
liava vėl plevėsuos Vilniaus 
Gedimino kalne. Ta pačia 
proga noriu pareikšti, kad 
Jūsų tarpe yra tokių puikių 
lietuvių, kuriais vertai di
džiuojas ir šv. Kazimiero 
parapija. Jūsų visų Prel. 
Jonas Kučingis, klebonas".

Pagrindiniu vakaro kal
bėtoju buvo ilgametis sky-

ALT S-gos vicepirm. Bronius Dūda

v
riaus veikėjas ir dabartinis 
ALT S-gos Centro valdy
bos vicepirmininkas Bro
nius Dūda. Jo kalbos teks
tas spausdinamas atskirai.

Programos meninę dalį 
atliko sesutė ir brolis Poli- 
kaičiai. Rimas Polikaitis 
pianinu paskambino savo 
naujausią kompoziciją. Vita 
Polikaitytė, broliui Rimui 
akompanuojant, gražiai at
liko keletą lietuviškų dainų. 
Jaunieji mūsų kolonijos me
nininkai publikos buvo labai 
šiltai sutikti. Vakarienės 
metu lietuviškomis melodi
jomis svečius linksmino Ri
mas Polikaitis ir Dobilas 
Steikūnas.

Nors Advento laike šokių 
ir nebuvo, bet svečiai, gau-

Inž. arch. Jonas Steikūnas, 
riaus pirmininkas.

ALT S-gos Los Angeles sky-

siai ir gardžiai šeimininkių 
skanėsiais ir gaiviais gėri
mais vaišinami, nesiskirstė 
iki gerokai po vidurnakčio.

Sekantį rytą, sekmadie
nį, buvo atlaikytos gedulin
gos Mišios už mirusius sky
riaus narius, šv. Mišias at
laikė prelatas Jonas Kučin
gis. Mišių metu giedojo so
listai Birutė ir Rimtautas 
Dabšiai ir parapijos choras, 
diriguojant kompozitoriui 
Broniui Budriūnui. (rs)

ALT S-gos Centro 
Valdybos vicepirm. Br. 
Dūdos kalba, pasakyta 
1979 jn. gruodžio 8 d., 
Lietuvių Tautiniu o s e 
Namuose, Los Angeles, 
skyriaus įkūrimo tris
dešimtosios sukakties 
proga.

1941 m. buvo įsteigta 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
kurios svarbiausias uždavi
nys — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Los 
Angeles skyrius įsteigtas 
1945 m., kuris po New Yor
ko seimo, 1949 m. spalio 
mėn. persiorganizavo į 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos skyrių su 12 na
rių. Pirmuoju pirmininku 
buvo Petras Žilinskas.

Los Angeles skyriaus pir
mininkais yra buvę; Petras 
Žilinskas, Bruno Gedimi
nas, Juozas Jurkūnas, Pet
ras Pamataitis, Alfa Lat- 
vėnas Ambrozė žatkus, 
Vanda Mažeikienė, Antanas 
Mažeika, Bronius Dūda, Fe

liksas Masaitis Jonas Stei
kūnas.

Ką tik įsisteigęs skyrius, 
1950 m. pradžioje pasirodė 
Los Angeles visuomenei su 
dainos ir vaidybos vakaru. 
Dainininkė Hellen Bartush- 
Svvagart ir vaidintojai: So- 
phie Waitek, Adelė Nausė
dienė, Br. Gediminas, Anta
nas Batkus, Alga Bakūnie- 
nė ir Leonas Grušas.

Skyrius per savo 30 me
tų gyvavimą nemažai yra 
surengęs kultūrinių vakaro
nių, kur kelti labai aktua
lūs lietuviams klausimai. 
Paminėsiu tik keletą: Valt. 
Banaitis "Okupuota Lietu
va šiandien”; Bronys Raila 
"Komunizmo skverbimasis 
į laisvąjį pasaulį”, "Kelias 
į Lietuvą — per Maskvą ar 
per kovą", "Politika ir kul
tūra", "Lietuviškos spaudos 
50 metų sukaktis"; Juozas 
Švaistas-Balčiūnas "žvilgs
nis į save’; inž. Kubilius — 
"Kovos akcija mūsų padan
gėje"; dr. A. Gerutis — 
"Tarptautinė politika ir 
Vakarų Vokietijos vaidmuo 
joje".

Ne sykį surengta Dirvos 
novelės ir knygų premijų 
įteikimai bei literatūriniai 
vakarai: Dr. Norem — 
"Timeless Lithuania”, Jur
gio Gliaudos — "Liepsnos 
ir apmaudo ąsočiai”, Česlo
vo Gedgaudo — "Mūsų pra
eities beieškant”, Jurgio 
Gliaudos — "Simas".

Pagerbti literatūrine aka
demija už premijuotus ro
manus ir Dirvos premijuo
tas noveles: Alė Rūta-Ar- 
bienė, Andrius Mironas, 
Petronėlė Orintaitė - Janu
tienė, Marija Tūbelytė- 
Kuhlmann ir žurnalistas-ra- 
šytojas Bronys Raila, žur
nalistinės premijos įteikimo 
proga.

Prisimintas ir pagerbtas 
pirmasis ir paskutinis Lie
tuvos respublikos preziden
tas Antanas Smetona mi
nint jo 20 metų mirties su
kaktį, dalyvaujant tuometi
niam S-gos pirmininkui Vy
tautui Abraičiui. Kalbėto
jais buvo: Eug. Bartkus, 
Mykolas Naujokaitis ir Br. 
Raila. Taip pat suruošta 
prez. Antano Smetonos 100 
metų gimimo ir 30 metų 

(Nukelta į 10 psl.)
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mirties minėjimas-akademi- 
ja. Prisimintas kun. Tumas 
Vaižgantas 100 metų gimi
mo sukakties proga. Sky
rius iškilmingai paminėjo 
savo veiklos 15 ir 25 metų 
sukaktis akademijomis su 
menine programa. 1965 m. 
spalio mėn. atšvęstas 50 
metų Dirvos jubiliejus, da
lyvaujant S-gos pirm. Jonui 
Jurkūnui. Rodyti filmai, su
ruošti priėmimai lietuvių 
žymiems visuomeninkams.

•Skyriaus nariai aktyviai 
dalyvauja kitose lietuviško
se organizacijose, dažnai 
užimdami vadovaujančias 
pozicijas, tikiu, ne sau, ne 
organizacijos garbei bei 
naudai, bet vieninteliam 
tikslui — Lietuvos laisvi
nimo akcijos pravedimui ir 
lietuvybės išlaikymai, kar
tais iš dalies nuskriausdami 
savo skyriaus veiklą. Sky
riaus nariai aktyviai daly
vauja Amerikos Lietuvių 
Taryboje, Lietuvių Bend
ruomenėje, Lietuvių Kredi
to Unijose, ir kituose orga
nizacijose bei sambūriuose.

- ALT S-gos Los Angeles 
skyriui tenka didelė garbė 
turėti iš skyriaus narių pa
skirtą garbingoms parei
goms inž. Vytautą Čeka
nauską — Lietuvos Gene
raliniu Garbės Konsulu Los 
Angelėje, ir didžiuotis, kad 
iš skyriaus narių yra išrink
ta net antrai kadencijai 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Valdyba su 
pirmininku A. Mažeika ir 
nariais — Br. Dūda, J. Moc
kum, V. Juodvalkiu ir E. 
Gedgaudiene.

1952 m. atskirų skyriaus 
narių pastangomis suorga
nizuota lietuviška radijo 
valandėlė, kuri veikė sava
rankiškai penkiolika metų, 
vadovaujama ir finansuoja
ma Br. Gedimino, nes jis 
suprato, kad radijo bango
mis žodis atsimuša net ir j 
to lietuvio ausį, kuris šiaip, 
nuo savo tėvynės būdamas 
senokai atitrūkęs, lietuvybe 
mažai tesidomi.

1958 m. pasirodė ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
leidžiamas informacinis lei
dinėlis "KALIFORNIJOS 
AIDAI”, 4 psl. atspausdin
tas rotatoriumi. Redakto
rius — Alf. Valavičius, pa
dėjėjai Alf. Latvėnas ir Br. 
Dūda.

1955 m. birželio mėn. sky
riaus visuotiniame susirin
kime kilo mintis įsigyti 
Tautinius Namus. Pradėtas 
piniginis vajus, šitokiu at
sišaukimu :

Prisimindami savo seną 
ir garbingą lietuvių tautos 
praeitį ir dabartinius jos 
j s i p areigojimus, įsitikinę 
kad glaudžiau susiburdami 
į vieną brolišką lietuvišką 
šeimą, pasiryžę išlaikyti sa
vo tarpe lietuvių kalbą, pa
pročius ir tautinę dvasią, 
užsimoję stiprinti lietuvių 
tautinių ir kultūrinių ver

tybių ugdymą lietuvių tar
pe, siekdami paskleisti mū
sų kultūrinių pasireiškimų 
apimti, tikėdami šį taurų 
lietuvišką palikimą perduo
ti savo vaikams ir palik
ti šioje vietoje mūsų bu
vimo apčiuopamus pėdasa- 
kus, mes steigiame Los An
geles mieste lietuvių kul
tūrinę instituciją — LIE
TUVIŲ TAUTINIUS NA
MUS.

Neminėsiu čia nei neleng
vo paruošiamojo darbo, nei 
tam darbui atsidėjusių pa
siryžėlių, tačiau vieną faktą 
turėtume konstatuoti, kad 
per eilę metų, kad ir sun
kiai, kad ir pamažu, bet 
sistematingai ir neatlaidžiai 
buvo einama žingsnis po 
žingsnio prie šio tikslo. Ir 
rezultate — esame šiose pa
talpose.

