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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTI^

Jugoslavija - sekantis 
sovietu, žingsnis

Vytautas Meškauskas

v ■

Chruščiovo laikais sovietų- 
jugoslavų santykiai taip page
rėjo, kad Belgradas sustabdė 
savo ideologinę kritiką, o 
Maskva nutraukė fizinį grąsi- 
nimą. Tito pritarė sovietų 
1956 m. intervencijai Vengri
joje, bet, aplamai imant, jis 
saugojo savo veikimo laisvę. 
Jis net pradėjo ‘nesusiblokavu
sių valstybių’ organizavimą. 
Krašto viduje, pasijutusi lais
va, partijos biurokratija pra
dėjo ieškoti būdų sovietinę sis
temą ‘pataisyti’, padaryti ją 
daugiau pragmatiška. Prasi
dėjo įmonių darabininkų ta
rybų ir savivaldos laikotarpis, 
kuris pradžioje atnešė labai 
gerų rezultatų. Šiandien iš 
500 didžiausių Europos įmo
nių, 17 yra Jugoslavijoje, 
Kaip ‘nepriklausomas’ komu
nistinis kraštas, Jugoslavija su
silaukė žymios techniškos tal
kos iš Vakarų, tačiau tai neat
palaidavo jos ūkinės priklau
somybės nuo Sovietų Sąjungos 
I ten eina žymi jos eksporto 
dalis - Jugoslavijos prekės yra 
labai vertinamos Lietuvoje - ir 
iš ten ji gauna dielį dalį reika
lingų žaliavų.

Laisvo žemės ūkio ir didelės 
pramonės įmonių savivaldos 
toleravimas Jugoslavijos ilgai
niui neišgelbėjo nuo bendros 
visiems komunistiniams kraš
tams ligos - nauos klasės susi
darymo, kurios nariai stengia
si galimai greičiau praturtėti 
visos tautos sąskaiton. Jugos
lavijoje tai lengviau pastebėti 
negu kitur. Ten oficialiai 156 
žmonės yra milijonieriai. Nū
dien beveik pusė Jugoslavijos 
įmonių dirba su nuostoliais ir 
ūkiška būklė būtų itin bloga, 
jei ne milijono jugoslavų, ku
rie dirba užsieniuose, uždar
bis ir virš 4 milijonų turistų iš 
užsienio per metus.

Nepasisekė Titui sudaryti 
ir vieną tautą. Per 1971 metų 
surašinėjimą tik 1.3 procentai 
pavadino save jugoslavais, kiti 
liko kroatais, serbais, slovė
nais ir t.t. Ūkinės iniciatyvos 
laisvė Jugoslavijos kraštus dar 
daugiau išskyrė. Kultūringes
ni slovėnai ir kroatai daug ge
riau gyvena negu atsilikę ser
bai ir kitos tautos krašto pie
tuose. Vienyjanti jėga iki šiol 
buvo tik Tito.

Pesimistiškai žiūrint, sovie
tai turi didelį pasirinkimą! Iš 
Afganistano jie galėtų pasi
traukti į Pietus. Pakistanas (ir 
Iranas) jiems maža kliūtis, 
ypač jei jie galėtų susitarti su 
Indija dėl Pakistano padalini
mo. Europoje į jų sterblę kaip 
prinokęs obuolys galėtų įkristi 
Jugoslavija. Milovan Djilas, 
buvęs Tito bendradarbis ir pa
vaduotojas, dabar disidentas 
bet vis dar gyvenąs Belgrade, 

> to jau seniai laukia. (Carteris,

kuris perėmęs prezidentūrą 
aiškino esąs abejingas to kraš
to likimui, savo paskutiniame 
interview su Time magazinu, 
jau žadėjo ateiti jam j pagal
bą.)

Iš tikro, teigia Djilas, kuris 
turėtų žinoti, sovietai savo Ju
goslavijos politikos nėra nieka
dos pakeitę. Antrojo pasauli
nio karo metu sovietai dėl Ju
goslavijos stengėsi nesiginčyti 
su savo Vakarų sąjungininkais. 
Stalinas net sutiko su Chur- 
chillio pasiūlymu pasidalyti tą 
kraštą pusiau j įtakos zonas. 
Churchillis 1951 metais Djilui 
tvirtinęs, kad ta ‘fifty-fifty’ for
mulė nelietė teritorijos. Stali
nas tikėjosi, kad britų įtakos 
neliks, jei bus pašalinta mo
narchija, panaikinta privati 
nuosavybė ir buržuazinės par
tijos.