PAMINĖJO KLAIPĖDOS 
SUKILIMĄ

Los Angeles Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija, 
kartu su šaulių Juozo Dau
manto kuopa sausio 13 d. 
parapijos salėje surengė 
įspūdingą Klaipėdos sukili
mo minėjimą, kuriame da
lyvavo nelauktai daug pub
likos — pripildžiusios erd
vią lietuvių parapijos salę, 
kaip niekada iki šiol.

Rašyt Jurgis Gliaudą skaitęs 
paskaitą apie mažlietuvius.

L. Kanto nuotr.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo rašytojas-laureatas Jur
gis Gliaudą, su savo puikiai 
paruošta paskaita "Apie 
mažlietuvius ir jų nuopel
nus puoselėjant lietuvybę”. 
Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurių tarpe (pirmoje eilėje) 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vyt. Čekanauskas, 
ramovėnių pirm. pik. J. 
Andrius ir kiti.

Meninėje programos da
lyje labai gerai pasirodė so
listė Liucija Mažeikienė ir 
jaunas smuikininkas R. 
Mickus, kuriems akompana
vo kompozitorė O. Metrikie- 
nė. Programos pranešėja 
buvo Marytė Sandanavičiū- 
tė-Newsom, kuri, savo pui
kia ir taisyklinga lietuviš
ka kalba programą pravedė 
pasigėrėtinai.

Po programos, labai 
drausmingų ir darbščių šau-

Sol. L. Mažeikienė išpildant 
meninę programą minėjime.

L. Kanto nuotr.

lių-moterų rūpesčiu buvo 
paruošta kavutė su užkan
džiais.

Minėjimas paliko gero 
įspūdžio, juo labiau, kad pa
sitaikius lietingai dienai ir 
dar kitiem dviem lietuviš
kiem renginiam kuone tuo 
pat laiku — publikos atsi
lankė nelauktai daug. Ren
gėjai labai dėkingi už mi
nėjimo pranešimus "Dir
vai”, "Draugui”, ir "Nau
jienoms”, taip pat vietinei 
radijo valandėlei, o ypačiai 
prelatui J. Kučingiui, kuris 
renginį garsino ne tik para
pijos biuletenyje, bet net ir 
bažnyčioje. Puikiai organi
zuota šaulių kuopa atliko 
pačius didžiausius darbus ir 
padengė su minėjimu susi
jusias išlaidas, nes įėjimas 
i salę buvo visiems laisvas 
ir nemokamas. vb.

★
Sausio 26 ir 27 d.d. Los 

Angeles rengiamas politinių 
studijų savaitgalis, kurįn 
atvyksta Valstybės Depar
tamento pareigūnas kun. dr. 
Jurgis šarauskas (jo dvi 
paskaitos: "Helsinkio susi
tarimai tarptautinių ir Lie
tuvos interesų šviesoje” ir 
"Neišnaudojamos galimy
bės Lietuvos laisvinimo vei
kloje”. Taip pat dalyvaus 
dr. K. Ambrozaitis su pa
skaita: "Lietuvių Bendruo
menė laisvinimo veikloje. 
Priežastys atvedusios į tą 
veiklą, darbai ir planai”. 
Bus jaunimo simpoziumas. 
Visa tai vyks parapijos sa
lėje.

Wanted Journeymen
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■ Bostono lietuviai
ŽODIS APIE LIETUVIUS

Mes džiaugiamės kiekvie
na žinute, kurioje pamini
ma Lietuva ar lietuviai. 
Mums visiems rūpi, kad 
Lietuvos ir lietuvių vardas 
būtų minimas.

štai Bostono didysis dien
raštis The Boston Globė 
sausio 13 d. sekmadieninėj 
laidoj "Crisis in Afganis- 
tan” straipsnyje duoda ei
lės profesorių ir žurnalistų 
pasisakymus Afganistano 
reikalu. Prof. Uri Ra’anan, 
tarptautinės politikos ir 
tarptautinio saugumo studi
jų pirmininkas Tufts uni
versitete, rašo nemanąs, 
kad sovietai iš Pan Islamic 
baimės okupavo Afganista
ną, nes pas sovietus esą 
daug to tikėjimo gyventojų. 
Tie gyventojai religiniai ir 
tautiniai nesą tiek susipra
tę ir aktyvūs bei veržlūs 
kaip "Lithuanians, Georgi- 
ans or Jews”.

Reiškia, kad lietuvių stip
rus tautiškumas ir tikėji
mas jau yra žinomas ir mi
nimas. Ir tai yra džiugu.’

RENGIASI MUGEI

Bostone skaučių ir skautų 
Baltijos ir Žalgirio tuntai 
labai intensyviai ruošiasi 
savo tradicinei Kaziuko mu
gei, kuri įvyks kovo 2 d., 
sekmadienį, Lietuvių Pilie
čių Draugijos auditorijoj. 
Gana daug mugės ekspona
tų būna pačių skautų gamy
bos. Mugė visada sutraukia 
daug lietuvių ne tik pasi
žiūrėti, pabendrauti, bet ir 
nusipirkti skautų gaminių.

VYČIAI RUOŠIASI 
SEIMUI

Lietuvos Vyčiai Bostone 
aktyviai ruošiasi metiniam 
seimui, kuris įvyks rugpiū
čio 6-10 dienomis Bostone. 
Vyčiai nori, kad šalia darbo 
posėdžių, vakarais ir kitais 
laisvalaikiais atvykę į sei
mą susipažintų su Bostono 
įdomybėmis ir įdomiai pra
leistų laiką. Jau baigiamos 
sudaryti įvairios komisijos, 

Northville, Michigan 48167
Plymouth Center is currently intervievring for RN and LPN positions 
on alk shifts. We offer a unique work experience with the mentally 
retarded and developmentally disabled:
• Active member of interdisciplinary team.
• No shift rotation.
• Salary *18,875.00 for R.N.’s, starting salary to *15,994.00 for 

L.P.N.'s with ezcellent fringe benefits provided by the Michigan 
Department of Civil Service.

PLEASE CONTACT MR. RANDY PHILLIP, R. N.

AT 313-453-1500, Ext. 324

PLYMOUTH CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 
15480 SHELDON ROAD. NORTHVILLE, MICHIGAN 48167 

An Equal Opportunity Employer

kurios rūpinsis jos numaty
tais reikalais ir programo
mis.

PARENGIMAI

• Sausio 26 d. Kultūros 
klubo susirinkimas Tauti
nės S-gos namuose. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Progra
moje : bus rodymas Los An
geles lietuvių pastatytos 
La Bohema juostoj.

• Kovo 2 d. Skautų Bal
tijos ir Žalgirio tuntų ren
giama Kaziuko mugė Lietu
vių Piliečių Draugijos salė
je So. Bostone.

• Kovo 8 d. Tautinių šo
kių sambūrio vakaras su 
programa Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Kovo 9 d. Vasyliūnų 
sonatų vakaras First & Sec- 
ond Church, Bostone.

• Kovo 23 d. Minkų radi
jo koncertas Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, So. 
Bostone.

• Balandžio 13 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, So. Bostone.

MEDICAL

- DIRECTOR 
PHYSICAL THERAPY

Baptist Medical Center of Oklahoma 
a 563 bed acute care facility located 
in Oklahoma City is seeking a direc- 
tor of physical therapy. The individua! 
selected will be responsible for plan- 
ning pręanuting & directing a de- 
partmeht'of 10 staff physical therapy 
& 12 supportive personnel. Satellite 
departments in 2 other hospitals & 
senior affiliation with 5 major uni- 
versities. Minimum requirements con- 
sists of 5 years ezperience with some 
administrative responsibilities.

Please send resume to: 
PERSONNEL DIRECTOR

BAPTIST MEDICAL CENTER 
OF OKLAHOMA INC.

3300NORTHWEST EXPRESSWAY 
OKLAHOMA CITY. OKLA. 73112 

(1-4)

DRAFTSMAN
Small company manufacturing special 
purpose machines. requires draftsman 
for design and detail work.
We offer excellent opportunities wilh 
good wages and fringe benefits in
cluding Blue Cross witn Deniai, Pres- 
cription Drugs and major medical. 
Life long term disability insurance, 
pension, generous paid vacation.

WRITE OR CALL:
J. IVORY

DESOUTTER, INC. 
11845 Brookefield Avė.
Livonia, Mich. 48150
Phone: 313-522-7010

(2-4)



1980 m. sausio 24 d.

Komunistai klastoja Lietuvos istorija (2)

Melas, kad Lietuvoje klesti 
pilna religijos laisvė

Lietuvos pogrindžio leidinys ”Aušra” Nr. 16 (56) 
1979 m. gegužės mėn. spausdina Helsinkio susitarimų vyk
dymui remti Lietuvos visuomeninės grupės nario kun. 
Karolio Garucko, Ceikinių klebono, atvirų laišką Lietu
vos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekre
toriui P. Griškevičiui, kurį čia ištisai perspausdiname.

Praktiniame gyvenime ti
kintieji, lyginant juos su 
netikinčiaisiais ir ateistais 
laikomi antrarūšiais žmo
nėmis.. Jie neturi teisės 
pasinaudoti nei radiju, nei 
televizija, nei spauda. Vie
nintelė jų promonė tikė
jimui propaguoti — baž
nyčiose sakomi pamokslai, 
bet ir juos ateistai kar
tais kontroliuoja, užrašo i 
magnetofono juostą. Apie 
tikinčiuosius, ypač kunigus, 
dažnai spausdinami mela
gingi ir šmeižikiški straips
niai, o jiems neleidžiama nė 
apsiginti. Tikintieji neturi 
katalikiškų mokyklų, negali 
užimti aukštesnių postų.

Tarybinei valdžiai vieš
pataujant Lietuvoje (1945- 
1979), per 34 metus propa
gandiniais tikslais — kad 
pasaulis matytų, jog ir pas 
mus esanti sąžinės ir reli
gijos laisvė — buvo iš
spausdinti mikroskopiniais 
tiražais tik šie leidiniai: 
J. Stankevičiaus "Lietuvos 
TSR Katalikų kalendorius”, 
J. Stankevičiaus "Malda- 
knygė”, "Liturginis maldy
nas”; "Naujasis Testamen
tas”, "Psalmynas”, ”11 Va
tikano susirinkimo nutari
mai" ir maldynėlis "Visada 
su Dievu”.

J. Jermalavičius apie ate
istinę literatūrą rašo: "Res
publikos leidyklos 1945 — 
1951 m. išleido 250 moksli
nių, populiarių knygų ir 
brošiūrų, kuriose aiškintas 
antimokslinis religijos po
būdis, atskleistas išnaudo
tojiškas klasinis bažnyčios 
vaidmuo, demaskuoti anti
liaudiniai klerikalizmo pa
sireiškimai, propag u o t o s 
gamtos ir visuomenės mok
slų žinios.” "Vien antireli
gine tematika 1952-1958 m. 
išleistos 44 knygos ir bro
šiūros bendru 1.154 tūkst. 
tiražu”. ”1964-1974 m. iš
leido apie 110 antireliginio 
turinio knygų ir brošiūrų” 
("Ateistinis auklėjimas Ta
rybų Lietuvoje”, Vilnius, 
1977, p. 226-228).

Be knygų ir brošiūrų, 
ateistai savo rašinius spaus
dina laikraščiuose ir žurna
luose. "Vien 1959-1966 m. 
antireliginėmis temomis iš
spausdinti 1.744 straipsniai, 
korespondencijos, skaityto
jų laiškai, publicistiniai pa
sikalbėjimai su skaityto
jais. Paskelbta 210 skaity
tojų laiškų ir 108 publi
cistiniai pasikalbėjimai su 
skaitytojais. Mokslinei pa

saulėžiūrai ir pirmiausia 
marksizmo-leninizmo teori
jai propaguoti 1959-1965 m. 
pasirodė 663 straipsniai. 
1966-1970 m. respublikos 
spaudoje pasirodė 608 anti
religiniai straipsniai.

LKP XII suvažiavimas 
1960 m. kovo mėn. pripaži
no, kad "Mokslo ir gyveni
mo” žurnalui reikia didinti 
pastangas ateistinės propa
gandos srityje. Siekdamas 
šio tikslo, žurnalas 1957 — 
1970 m. išspausdino 126 
ateistinius straipsnius (J. 
Jermalavičius, ten pat, p. 
223-224).

Tarybų Lietuvoje prieš
karinės bibliotekos pokario 
metais daugiausia komunis
tų buvo sunaikintos, liku

sios knygos sukrautos j 
specfonduš, i kuriuos patek
ti reikalingas specleidimas, 
kuris paprastai duodamas 
tik partijos patikėtiniams, 
o iš užsienio gauti religinę 
literatūrą irgi neleidžiamą. 
Taigi praktiškai Lietuvos 
tikintieji neturi jokios reli
ginės literatūros. Lietuvoje 
yra daug tikinčiųjų šeimų, 
kurios neturi ne tik religi
nio turinio knygos, bet ir 
maldaknygės.

"Išvystytoje socialistinė
je visuomeėje ateistinio 
darbo apimtis dar labiau 
padidėjo, geriausios jo for
mos plačiai išpopuliarėjo. 
Antai 1964-1965 m. ateiz
mui propaguoti naudotos 
paskaitos, teminiai vakarai, 
ateistiniai susirinkimai ir 
disputai, klausimų ir atsa
kymų vakarai, žodiniai žur
nalai, kinas ir teatras, vaiz
dinė agitacija, pilietinis ci
vilinės būklės aktų rengi
mas ir daugelis kitų formų, 
išbandytų ankstesniais me
tais ... Pastaruoju metu 
ateistinis auklėjimas vyk
dytas kiekviename kolekty
ve” (J. J., ten pat, p. 230). 
Taigi ateistai propaguoti 
bedievybei turi visas teises 
ir sąlygas, o tikintiesiems 
propaguoti tikėjimą drau
džiama. Net už vaikų pamo
kymą poterių kunigai sodi
nami į kalėjimus: kun. J. 
Zdebskis, kun. A. Šeškevi
čius, kun. P. Bubnys.

Tikintieji, norėdami išsi
laikyti savo postuose, pri
versti slėpti savo tikėjimą, 
1976 m. Lietuvoje buvo 296 
mokslų daktarai, 4536 — 
mokslų kandidatai, 255 — 
akademikai, nariai kores
pondentai, profesoriai, 1466 
— docentai, 696 — vyres
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nieji moksliniai bendradar
biai (Lietuvos TSR ekono
mika ir kultūra, Vilnius, 
1977, p. 55). 1974 m. spalio 
mėn. 1 d. vien tik vyresnėse 
(IV-XI) klasėse dieninėse 
bendrojo lavinimo mokyk
lose dirbo 19.694 mokytojai 
(Lietuvos TSR ekonomika 
ir kultūra, 1974, p. 329). O 
kiek yra kitų mokslų kvali
fikuotų darbuotojų? Ar šią 
didžiulę inteligentų armiją 
sudaro tik netikintys ir ate
istai? Taip galvoti būtų la
bai naivu. Mes, kunigai, pui
kiai žinome, kad daugiau 
kaip pusė jų yra tikintys. 
Jie tuokiasi, krikštija savo 
vaikus, eina sakramentų 
slaptai. Jei kas mėgina savo 
tikėjimą išpažinti viešai, 
šalinami iš darbo. Apie tai 
daug konkrečių faktų patei
kia "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika."

Nežiūrint, kad Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
ja atvirai kovoja su religija, 
tarybinėje spaudoje dažnai 
įrodinėjama, kad Lietuvoje 
klesti pilna sąžinės laisvė ir 
religijos laisvė. Filosofijos 
kandidatas Juozas Baužys 
rašo: "Vienas iš svarbiau
sių socialistinės demokrati- 
pos pranašumų yra tai, kad 
mūsų šalyje įgyvendinta są
žinės ir religijos laisvė. Tai 
garantuojama ir naujoje 
Konstitucijoje.” "Tarybinė 
Konstitucija garantuoja re
liginių organizacijų veiklą, 
užtikrina tikintiesiems reli
gijos išpažinimo laisvę Pa
staraisiais metais tarybinė 
vyriausybė priėmė nemaža 
naujų įstatyminių aktų. Pa
vyzdžiui, religiniams cent
rams ir susivienijimams 
duota teisė įsigyti trans
porto priemones, nuomotis, 
statyti ir pirkti pastatus, 
gaminti religinių kultų 
reikmenis ir kt. Jie turi tei
sę atidaryti bankuose eina
mąsias sąskaitas, gauna
moms lėšoms saugoti, lei
džia spausdinti spaustuvėse 
įvairiausią religinę Ii t era t ū- 
rv” (mano pabraukta). "Ti
kėjimo laisvė, sąžinės laisvė 
mūsuose įyvendinta ne for
maliai, o iš esmės” ("Jau
nimo gretos”, 1978, Nr. 1, 
P- 17).

Šitaip meluoti negalima. 
Argi Lietuvoje yra religi
nės organizacijos? Nėra jo
kių! Ar bent vienas religi
nis susivienijimas (parapi
ja) gavo iš valstybės paski
rą nusipirkti automašinai? 
Negavo! Keisti Lietuvos ti
kintieji. Jie "turi teisę ga
minti religinių kultų reik
menis” ir jų negamina, 
jiems "leidžiama spausdin
ti įvairiausią religinę lite
ratūrą" ir jos nespausdina.

Prisiminus Tarybų Są-

Jūrų kpt. Br. KrikŠtopaitis

Nr. 4—11

Valandėlė su jūrų kapitonu 
Broniu Krikštopaičiu

M. VALIUKĖNAS

Maloniai keliavau jūro
mis ir vandenynais, buvo
jau Klaipėdoje ir daugely 
kitų pasaulio uostų drauge 
su jūrų kapitonu Broniu 
Krikštopaičiu, skaitydamas 
jo atsiminimų knygą "Jūrų 
keliais”. Šią knygą pereitais 

jungos Komunistų partijos 
programuotą kovą prieš re
ligiją ir visas priemones, 
kuriomis kovojama, J. Bau
žio tvirtinimas, kad "tikėji
mo laisvė, sąžinės laisvė 
mūsuose įgyvendinta ne 
formaliai, o iš esmės" yra 
grubus pasityčiojimas ne 
tik iš tikinčiųjų, bet ir iš 
religijos ir sąžinės laisvės.

Panašių straipsnių spau
doje pasirodo dažnai. Jais 
žmonės netiki, nes realiame 
gyvenime mato visai ką ki
tą. Todėl neretai yra ver
čiami geresnes parapijas ar 
aukštesnius postus užiman
tys kunigai ar net vyskupai 
rašyti melagingus straips
nius ar duoti užsienio laik
raščiams pasaulį klaidinan
čius interviu. Jonas Aničas 
straipsnyje "Kovoje prieš 
klastingą melą rašo: "Anti
komunizmo ideologai visaip 
iškraipo leninį sąžinės lais
vės principą, skleidžia pra
simanymus apie tariamą ti
kinčiųjų diskriminavimą Ta
rybų Sąjungoje." Kad taip, 
nėra, kaip svarbiausią ar
gumentą jis paduoda eilės 
kunigų, Kunigų seminarijos 
rektoriaus, kai kurių vys
kupijų valdytojų ir net 
kai kurių vyskupų pasaulį 
klaidinančius pasisakymus 
("Gimtasis kraštas”, 1973. 
XII. 5, 13 d.), šis J. Aničo 
argumentas tik juoko ver
tas. Ką reiškia kunigų ar 
net vyskupų pasisakymai, 
palyginus juos su Komunis
tų partijos nutarimais ar iš
leistais įstatymais, diskri
minuojančiais tikinčiuosius. 
Tokie straipsniai ar inter
viu neatitinka tikrovės. Yra 
melą gingi, kompromituo
jantys pačius autorius.
(Pabaiga kitame numery)

metais išleido pats autorius. 
Spaudė "Draugo” spaustu
vė, Chicagoje. Knygos ap
lankas ir itin vykusios ilius
tracijos, žemėlapiai Anso 
Lymanto..