Po karo Jugoslavijos komu
nistai kopijavo sovietinę sant
varką. Partijos vadovybė ta
čiau siekė didesnio savarankiš
kumo, nes faktinai ji buvo pa
čios Jugoslavijos produktas, 
nors sovietų pagalba buvo ga
na žymi. 1948 m. prieita prie 
viešo skilimo. Stalinui tai bu
vo staigmena. Jis manė, kad 
jugoslavų kompartija bus jam 
tokia pat vergė, kaip kitos Ry
tų Europos kraštų partijos, ku
rios įsiviešpatavo tik sovietų 
kariuomenės dėka. Prasidėjęs 
savarankiškai pabandžiusių 
galvoti komunistų persekioji
mas ir jų vieši teismai sutvirti
no jugoslavų pažiūrą, kad so
vietinė sistema yra netobula ir 
reikalinga gerokų pataisų. Ne

l be įtakos buvo ir Baltijos vals
tybių formalus įjungimas į So- 

: vietiją. Apsižiūrėta, kad So
vietijos forma buvo ne socia
lizmas, bet tik valstybės kapi
talizmas.

Jausdamas artėjantį galą, 
Tito vis daugiau ir daugiau 
valdžios perleido generolams. 
Viens jų - Doničar, yra 8 na
rių valstybės prezidiumo (ku
ris perims valdžią po Tito) ge- 

’• neralinis sekretorius, kitas yra 
krašto apsaugos ministeris, 
dar vienas yra egzekutyvinis 
partijos prezidiumo sekreto
rius, du yra partijos kontrolės 
komisijoje. Generolai yra ir 
teisingumo bei vidaus reikalų 
ministeriai, oficiozo redakto
rius.

Daugumas karininkų yra 
serbai - visi generolai kroatai 
buvo iš armijos ‘išvalyti’, nors 
pats Tito yra kroatas. Daug 
generolų yra iš Montenegrijos, 
kuri yra dar daugiau rusams 
draugiška kaip Serbija.

Jugoslavijos 259,000 karių 
armija nelaikoma gera. Jos 
apginklavimas yra pasenęs. 
Faktinai jai ir nebuvo skiria
ma didelė reikšmė apsigynimo 
planuose. Viltis dedama į par. 
tizanus, prie kurių tikimasi 
prisidės pusė Jugoslavijos gy
ventojų - 10,000,000 vyrų ir 
moterų. Bet ar tikrai? Krizės 
metu, prisibijo Djilas, dauge
lis generolų ir kitų aukštų par
tijos pareigūnų (beveik visi 
karininkai priklauso partijai) 
gali pasirodyti sovietų šalinin-

(Nukelta į 4 psl.)

Clevelando miesto meras George V. Voinovich pasirašo Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukakties proga proklamaciją, skelbiančią vasario 16 "Lietuvos nepriklausomybės die
na”, stebint ALT Clevelando skyriaus pirm. A. Pautienio vadovautai lietuvių delegacijai. Nuo
traukoje iš kairės: A. Laikinas, V. Jokūbaitią, B. Natkevičiūtė, J. Stempužis, meras George V. 
Voinovich, A. Pautienis, O. Jokūbaitienė ir A. Mackuvienė. J. Garlos nuotr.

JAV Kongreso atstovė Mary Rose Oakar. atstovaujanti Ohio 
20-tą distriktą, šį sekmadienį, vasario 17 d. kalbės ruošiamame 
Vasario Šešioliktosios minėjime Clevelande, DMNP parapijos 
salėje.

Amerikos Lietuviu Tary
bos Clevelando skyrius ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 62 metų 
sukakties minėjimą šį sek
madienį, vasario 17 d. se
kančia tvarka: šv. Mišios 
abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose; 10 vai. DMNP 
ir 10:30 vai. ryte šv. Jurgio. 
Prieš Mišias DMNP bažny
čioje bus pakeltos vėliavos 
prie paminklo žuvusiems nž 
Lietuvos laisvę.

4 vai. p. p. DMNP para
pijos didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas minėjimas. Kal
bas pasakys Vyriausiojo Iš- 

. laisvinimo Komiteto teisinė 
patarėja dr. Elena Arma- 
nienė iš Baltimorės ir JAV 
Kongreso narė iš Ohio 20 
distrikto, Mary Rose Oakar. 
Koncertinę dalį atliks Čiur
lionio Ansamblio vyrų cho
ras vadovaujamas komp. A. 
Mikulskio.

Okupuoto mūsų krašto 
padėtis kasdien sunkėja. 
Pogrindžio spauda šaukiasi 
SOS. Aušra rašo: "Lietuvai 
gresia nutautėjimo, išsigi
nto ir sunaikinimo pavojus. 
Dalis tautiečių nepastebi 
šios nelaimės ir nesirūpina 
gresiančiu pavojumi kartais 
nesuprasdami ar kartais dėl 
duonos kąsnio jie tampa 
tautos engėjų talkininkais. 
Iš istorijos išbraukiama 
didvyriška Lietuvos praeitis 
bei nepriklausomybės laiko
tarpis. Mat, vergas neturi 
žinoti, kad jis buvo laisvas, 
šiandien mes matome, kad 
pavergtų tautų skaičius di
dėja. Tikime, kad laisvasis 
pasaulis atsibus ir tars — 
gana”.

Akivaizdoje nūdienės ko
munistinio imperializmo su
darytos padėties, mes, per- 
savo rinktus veiksnius turi
me sustiprinti veiklą dėl sa
vo krašto laisvės. Todėl, dar 
kartą kviečiame visus Cle
velando ir apylinkių lietu
vius gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.
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snvniTinĖ PouTiįĮgs^^
Prancūzai ir vokiečiai duoda dar vieną šansą sovietams 

'pasitaisyti*. — Padėtis Afganistane ir Pakistane: paskutinis 
dingusios žurnalistės reportažas. — Eritrėja nepasiduoda.

Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Ciscard d’Estaing ir V. 
Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt po trijų dienų galvo
sūkio antradieni padarė ‘salia
monišką sprendimą*: jie pa
smerkė sovietų Afganistano 
okupaciją ir reikalauja pasi
traukimo, tačiau sankcijų ir 
griežtesnių priemonių savo 
saugumui patikrinti jie paža
dėjo griebtis tik po naujo už
puolimo, teikdami, kad Vaka
rų-Rytų detente negalėtų per
gyventi dar vieno panašaus 
smūgio. Demokratinių kraštų 
valdžioms sunku įtikinti savo 
rinkikus, kad reiktų kovoti dėl 
Afganistano, kuris šiaip ar 
taip jau nuo 1919 m. skaitėsi 
sovietų įtakos sfera.

Kaip pastebi The Econo- 
mist, kurio Europos balanso 
karikatūrą čia spausdiname, 
V. Vokietija daug daugiau pri 
klauso nuo santykių su sovie
tais, kaip Amerika. Visų pir
ma V. Berlynas yra sovietų ap. 
suptas, antra - per paskutinius 
7 metus vokiečiai sugebėjo už 
ūkines nuolaidas repatrijuoti

200,000 vokiečių kilmės asme
nų iš Rytų Europos ir tas pro
cesas vyksta toliau. Trečia, 
V. Vokietijos prekyba su ko
munistinius pasauliu siekia 
5 %, o Amerikos tik 2.7 % . Be 
to, Vokietija žymiai daugiau 
priklauso nuo eksporto, kaip 
JAV. Kaip keitėsi vokiečių 
nuotaikos parodo faktas, kad 
sausio pradžioje pusė jų pasisa
kė už dalyvavimą olimpijado- 
je ir tik trečdalis prieš. Da
bar nuomonės pasiskirstė pu
siau: 48% už, 48% prieš.

•••
Kur lauktinas sovietų pasi

stūmėjimas? Mes jau kalbėjo
me pirmame pusi, apie Jugos
laviją. Jei sutikti, kad ten lai
kas dirba sovietų naudai, di
desnio dėmesio vertas Pakista
nas, kuri suskaldytą į atskiras 
valstybes norėtų matyti ne tik 
sovietai, bet ir indai. Taip žiū 
rint i akis tuojau krinta Balu- 
čistanas - Pakistano provincija 
skirianti Afganistaną nuo Indi 
jos Vandenyno. Iš ten prane
ša The Manchester Cuardian 
korespondentas Peter Niese- 
wand:

‘Šimtai pakistaniečių, ap
mokytų Maskvoje ir Kuboje, 
laukia Afganistane sovietų 
įsakymo pradėti kampaniją 
už Balučistano atskyrimą iš Pa 
kistano federacijas.

Istorija kartojasi... 1911 prancūzų žurnale pasirodė ši 
Grandjouan karikatūra "Rusija užgrobia Afganistaną išprovo
kuodama Anglijos pasipiktinimą”. Ar ir šį kartą bus pasiten
kinta tik protestais?