Kai perskaičiau paskuti
nį, 239-ąjį šios knygos pus
lapį, pasigedau kodėl jos au
torius taip greit savo pasa
kojimus sutraukė, kodėl 
skaitytojui tokius įdomius 
mažai žinomus ar visai ne
žinomus jūrininkų pasaulio 
vaizdus, nuotykius taip 
staiga nutraukė ...

Bronių Krikštopaitį as
meniškai prieš daug metų 
susi pažinau, gyvendamas 
Chicagoje. Tai taurus lietu
vis, pastabus aplinkai, bet 
savyje kuklus vyras, degąs 
meile jūrai ir jūriniam pa
sauliui, savo atmintyje ne
šiojąs visą lietuviškojo jū- 
reivijos kelio istoriją! Nuo 
1946 m., kaip jis taria "įsi
tvirtinęs sausumoje, atseit, 
lietuviškoje Chicagoje. čia 
užauginęs ir išmokslinęs sa
vo šeimą, nūn gyvena su 
žmona, dantų gydytoja.

Panūdau susitikti su juo 
ir pasiryškinti, kaip jam 
vyko čia minimą knygą ra
šant bei leidžiant, kokius 
planus puoselėja ateičiai. 
Vos įžengęs į jo darbo kam
barį, kaip "Dirvos" kores
pondentas, klausiu:

— Kas lėmė Jums, jūsų 
"Jūros keliais” knygos pa
rengimą ir išleidimą?

— Pirma, mano kažkoks 
vidujinis šauksmas, atsklei
sti lietuviui, kiek jo tėvy
nainiai Laisvos Lietuvos pe- 
rijode dėjo pastangų, išeiti 
į pasaulį jūrų keliais... 
Antra. Anso Lymanto neat
laidus skatinimas ii’ didelė 
talka man, tai daryti "dar 
šiandie”... Trečias momen
tas, kurį esu nusakęs kny
gos įvado žodyje "paverg
tosios Lietuvos spaudos me
lagingas buvusio mūsų pre
kybos laivyno pavaizdavi
mas, tendencingas faktų iš
kraipymas ir nepagrįstas 
pasityčiojimas"...

(Nukelta į 12 psl.)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

MINĖSIME VASARIO 16

Vasario 16-sios minėji
mas įvyks š. m. vasario 10 
d. 12:15 vai. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Cen
tre, Southfielde. Minėjimas 
p r a d ėdamas pamaldomis, 
kurios bus atlaikytos 10:30 
vai. visose trijose lietuvių 
parapijų bažnyčiose. Orga
nizacijos prašomos dalyvau
ti pasirinktojoje bažnyčioje 
pamaldose ir 12:15 vai. iš
kilmingame minėjime Kul
tus Centre, su vėliavomis. 
Salėje vėliavas tvarkys Jū
rų šaulių švyturio kuopos 
vadovybė.

Paskaitų skaitys Lietuvos 
generalinis konsulas Vytau
tas Čekanauskas iš Los 
Angeles. Minėjimui vado
vaus dr. Arūnas Vaitiekai- 
tis. žiburio ir Aušros litua
nistinių mokyklų moki
niams bus įteiktos rašinių 
konkurse laimėtos premi
jos.

Meninę dalį atliks su in- 
s t r u mentalistais jaunimo 
choras vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio.

Lietuvos vėliava prie 
miesto rotušės bus pakelta 
vasario 16 d. 8 vai. ryto ir 
nuleista 5 vai. vak. Organi
zacijos prašomos vėliavos 
pakėlime ir nuleidime daly
vauti.

ALT PIMININKO
DR. KAZIO ŠIDLAUSKO 

PRANEŠIMAS

( Sausio 13 d. šv. Antano 
parapijos kavinėje AL Ta
rybos pirmininkas dr. Ka
zys Šidlauskas gausiai susi
rinkusius detroitiškius su
pažindino su ALTos vyk
domais Lietuvos laisvini
mo reikalais. Prieš prade
dant pranešimų, jį prista

psl. Kaina 10 dol. Norintieji gauti paštu, gali Dirvoje 
užsisakyti pasinaudodami žemiau spausdinamu koponu.
------------------- I šK I R PT I----------------------
DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland. Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau išsiųsti man R. Spalio nau
jąjį romaną „širdis iš granito”.

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

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

tė DLOC valdybos pirminin
kas dr. Algis Barauskas.

Dr. Kazys Šidlauskas sa
vo 25 minučių pranešime, 
kalbėjo apie Amerikos Lie
tuvių Taryba ir jos veikla.

Po pranešimo dr. K. Šid
lauskas atsakinėjo į klausi
mus. Į klausėjų eiles buvo 
įsijungę: Jurgis Ribinskas, 
Stepas Lungys, Alfa Šukys, 
česys šadeika, Saulius ši
moliūnas, Stasys šimoliū
nas, dr. Algis Barauskas ir 
kiti. Stasys šimoliūnas pa
siūlė paruošti telegramų ir 
tuojau pasiųsti JAV pre
zidentui Carteriui, kad būtų 
pritaikintos sankcijos So
vietų Sąjungai. Ji turėtų 
tuojau atitraukti savo ka
riuomenę iš Afganistano, o 
taip pat ir iš Pabaltijo. 
Amerika turėtų taip pat 
boikotuoti ir olimpijadų. Vi
si dalyviai tam pasiūlymui 
rankų plojimu pritarė.

DLOC valdybos pirminin
kas dr. Algis Barauskas pa
dėkojo dr. K. Šidlauskui už 
padarytų pranešima ir sve
čiams už atsilankymą. Sve
čiai prieš pranešima ir po 
jo buvo vaišinami kavute ir 
pyragaičiais. k

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

DETROITO APYLINKĖS 
RENGINIAI

Vasario 2 d. politinė va
karonė. Kovo 1 d. „Ąžuoly
no” ansamblis iš Uragva- 
jaus ir „žibutės” iš Argen- 
tios. Kovo 1-2 d. Zitos So- 
deikienės meno darbų paro
da. Kovo 16 d. 12 vai. me
tinis susirinkimas. Kovo 22 
d. aktorius Jonas Kelečius. 
Balandžio 20 d. 12 vai. ra
šytoja Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė.

DLOC PRANEŠIMAS

Vasario 16-sios minėji
mas įvyks vasario mėn. 10 
dieną Dievo Apvaizdos pa
rapijos didžioje salėje.

Laisvės kova dar nebaig
ta. Lietuvis savo žemėje pa
vergtas, jo kūnas ir siela 
draskomi. Lietuvos vardas 
braukiamas iš knygų, žemė
lapių ir enciklopedijų. Jūsų 
dalyvavimas šventėje yra 
protesto ir kovos balsas 
prieš kruvinas skriaudas 
mūsų tautai.

VASARIO 16-sios proga, 
pagal senas tradicijas ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo darbams finansuoti.

Jausdami Jūsų nuoširdu
mą lietuviškiems reikalams, 
kviečiame prisidėti prie Lie
tuvos laisvinimo pastangų 
savo auka. DLOC visas su
rinktas aukas persiunčia 
ALTai, kuri tampriai bend
radarbiauja su VLIKu. Au
kas siųskite Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro 
Valdybos pirm. dr. Algiui 
Barauskui 401 W. Grand 
Blvd., Detroit, Mich. 48209, 
arba Vasario 16-sios minėji
mo metu įteikite aukų rin
kėjams.

Organizacijų Centras yra 
ne tiktai politinė, bet ir 
kultūrinė o r g a n i zacija, 
įsteigta jungti Detroite vei
kiančias lietuvių organiza
cijas bendram darbui, gin
ti ir ugdyti Lietuvos lais
vės bei nepriklausomybės 
idėją.

SPAUDOS SUKAKČIŲ 
MINĖJIMAS

'Spaudos sukakčių minė
jimas įvyks sausio 27 d. 12 
vai. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre. Pa
grindiniu kalbėtoju pakvies
tas Tėviškės žiburių redak
torius dr. Pranas Gaida, žo
dį tars JAV LB krašto val
dybos pirjnininkas inž. Vy
tautas Kutkus ir DLOC val
dybos pirmininkas dr. Al
gis Barauskas. Meninės pro
gramos dalyje dainuos sol. 
Danutė Petronienė ir šoks 
Tautinių šokių ansamblis 
„Audinys”, vadovaujamas 
Rusnės Baltrušaitytės. Mi
nėjimą rengia Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubas ir 
St. Butkaus šaulių kuopa.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Kanted all around Journeymen 

TOOL & DIE MAKERS 

MACHINING CENTER
OPERATORS

AND

N/C LATHE OPERATOR
For a rapidly grovrinp company seek- 
ing experienced per.onncl with a 
vrorking knowledge of set-up & pro- 
cedures used in Ine aerorpace indua- 
try. Position incivdes set-up pro* 
gram editing & operation of K&T 180 
machining center. Salary conimenaur- 
ate with ezperience & ability.

Apply cali or send resume to: 
PERSONNEL MCR.

LOVERIDGE MACHINE CO.
2346 S. Redwood Rd.

Salt Lake City, Utah 84119 
801-972-5989

d-5)

Burlaivis, kuriame Br. Krikštopaitis atliko stažą.

KRIKŠTOPAITIS...
(Atkelta iš 11 psl.)

— Ar planuojate ir dau
giau rašyti šioje srityje, at
seit, iš Lietuvos jūrininkų 
gyvenimo daugiau papasa
koti?