■ Iš kitos pusės
DIRVOS sausio 31 d. Nr. buvo paskelbti VLIKo pirm, 

dr. K. Bobelio ir PLB pirm. inž. V. Kamanto atsišauki
mai. Paskutinysis rašo:

"Atsižvelgiant j vėliausius pasaulinius įvy
kius, PLB valdyba ir PLB Visuomeninių Reikalų 
Komisija RAGINA visas Kraštų valdybas:

a. Telegramomis arba laiškais kreiptis į savo 
krašto vyriausybes prašant remti JAV pastangas 
mėginant išlaisvinti įkaitus Irane... nuorašus siųs
ti JAV ambasadom. (Kam tai reikalinga? Kad įro
džius savo priklausomybę nuo JAV? — vm).

b. Kreiptis į savo kraštų vyriausybes išreiš
kiant protestą prieš Sovietų invaziją Afganista
ne ... raginant boikotuoti olimpijadą Maskvoje”.

Geležį reikia kalti kol karšta. Ir jei mūsų telegramos 
gali turėti bet kokios įtakos, reikėtų jas pasiųsti galimai 
greičiau. Kaip tai galima padaryti, jei skatinama per 
laikraščius, kurie užjūrius pasiekia per savaitę-kitą? Ne
jaugi tokia 'globalinė’ organizacija kaip PLB XX amžiaus 
pabaigoje neturi greitesnės komunikacijos priemonių?

šiuo atveju VLIKas bus PLB aplenkęs, nes dr. K. 
Bobelis rašo:

”VLIKo vadovybė KREIPĖSI į JAV preziden
tą Carterį, įtakingus JAV senatorius, Atstovų Rū
mų narius ir kitų valstybių Anglijos, Vokietijos, 
Kanados, Australijos ir kt. prezidentus ar minis- 
terius pirmininkus (kodėl užmiršti dar užsilikę 
karaliai? — vm), bandydama daryti įtaką, kad 
olimpiniai žaidimai Maskvoje būtų boikotuoja
mi ...”

VLIKas dar ragina tuojau nutraukti visas kelionės 
į Lietuvą, kad "prisidėtumėm prie pasaulio valstybių jau 
PRADĖTO Sovietų Sąjungos boikoto”. Kaip čia dabar iš
eina? Pereitais metais Lietuvoje lankėsi 2,000 'laisvų’ 
lietuvių, kurie nerado reikalo savo keliones atidėti dėl 
Lietuvos okupacijos? Kodėl jie turėtų dabar atsisakyti 
savo kelionių dėl... Afganistano pagrobimo ? Didesnės 
įtakos, rasit, galima būtų padaryti įspėjant, kad sykį so
vietams detente nusivylus, jie galėtų pradėti laikytis sa
vo įstatymų, kurie nepripažįsta įsipilietinimo kitur, o 
savo piliečius jie gali bausti nuo 15 metų s. d. kalėjimo 
iki sušaudymo už "priešingą Sovietų Sąjungos intere
sams veiklą." Kad to įstatymo nebus laikomasi, garan
tavo tik Tėviškės generolas Petronis, bet ką reiškia jo 
žodis? . * vm

Jie yra M airi gentės nariai, 
kurie į Afganistaną pabėgo 
1973 m., kada Buttho vyriau
sybė pasiuntė savo kariuome
nę numalšinti balučių separa
tistus. Malšinimas užtruko iki 
1977 metų. Apie 10,000 vyrų 
moterų ir vaikų tada pabėgo j 
Afganistaną ir nebegrįžo, nors 
naujas Pakistano valdovas gen. 
Zia ul-Hag paskelbė amnesti
ją. Apie 1,000 jaunų vyrų iš 
Afganistano buvo pasiųsti į 
Maskvos ir Havanos mokyklas 
Kai kurie jų dažnai ateina per 
sieną apsidairyti.’

Pakistano armija Balučista- 
ne turi apie 35 stovyklas, jų 
tarpe 10 Marri teritorijoje, 
gen. Zia pažadėjo savo kariuo
menę atitraukti, tačiau kol 
kas ji vis dar ten yra. Balučiai 
palami imant, nenori rusų 
viešpatavimo - jie pageidauja 
tik plačios savivaldos, kurios 
tačiau nesitiki iš Zia, ir nesi
rengia jam padėti, jei rusai pa 
sistūmėtų į priekį. Jų vadai 
aiškino korespondentui, kad 
Pakistano armija yra kovoms 
nepasiruošusi, 50% jos kari
ninkų eina administratorių 
pareigas ir nori ne tankų, bet 
Mercedes automobilių.