— Manau ... apie tai ge
riau nutylėti. Tuo tarpu 
mano siekis, kuogreičiau 
jau išleistąją knygą išpla
tinti, atgauti į jos leidimą 
įdėtas mano su žmona 
sutaupąs. Knyga gaunama 
„Drauge” ir pas mane: 3639 
W. 55th Place, Chicago, III. 
60629. Knygos kaina su pa
siuntimu 10.85 dol. Dėkoju 
„Dirvos” redaktoriui ir 
Jums už dėmesį „mano dar
beliui”.

O „tą darbelį” Bronius 
Krikštopaitis tęsia su dide
liu kruopštumu. Ant stalo 
sukrautos "Jūros keliais” 
knygos ir joms paštu pa
siųsti medžiaga (vokai, paš
to ženklai...), bylos, šią 

Scena iš kun. B. Pacevičiaus 
vaidinimo „Betliejus nušvito”. 
Vaidina Rochesterio lit. mo
kyklos mokiniai: Mergaitė — 
Rūta Kiršteinaitė ir aklas se
nelis — Darius Kiršteinas.

V. Staškevičiaus nuotr.

SUPER1NTENDENT
One more Super nerded for our 300 
family elevator senio r complex. Suit- 
able for middle aeed couple. other 
help. some lawn«, incineralors & re
pą i r s. I bed apt. Good salary. benefits. 

201-483-1617, 9-5 weekdays.
<2-5>

PRESSMAN' W0MAN
Pro^re^uive instant pnnt center need* 
star presuman / woman. Mušt have 2 
years priritinu variety on A. B. Diek 
and Multi. liete platės primary. Service 
and quality ^tresaed. Minimum $900 
month to atari plūs benefits. We*l- 
field area. Cali

201-654-5313
(1-5)

Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime Lietuvių 
Enciklopedijos komplektų. Deja, pilnų LE komplektų jau 
nebeturime. Trūkstamus tomus būtų galima iš naujo at
spausdinti, jei atsirastų pakankamas kiekis prenumera
torių. Taigi visi kurie norėtų įsigyti pilną Lietuvių Enci
klopedijos komplektą (36 tomai) prašomi prisiųsti užsa
kymus iki 1980 m. vasario 1 d. LE komplekto kaina 
$300.00 (be persiuntimo).

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gauna
mus," leidinius:

Encyclopedia Lituanica, 6 tomai........... ..........$125.00
Iš mano atsiminimų, Petras Klimas.............. $ 13.00
Rubajatai, Stasys Santvaras .........................$ 7.50

(kainos su persiuntimu)
Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway, Box 95
So. Boston, Mass. 02127

knygą užsisakančiųjų, kaip 
ir laiškai, atsiliepimai (jų 
nemaža!) apie šią knygą, 
jos prenumeratorių ir šiaip 
asmenų, kurie jau knygą 
gavę ar pasiskolinę perskai
tė ... Visi šie laiškai „Jūros 
keliais” knygą vertina tei
giamai, dėkoja autoriui už 
jos parengimą bei išleidi
mą ... Autorius labai ap
gailestauja, „Jūrų keliais” 
knygoje likusias korektūros 
klaidas. Mat paskutinę kny
gos korektūrą skaitant jis 
po akių operacijos (kata
raktoj absoliučiai nieko ne
galėjęs skaityti, o talkinin
kų nesusiradę ... Akims 
pasveikus, jis peržiūrėjęs 
visą knygą ir turi atspau
dus atskirą lapuką tų klai
dų ... ir jį siunčia su kiek

viena knyga! Ne tiek jau 
daug tų klaidų, bet viena 
didesnė — Lietuvių „kap- 
horniečių” šeimos sąraše, 
iškritusi eilutė, o tuo pačiu 
vienas tos šeimos narys, 
Monkevičius Benius!

Wanted 
TOOL MAKERS 

Journeymen or 8 years ezperience — 
Days — Overtime — Long Program— 
Association Shop — Full Fringe Ben
efit. — Union Shop UAW Local 157. 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48216 
' (Ford Rd. 4 Wyoming) 

Phone 313-582-3636
An Equal Opportunity Employer 

(4-10)
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Pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
naujos plokštelės pristatymas

Sausio 13 d. Clevelando 
kolonijos lietuviai buvo su
pažindinti su pianisto And
riaus Kuprevičiaus naujai 
išleista plokštele, ši maloni 
muzikalinė popietė vyko 
Lietuvių Namuose, dalyvau
jant pačiam pianistui prof. 
A. Kuprevičiui ir daugeliui 
mūsų kolonijos muzikos mė
gėjų.

Plokštelei leisti komiteto 
pirm. dr. D. Degėsys padė
kojo komiteto nariams ir vi
suomenei, kuri taip nuošir
džiai rėmė šį kultūrinį užsi
mojimą.

Po trumpos pirmininko 
kalbos LB Kultūros Tary
bos pirm. Ingrida Bublienė 
pristatė svečiams pianistą 
A. Kuprevičių apibūdinda
ma jo muzikinę veiklą Lie
tuvoje ir išeivijoj.

Nuo Nepriklausomos Lie
tuvos konservatorijos iki 
profesūros šiame krašte, 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus profesinis kelias bu
vo vingiuotas, turiningas ir 
pilnas gražių laimėjimų mu
zikos meno pasaulyje. Ne
ilgai reiškęsis tėvynėje, pia
nistas dėl žinomų priežas
čių atsidūrė Vakarų Euro
poje, kur Austrijoj ir Vo
kietijoj gilindamas savo 
studijas, taip pat plačiai 
reiškėsi koncertais. Savo 
koncertais pagarsėjęs ir 
Šveicarijoj. Iš Europos emi
gruoja į Pietų Ameriką — 
Argentiną, kur dirba muzi
kos mokytojo darbą ir taip 
pat atlieka eilę labai sėk
mingų koncertų. Buenos Ai
res šalia tiesioginio darbo 
vadovauja Dainos chorui.

Iš pietų Amerikos persi
kelia į šiaurės Ameriką ir 
galutinai ■ apsistoja Cleve
lande. čia pradeda dirbti 
1953 m. Music School 
Settlement mokykloje, kur 
paskiriamas piano dept. ve
dėju. Clevelande pianistas 
Andrius Kuprevičius nuolat 
kyla-savo profesiniame dar
be ir šiuo metu pilnu profe
soriaus titulu dirba valsty
biniame universitete. Ta
čiau pianisto darbas nesiri J. Garlos nuotr.

f Dalis publikos A. Kuprevičiaus plokštelės pristatyme. J. Garlos nuotr.

boja vien tik muzikos dės
tymu mokyklose, jo pagrin
dinis tikslas yra perduoti 
amžių muzikinę kūrybą gy
vais tonais mūsų pojūčiams 
priimtinu būdu. Tad pianis
tas Andrius Kuprevičius sa
vo koncertais supažindino 
daugelį su garsiais pasaulio 
kūrėjais, ne tik savo tautie
čius, bet ir daug amerikie
čių visuomenės.

šiuo tikslu išvažinėjęs 
daugelį šio krašto ir Kana
dos vietovių, kur sėkmingai 
koncertavęs. Visur buvo 
muzikos žinovų gerai įver
tintas ir išgirstas. Tad turi
me didžiuotis ir džiaugtis,

LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė pristato pianis
tą Andrių Kuprevičių. J. Garlos nuotr.

Gr. Kudukienė ii- Gr. Plečkaitienė su pianistu A. Kuprevičium.

DIRVA

jog ir mūsų įnašas į pasau
lio kultūrą yra ryškus.

Apie plokštelę ir motyvus 
ją leisti kalbėjo pats pianis
tas Andrius Kuprevičius. 
Svečių jis buvo šiltai sutik
tas plojimais. Keli jo įgroti 
Jakubėno, Lapinsko ir šve
do kūriniai buvo garsine 
sistema perduoti svečiams.

Pasibaigus akademinei 
daliai, Gražina Plečkaitienė 
komiteto vardu padėkojo 
svečiams už gausų atsilan
kymą ir kvietė prie kavutės 
pasidalinti šios popietės 
įpsūdžiais. Kavutės metu 
pianistas Andrius Kuprevi-

A. Kuprevičius pasirašo plokštelę Laniauskienei, Švarcienei 
ir Mackuvienei. J. Garlos nuotr.

čius įsigijusienjs jo plokš
telę užrašė ir savo autogra
fą su maloniais linkėjimais. 

- Taip praėjo ši kultūringa 
ir nuotaikinga sekmadienio 
popietė. (i)

HOT SPRINGS
HOT SPRINGS LB-NĖS 
APYLINKĖS VEIKLA
1979 m. gruodžio mėn. 9 

d. įvyko LB visuotinas na
rių susirinkimas, kuris bu
vo šaukiamas dešimtmečio 
nuotaikoje nuo Hot Springs 
LB apylinkės įkūrimo. Susi
rinkimą atidarė valdybos 
pirmininkas S. Ingaunis pa
kviesdamas į garbės prezi
diumą I-jį valdybos pirmi
ninką J. Bružą, II-jį P. Bal
čiūną ir kun. P. Patlabą. J. 
Bružui dėl ligos negalėjus 
atvykti, jo paties pasiūly
mu, pakviestas buvęs vice.- 
pirmininkas dr. Z. Mingi- 
nas. S. Ingaunis valdybos 
vardu pasveikino visus gau
siai susirinkusius, (dalyva
vo 91 asmuo), trumpai nu
švietė lietuvių Bendruome
nės reikšmę lietuvių gyveni
me ir ėjo prie tolimesnės 
susirinkimo darbotvarkės. 
Po perskaityto pereitų me
tų protokolo ir valdybos 
narių pranešimų, prasidėjo 
diskusijos, kurios užsitęsė 
gana ilgokai. Po diskusijų 
buvo renkama pusė valdy
bos dvejiems metams. Iš
rinkti : L. Kazienė, L. Gude
lienė, S. Ingaunis, dę. Z. 
Minginas ir J. Žemaitis, 
kandidatu liko T. Dam
brauskas. Kontrolės komisi
ja perrinkta ta pati: P. Bal
čiūnas, B. Gudonis ir B. 
Užemis. Susirinkimas baig
tas tautos himnu.

1979 m. gruodžio 17 d. 
naujai išrinkta valdyba pa- • 
siskirstė pareigomis: S. In
gaunis — pirmininkas, dr. 
Z. Minginas — vicepirm. 
socialiniams reikalams, L. 
Gudelienė — vicepirm. kul
tūriniams ir parengimų rei
kalams, L. Kazienė — vice

Nr. 4—13

pirm. organizaciniams rei
kalams ryšiams su ameri
kiečių institucijom, F. Že- 
ruolienė — iždininkė, J. že
maitis — sekretorius, spau
dos ir informacijos reika
lams, H. Dūda — knyginin
kas ir V. Mozuraitis — val
dybos narys.

Gruodžio 24 d. buvo su
ruoštos bendros tradicinės 
Kūčios, kuriose dalyvavo 84 
asmenys.

Gruodžio 31 d. LB apylin
kės valdyba suruošė Naujų 
Metų sutikimą. 8 vai. į gra
žiai išpuoštą vienuolyno sa
lę susirinko 69 asmenys. 
Trumpa humoristinė pro
grama buvo perduota įkal
bėta į juostelę. Visiems pa
sisotinus gardžiai paruošta 
vakariene orkestrui duo
dant labai gražią muziką, 
prasidėjo šokiai. Kadangi 
muzika buvo pritaikinta da
lyvių amžiui, šoko visi.

Vasario 16 d. Hot Springs 
LB apylinkės valdyba ruo
šia Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. 11 vai. Ar- 
kansas vyskupas A. McDo- 
nald, vienuolyno koplyčioje 
atnašaus šv. mišias ir daly
vaus minėjime. 12 vai. vie
nuolyno salėje bus akade
minė dalis. Paskaitininkas 
bus iš Chicagos Br. Kviklys. 
Akademijoj dalyvaus ame
rikiečių svečių: vyskupas, 
miesto meras ir kt. Po aka
deminės dalies bus bendri 
apylinkės lietuvių ir svečių 
pietūs. (jž)

MACHINIST ezpericnced for setup k 
run en^ine lalhes. Also niach 
selup & programming CNC iatne. Gali 
VADCO, INC., DELKAN. N. J. 080/5.

60S 461-0282 (j(j $>

Wanted
BORING MILL 
OPERATORS 

Precision work — Journeymen or 3 
years ezperience — Nights — Over-. 
time — Long Program — Associatiou 
Shop — Full Fringe Benefits — Union 
Shop UAW Local 157.

DEARBORN TOOL 4 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48216 
(Ford Rd. k Wyoming) 
Phone 313-582-3636 

An Equal Opportunity Employer 
(4-10)
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IŠ ALT VEIKLOS
Amerikos Lietuvių Tary

bos vaidyba sausio 11 d. sa
vo būstinėje Chicagoje tu
rėjo savo posėdį, kuriame 
pirmininkavo dr. K. Šidlaus
kas. Vienbalsiai priėmus Gr. 
Lazausko paruoštų anksty- 
besnio posėdžio protokolą, 
dr. K. Šidlauskas padarė 
pranešimą apie Vliko seimą, 
kuriame Altui atstovavo jis 
pats ir vicepirm. T. Blins- 
trubas. Papildydamas pra
nešimą T. Blinstrubas pain
formavo apie seimo proga 
įvykusius pasitarimus tarp 
Vliko ir Alto vadovybių, nu
matant bendrus veiklos pla
nus.

Buvo sudarytos įvairios 
Alto komisijos specialiems 
darbams. Svarstytas įstoji
mo į Tautos fondą reikalas. 
Kun. J. Prunskis painfor
mavo apie Chicagoje įvyku
sius įvairių tautų tarporga- 
nizacinius pasitarimus žmo
gaus teisių ir Madrido kon
ferencijos klausimu, kur da
lyvavo Valstybės departa
mento Europos reikalams 
skyriaus pareigūnas M. Mc 
Clean. Per jį kun. J. Pruns
kis perteikė pageidavimus 
JAV vyriausybei: kad bū
tų įgyx»endinta Kongreso 
rekomendacija Madride iš
kelti Baltijos valstybių 
klausimą, kad būtų gina
mos ne vien atskirų žmonių, 
bet ir valstybių teisės ir 
kad JAV delegacijos sąsta
te būtų ir atstovas, kilęs iš 
Rytų Europos pavergtų 
tautų.

Alto posėdy, be minėtųjų, 
dalyvavo dr. J. Valaitis, dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. VI. Ši
maitis, kun. A. Stašys, E. 
Vilimaitė, dr. J. Jerome, K. 
Radvila, A. Jankūnas, J. 
Lekas, I. Blinstrubienė.

DIE SETTER — Excel apply for 
mature person espd. in setting- 
up punch presses. Stabl. electri
cal mfr. in northem Bergen. 
County offers attractive salary 
& benefits. Call 201-444-8410 for 
appt. (3-8)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• SAUSIO 27 D. 3 vai. p. p. 
L.K.V.S. ”Ramovė” Clevelando 
skyriaus visuotinas susirinki
mas, Lietuvių namuose, apati
nėje salėje.

• VASARIO 9 D., šeštadieni, 
DMNP parapijos 1 dienos re
kolekcijos.

• VASARIO 16 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių namuose. Rengia Pilėnų 
tunto skautų tėvų komitetas.

• VASARIO 17 D. Vasario 
Šešioliktosios minėjimas. Ren
gia ALT Clevelando skyrius.

• VASARIO 24 D. DMNP 
Kultūrinė popietė. Dalios Ku- 
čėnienės koncertas.

• KOVO 8 D., šeštadienį, 7 
vai. vak. DMNP parapijos Kul
tūrinė popietė — Algirdas 
Landsbergis ir Ramovėnų cho
ras.

• KOVO 15 D. Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo koncer
tas. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• KOVO 16 D. Lietuvių Na
mų metinis Susirinkimas.

• KOVO 23 D. Kaziuko mu
gė.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dapšienė iš Los Angeles. 
Koncertas įvyks DMNP para
pijos salėje.
• BALANDŽIO 13 D. BALF 

metinis susirinkimas.
• BALANDŽIO 20 D. Madų 

paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• BALANDŽIO 26-27 D. 
Čiurlionio ansamblio ir jo va
dovo A. Mikulskio sukakčių 
minėjimas-koncertas, balius ii’ 
akademija.

• BALANDŽIO 26-27 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoj Komu
nija.

• GEGUŽĖS 10 D. Pabal
tiečių parengimas. Ruošia A. 
L. Taryba Clevelando skyrius.

• GEGUŽĖS 11 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius.

• BIRŽELIO 1 d. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vai. 
vakare, L. K. V. S. ”Ramovė” 
Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėje.

opportunity ior

REGISTERED NURSES
LPN’S 
RN’S 

LPN’S
Opportunity to become pert of a 
highly skilled, highly motivated nurs- 
ing team with nevrest concepts in 
nursing care. Openings now nvailable 
on all shfita. fuil and part time. Good 
wages and benefits depending on ex- 
perience, plūs shift differential.

APPLY

PAWTUCKET INSTITUTE 
FOR HEALTH SERVICES 

70 Gili Avė.
(OFF NEWPORT AVĖ.) 

Pawtucket, R. I.
401-722-7900 ..

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY SHIFT
• Spindle Acme'Gridley
• 5 Spindle Davenport 

• 5 Spindle W & S AUTO 
, • 2 AB-W & S Single

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Warner čc Svvassey 

Turret Lathe 
CONTJNENTAL LP PRODUCTS 

130 W. YORK TOWN, DALLAS, TX. 
JIM CAMPBELL, 214-741-^081

f
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I j

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521*2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA. GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Delta E. Jakobe ir sūnus Willtam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Tai mūsų kilnių ir žmoniškų senolių Saulių — 
Saulė, Amžinos Ugnies aukuras, šią nuostabią mū
sų tautos kūrybą turėtų turėti kiekviena kilnaus 
lietuvio šeima.

Kas pageidauja, galiu tokį aukurėlį atsiųsti. 
Tai rankų gamyba iš geros medžiagos. Viršuj mir
ga rausva ugnies liepsna.

Aukurėlio kaina šimtas dol. Užsakymą siųsti:
Inž. Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avė.
Springdale, Conn. 06907.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲC. PAŽYMĖJIMUS

«'/a% įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams T/A įnešus $100 ' 

72 mėnesiams

8% įnešus $100
96 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’4%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

{dedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and lcan association *

ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė.

381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario 16-osios^ minė
jimas Clevelande įvyks sek
madienį, vasario mėn. 17 d. 
4 vai.’p. p. DMNP lietuvių 
parapijos salėje. Kalbas pa
sakys JAV kongreso narė 
Mary Rose Oakar ir VLIKo
teisinė patarėja dr. Elena 
Armanienė. Koncertinę da
lį atliks Čiurlionio Ansamb
lio vyrų choras diriguoja
mas kompozitoriaus A. Mi
kulskio. Minėjimą rengia 
ALT Clevelando skyrius.

• Čiurlionio ansamblio 40 
metų veiklos ir jo vadovo 
komp. A. Mikulskio 50 metų 
muzikinio darbo sukaktys 
Clevelafide bus atžymėtos 
akademija-koncertu balan
džio 27 d.

Minėjimo iniciatoriai yra 
dr. D. Degėsys, O. Jokūbai- 
tienė, J. Malskis, J. P. Nas
vytis ir J. Stempužis.

Šį penktadienį, sausio 25 
d. 7 v. v. Lietuvių Namuose 
iniciatoriai kviečia visų Cle
velando lietuvių organizaci
jų atstovus į pasitarimą, 
kuriame bus pranešti ir ap
tarti minėjimo planai ir su
daryti reikalingi komitetai.

Vasario 2 d. čiuriionioan- 
samblio baliui visi stalai jau 
yra rezervuoti. Yra dar ke
letą pavienių vietų dėl ku
rių prašoma kreiptis pas O. 
Jokūbaitienę tet 481-7161.

PAMINĖJO SUKAKTĮ

Čiurlionio Ansamblis sau
sio 17 d. reguliarios repeti
cijos metu atšventė 40 metų 
sukaktį. Be čiurlioniečių su- 
kaktuvinėj šventėj dalyva
vo ir keletas svečių.

Čiurlionio Ansamblio įkū
rėjas Alf. Mikulskis jaut
riai prisiminė pirmąsias kū
rimosi dienas ir džiaugėsi, 
kad tokia eilę metų galėjo 
puoselėti lietuvišką tautinį 
meną ir juo džiuginti savo 
tautiečių širdis bei skleisti

GINTARO valgykloje
877 East 185 St.

Tel. 531-2131

VĖŽIŲ VAKARIENĖ
Ketvirtadienį, sausio 31 d.

13 dol. asmeniui 
Rezervacijas užsakyti iš anksto.

Detroito Jaunimo Ansamblio spektaklis Clevelande. Dalyvaujant virš 60 talentingo jau
nimo statomas A. Gustaičio Sekminių Vainikas. Clevelandiečių susidomėjimas labai didelis — 
patariama bilietais pasirūpinti iš anksto skelbime nurodytais telefonais. Rengia JAV LB Ohio 
Apygardos Valdyba. J. Urbono nuotr.

jį po platųjį pasaulį, šia 
proga abu Čiurlionio An
samblio meno vadovai Alf. 
Mikulskis ir p. Ona Mikuls
kienė buvo apdovanoti gė
lėmis.

Trumpai programos da
liai jaunoji kanklininkė 
Auksė Bankaitytė pakank- 
liavo Alf Mikulskio kūrinį.

Po to pasivaišinta ir pasi
džiaugta garbinga Ansamb
lio sukaktimi.

STUDENTAI DĖKOJA

Pradedami naujuosius 
metus, siunčiame iš savo 
kuklių santaupų Dirvai pa
remti $25.00. Esame dėkin
gi už jūsų paramą, garsi
nant mūsų veiklą Dirvos 
puslapiuose. Norime pri
minti, kad mes ateityje 
remsime lietuvišką spaudą 
ir "Tėvynės Garsų” lietu
višką programą. Su geriau
siais linkėjimais, Cleveland 
Statė Universiteto Lietuvių 
Studentų organizacija. Pir
mininkė Diana čapaitė, vi
cepirm. Vidas Tatarūnas, 
sekr. Ramunė Jonaitytė.

Dirya nuoširdžiai dėkoja.

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių butas II aukšte. Nau
jos parapijos rajone. Nau
jai atremontuotas. Pagei
daujama 2 asmenų šeima 
vyresnio amžiaus. Skam
binti: 481-0744. (4-6)

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 26 D., 7 VAL. VAK.
D.M.N.P. PARAPIJOS SALĖSE 

(18022 Neff Rd.) 
RENGIAMAS

SEKMINIŲ VAINIKO 
SPEKTAKLIS

Programą išpildys DETROITO JAUNIMO JUNG
TINIS ANSAMBLIS, vadovaujamas S. SLIŽIO, J. 
PUSDEŠRIO ir G. GOBIENĖS. Programoj A. Gus
taičio SEKMINIŲ VAINIKAS su dainom ir šokiais, 

dalyvaujant virš 60-ties jaunimo.
PO SPEKTAKLIO ŠOKIAI IR VAIŠĖS.

Bilietų kainos nuo3 iki 6 dol. Prašome iš anksto re
zervuoti vietas pas J. Mikonį (tel. 481-6900). No
rintieji dalyvauti vaišėse su Ansamblio nariais 

prašomi iš anksto užsisakyti pas Br. Gražulį 
(tel. 692-2006).

Rengia JAV LB-nės OHIO APYGARDOS 
VALDYBA.

• L.K.V. S-gos "Ramo
vės” Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 27 d., 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Namų apatinėje 
salėje. Darbotvarkėje: sky
riaus valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai.

SVETIMŠALIŲ ŽINIAI

Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba praneša, kad 
Amerikoje gyvenantieji vi
si svetimšaliai, ir neturin
tieji JAV pilietybės, priva
lo kasmet nuo sausio 1 d. 
iki 31 d. registruotis, už
pildant kortelę, kuri gauna
ma pašto įstaigose. Užpil
džius, priklijuoti pašto žen
klą ir įmesti į pašto dėžutę. 
Neužsiregistravę gali būti 
baudžiami.

• Lietuvių Namų akcinin
kai, kurie sutiktų kandida
tuoti į Lietuvių direktorius 
prašomi pranešti iki š. m. 
vasario mėn. 2 d. nomina
cijų komisijai, kurią sudaro 
Viktoras August, Ona Jokū- 
baitienė ir Petras Luiza.

DOMESTIC HELP 
WANTED

1 day a week help clean 
house and some laundry. 
House in University Hts. 
$4.00 a hour. Call: 321-3811 
after 6:00 p. m. ' (3-4)

• PATRIA prekybos na
muose , 794 E. 185 SU Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietn- 
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• Ohio Auto Body, savi
ninkas Jonas Švarcas, 35571 
Vine St., Eastlake, Ohio 
44094, sąžiningai ir gražiai 
atlieka visus automobilių 
taisymo darbus. Iš nelaimės 
vietos pašaukius, automobi
lį atitempia į savo dirbtu
ves ir greitai pataiso. Skam
binkite tel. (216) 942-8038 
ir viskas bus sutvarkyta.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

APARTMENT FOR RENT

5 rooms. Clean, individual 
heat, St. Clair Avė. Etnic 
area. Adults only. Security 
deposit. Nopets. $130/month 
Call 481-2225

APARTMENT FOR RENT
East 76th Street and St. 

Clair, 4 rooms and bath. 
Decorated. $95.00. Call 526- 
8620.

SUTIKIME 
"SEKMINIŲ VAINIKĄ"

Lietuvių Bendruomenės 
Ohio apygardos val
dybos pastangomis, š. m. 
sausio 26 d. — šeštadienį, 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos auditorijoje ruo
šiamasi supinti "Sekminių 
vainikas'".

Vainiką "supins” didžiulė 
Detroito lietuvių jaunimo 
grupė, susidedanti iš daini
ninkų, šokėjų, muzikantų, 
menininkų, scenarijų bei 
technikos personalo ar kitų 
jaunų entuziastų. O vyriau
sias tos grupės "kočius", ar 
nebus — Stasys Sližys. Jis 
su Detroito muzikine gru
pe Clevelande yra davęs 
"Dirvos” parengime puikų 
koncertą; ach, tai mergi
nos ! Jos ir šiame vaidinime 
bus puikios.

Veikalas Detroite pra
ėjęs dideliu pasisekimu. Te
ko sužinoti, kad jis dar dau
giau pagražintas scenovaiz
džiais ir vaidybos lankstu
mu.

Nėra abejonės, kad ma
estro Sližys bus ir vyr. gru
pės dirigentas. Kaip moky
tojas, muzikas, kompozito
rius savo sugebėjimais ir 
ryžtu ugdo jaunimo užmo
jus. Jo idėja — supinti šokį 
su daina. Jaunimas mieliau 
šoka, o dainuoti... čia juos 
matysime ir šokant ir dai
nuojant. Spektaklis sudary
tas iš maždaug pusės dainų 
ir šokių.

Susidarykime sąlygas į 
spektaklį atvykti — kitaip 
galime nebepajusti sekmi
nių grožio mūsų jaunimo 
gražiam rate. Gi jaunieji 
gali prarasti gražia proga 
susirasti ten ir "paparčio 
žiedą".

Tad iki pasimatymo "Sek
minių” šeštadienį.

Julius Kazėnas

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS’ 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

NATIONVV1DE 
INSURANCE
Natonw0. O« yov

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



DIRVA
• Lietuvos Generalinis 

Konsulatas New Yorke šio
mis dienomis išsiuntinėjo 
islamo kraštų konsulatams 
New Yorke keliasdešimt, 
egzempliorių THE VIOLA- 
TIONS OF HUMAN 
RIGHTS IN SOVIET OC- 
CUPIED LITHUANIA. šio 
vertingo leidinio šimtą eg
zempliorių Generalinis Kon
sulatas yra gavęs nemoka
mam dalinimui iš JAV-bių 
Lietuvių Bendruomenės.

A. t A.

MARIJAI BALČIŪNIENEI

mirus, liūdinčią dukrą ALDONĄ ŠULAI-

TIENŲ su šeima nuoširdžiai užjaučiame

Birutė ir Gediminas Biskiai 
Meilutė ir Kęstutis Biskiai 
Halina ir Kristupas Daugirdai 
Stasys Jokubauskas

Mielai

ELENAI ŠEŠTOKIENEI

ir šeimai, jos tėveeliui Lietuvoje mirus, nuo

širdžią užuojautą reiškia

Danutė, Stasys ir Algis 
Liepai

A. A.

EDUARDUI TARUI

netikėtai mirus, jo dėdei, Klubo Valdybos na

riui SIMUI KVEČUI su ponia, reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas

A. A.

ALEKSUI POCIUI

mirus, jo broliui KAZIMIERUI POCIUI ir 

šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Tadas, Dalė ir Rimantas
Mečkauskai

• Cicero jūrų šaulių kuo
pa Klaipėda, per Pr. Kašiu- 
bą, atsiuntė Dirvai paremti 
25 dol. Ačiū.

• Draugo romano 1979 m. 
premiją laimėjo J. Krali- 
kauskas už romaną ”Po ul
timatumo”. Vertinimo ko
misiją sudarė: A. Vaičiulai
tis, M. Almenienė, J. Bra- 
dūnas, V. Būtėnas ir V. Gu- 
reckienė. Premija bus įteik
ta balandžio 9 d.

Liet. Enciklopedijos leidyk
los Lietuvos žemėlapio lai
da jau visa išparduota, tai 
šį Devenių Kultūrinio Fon
do paslauga užpildys atsi
radusią spragą.

BENDROJI LIETUVIŲ 
DAILININKŲ PARODA

š. m. gegužės 16-31 die
nomis, Čiurlionio Galerija, 
Ine. ruošia lietuvių dailinin
kų parodą, kurioje bus ski
riamos premijos: dail. šilei- 
kio už tapybą ar skulptūrą, 
o dail. Petraičio — už akva
relę ar grafiką.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai atsiliepia 
iki balandžio mėn. 20 d., at
siųsdami savo kūrinių foto
grafijas ar skaidres. Gali
ma siūlyti iki aštuonių dar
bų.

Kūrinius pristatyti Čiur
lionio Galerijai, Ine. 4038 
Archer Avė., Chicago, III. 
60632 iki gegužės mėn. 10 
d. Paroda atidaroma gegu
žės mėn. 16 d. 7 vai. vak.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
KONGRESE

Nuo pat Lietuvos paver
gimo JAV kongresas rodo 
daug prielankumo Lietuvos 
laisvės reikalams. Ir šiais 
metais Kongrese bus mini
ma Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo diena. 
Alto prašomas, senate tuo 
sutiko rūpintis senatorius 
Charles H. Percy, o atstovų 
rūmuose — kongresmanas 
Frank Annunzio. Maldą At
stovų Rūmuose sukalbės 
Evangelikų kun. E. Gerulis.

VASARIO 16 
PROGRAMOS RADIJUI

Altas paruošė dvi progra
mas radijo stotims Vasario 
16 d. proga. Lietuvių kalba 
tuo reikalu įkalbėjo pirm, 
dr. K. Šidlauskas, anglų kal
ba — K. Brazdžionytė, ve
dėja Lietuvos Aidų progra
mos Chicagoje. Programos 
išsiuntinėjamos radijo sto
tims, kurios to pageidavo.

CICERO
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS

Vasario 9 d. 12 vai. prie 
Cicero miesto valdybos rū
mų šauliai iškilmingai iš
kels Lietuvos tautinę vėlia
vą, o miesto atstovas per
skaitys proklamaciją. Vėlia
va išbus iškelta visą savai
tę.

Vasario 10 d. 10:30 vai. 
minėjimas prasidės pamal
domis šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Tuojau po pa
maldų oficialioji minėjimo 
dalis bus tęsiama šv. Anta- 
tano parapijos bažnyčios 
parapijos salėje, kuri yra 
arti bažnyčios. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. St. Su- 
rantas iš Rockfordo. Meninę 
programos dalį išpildys so
listė Irena Petrauskienė ir 
nesenai iš pavergtos Lietu
vos pasitraukęs muzikas 
Rimgaudas Kasiulis.

• Vincui Rasteniui, tei
sininkui, žurnalistui ir vi
suomenininkui, š. m. sausio 
16 d. sukako 75 metai am
žiaus.

V. Rastenis Nepriklauso
moje Lietuvoje yra buvęs 
Lietuvių Tautininkų Są
jungos gen. sekretoriumi 
(1931-1935), Lietuvos Aido 
ir Vakarų redaktoriumi, o 
1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, kalintas Vil
niuje ir Maskvoje. Po karo 
atvykęs į JAV, perėmė iš 
K. Karpiaus Dirvos laikraš
čio leidimą ir redagavimą 
(1948-1951), vėliau perleis
damas susiorganizavus i a i 
Vilties draugijai. Persikėlęs 
j New Yorką dirbo Lais
vosios Europos Komiteto 
spaudos ir organizacijų sky
riuje, toliau artimai bendra
darbiaudamas Dirvoje. 1949 
— 1951 m. ALT S-gos vice
pirm., 1950-57 m. Lietuvių 
žurnalistų S-gos pirm., 
1952-58 m. Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio pirm, šiuo me
tu pirmininkauja suorgani
zuotai PLB leidinių komisi
jai.

• Viktoras Sutkus, gyv. 
V. Vokietijoje, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
padidino savo Vilties įnašą, 
atsiųsdamas 87 dol., kaip 
paramą Dirvai.

Ačiū.

• Pietų Amerikos jauni
mo tautinių šokių grupės 
"Ąžuolynas” ir mergaičių 
okte to "Žibutės” koncertai 
įvyks vasario 23 ir 24 die
nomis Jaunimo Centre. Bi
lietai gaunami Vaznelių 
prekyboje — Gifts Interna- 
tional, 2501 W. 71 St. Bi
lietų kainos 6, 5 ir 4 dole
riai. Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti.

NAUJAS DEVENIŲ 
KULTŪRINIO FONDO 

LEIDINYS

Lietuvių enciklopedijų 
leidėjas, J. Kapočius, šiuo 
laikus spausdina, Bostone, 
naująjį Lietuvos žemėlapį 
(4 LIETUVA, kurį paruošė 
J. Andrius, gi leidžia De- 
venių Kultūrinis Fondas. 
Tai bus ne perdidelis, bet 
gana smulkus, trijų spalvų, 
su atspalviais Lietuvos val
stybės žemėlapis, skirtas 
lietuviškoms šeimoms, bei 
jaunimui, arčiau pažinti sa
vo tėvų kraštą.

Kadangi leisto 1956 m.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Kaulinis, Philadelphia 7.00
J. Turčinskas, Chicago .. 2.00
J. Vedegys, Chicago .... 7.00
S. Giedraitis, So. Orange 5.00
J. Leščinskas, Detroit .... 7.00
A. Leikus, West Haven .... 7.00
A. Jonys, Delanca ........... 7.00
V. Matonis, Philadelphia 7.00
N. Gintalas, Baltimore .. 7.00
C. Paukštys, Chicago .... 2.00
V. Janulis, Cicero ........... 2.00
J. Juodvalkis, Chicago .. 5.00 
Kun. E. Statkus,

Grand Rapids .............27.00
V. Jokūbaitis, Euclid .... 7.00
J. Mockaitis, Lansing .... 5.00 
V. Stadalnikas,

Los Angeles ................  2.00
V. Kalytis, Great Neck .. 7.00
V. Šamatauskas. Cleveland 7.00
K. Širvinskas, Cleveland 2.00
L. Kronas, Westchester .. 7.00
B. Aras, Los Angeles .... 2.00
F. Andriūnas, Wyncote .. 7.00
C. Tamašauskas,

Philadelphia ...............  2.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles ................15.00
O. Davidonis, Philadelphia 7.00
J. Andrius, Santa Monica 5.00 
Dr. P. Pečiulis, Chicago . .17.00 
B. Dunda, Cicero .... .■.....  2.00
J. Mockus, Yucaipa ....27.00
M. Židonis, New Haven .. 7.00
B. Malcanas, Cleveland .. 2.00 
X. Y. Dearborn .............25.00
R. Šimaitis, Fairfax......... 7.00
A. Repšys, Bellwood .... 2.00 
Ed. Variakojis,

- St. Petersburg...........12.00
M. Dausa, Islington ......  2.00
Ed. Balceris, Los Angeles 12.00 
J. Chmieliauskienė,

Los Angeles ................ 7.00
A. Statulevičienė, Weston 7.00
P. Šernas, Toronto......... 2.00
A. Kalvaitis, Cleveland .. 4.00 
F. Juras, Cleveland......... 2.00
V. Urbaitis, Cleveland .. 7.00 
A. Vaškelis, Springfield 2.00 
V. Gilys, Los Angeles .... 7.00 
J. Kuprionis, Van Nuys 3.00
E. Sližys, Lake Tahoe .... 10.00 
J. Reedy, Elizabeth .... 7.00 
A. Lingis, Detroit .......... 2.00
V. Karalius, Beverly Hills 2.00
R. Vaičaitis, West Nyack 2.00
S. Bliudnikiepė, Rochester 3.00 
P. Sideravičius, Chicago 2.00
T. Sperauškas, Glen Cove 5.00
J. Bortkevičius,

Woodhaven ................ 2.00
L. Banis. Cleveland .... 7.00 
Dr. K. Latoža, Oak Lawn 10.00
J. Bagdonas, Woodhaven 5.00
B. Oniūnas, Juno Beach 2.00 
V. Janovich, Elizabeth .. 7.00 
V. Naudžius, Chicago .... 2.00 
S. Čepas, Weston............  7.00
P. Minkūnas, Woodhaven 2.00
K. Stašaitis, Detroit .... 5.00
P. Blynas, Dearborn .... 2.00 
K. Špakauskas, Dearborn 7.00 
A. Masiulis, Chicago......  7.00
S. Stulpinas, Lake Worth 2.00 
J. Kiaunė, Jamaica.........13.00
A. Dailidė, Cleveland .. 2.00 
J. Snečkus, Cleveland .. 2.00 
P. Kapirskas, Providence 5.00 
J. Zubavičius,

Sunny Hills ................ 10.00
Pr. Kidolius, Hartford .. 7.00 
A. Liepas, Denver ..;... 5.00 
P. Dagys, Columbus .... 7.00 
S. Rydelis, Cleveland .... 7.00 
J. Lapinskas, Chicago .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Cicero ir apylinkių bei 
Chicagos lietuviai kviečiami 
gausingai iškilmėse daly
vauti. Minėjimą rengia ALT 
Cicero skyrius.
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