Sardar Akbar Bugti, vadas 
100,000 žmonių Bugti gentės, 
taip vaizdavo ateitį:

*Aš manau, kad rusai iki pa-

vasario įsistiprins Afganista
ne, o po to patrauks prie jūros. 
Man atrodo, kad jie pasisku
bins tai padaryti prieš Vaka
rams sutraukiant daugiau ka
riuomenės. Jie puls kol geležis 
dai* karšta ir Vakarai yra visai 
pasimetę.’

Civiliai gyventojai nesiprie
šins: ‘Jei žmonės neturi ko 
nustoti, kam jiems rūpintis? 
Mes esame šiandien laikomi re
težiuose. Ryt pančiai gali bū
ti sunkesni ar lengvesni - dėl 
to niekas nesijaudina.’

•••
Frankfurter Allgemeine Zei- 

tung korespondentas Klaus
Natorp teigia, kad sovietų pa
sistūmėjimas Afganistane bu
vo Pakistanui staigmena. Jo 
kariuomenė dar ir dabar yra 
išdėstyta Indijos pasienyje. 
Tiesa, Afganistane buvo varo
ma propaganda už Paštų gi
minių (kurios gyvena ir Pakis
tane, ir Afganistane) suvieny- 
jimą į vieną valstybę, tačiau 
tas klausimas nebuvo laiko
mas aktualiu. Kadangi pasie
nyje nėra jokių įstiprinimų, 
sovietai, pasišovę eiti pirmyn, 
nesulauks jokio pasipriešinimo. 
Atitraukti iš Indijos pasienio 
kariuomenę Pakistanui nesi
nori. Indija turi ne tik daug 
daugiau karių - milijonas 
prieš 350,000 - bet ir daug ge
resnius ginklus. Už tat Pakis
tano generalinio štabo nuomo
ne, prie Afganistano sienos tu
ri būti įrengti visai nauji su
stiprinimai su ginklais gautais 
iš Vakarų. Tam reikalingas 
visai naujas armijos korpas iš 
dviejų-trijų divizijų bei pagal
binių dalinių. Kol kas Pakis
tanas gavo kiek ginklų iš Kini
jos, bet tie yra jau pasenusio 
sovietų modelio. Ir šio kores
pondento liudijimu, Pakista
nui trūksta maždaug 20% ka
rininkų kiekviename dalinyje.

• ••
O kas girdėti iš Afganista

no? Ten digusi be žinios to pa 

ties Manchester Cuardian ko
respondentė Liz Thugood pas
kutiniame savo reportaže pa
sakoja susitikusi su sovietų ka
rininkais, saugojančiais Salin- 
go tarpukalnį netoli Kabulo. 
Per keturias savaites sovietų 
batalijonas ten neteko 12 vy
rų, visi nušauti iš pasalų. Ne
paisant to, plentas iš Kabulo 
vedąs į sovietų pasienį buvo vi 
są laiką atdaras susisiekimui, 
nors tris kilometrus jis eina tu
neliu. Trys karininkai, kurie 
žurnalistei pasakė tik savo var 
dus, bet ne pavardes, aiškino
si gavę įsakymą būti manda
giais, sveikinti sutiktus žmo
nes ri afganus traktuoti kaip 
savuosius, o taip pat ir nepra
dėti pirmiems šaudyti. Juos 
tačiau nemaloniai nustebino 
afganų šaulių taiklumas. Su
kilėliai paprastai iššaukia ak
menų griūtį nuo kalnų. Kai 
sovietų kariai išlipa iš savo au- 
tovežimių kelią išvalyti, į juos 
pasipila šūviai. Atrodo, kad 
karininkai labai apsidžiaugė 
britų žurnalistės vizitu, nes 
šiaip jų dienos yra labai nuo
bodžios. Jie aiškinosi atvykę 
padėti draugingam kraštui ir 
jį išgelbėti nuo kiniečių ir pa
kistaniečių įsikišimo. Jie tiki
si būti namie dar prieš Mask
vos olimpijadą, tačiau kores
pondentei suabejojus, ar tai iš 
tikro gali įvykti, rusai sutiko, 
kad tai daugiau noras negu 
galimybė.

Atsimenate Eritrėją, buvu
sią Italijos koloniją, po antrojo 
pasaulinio karo atiduotą Eti- 

jopijai? Ji visą laiką kovojo su 
tuo likimu, bet kai sovietai įsi
galėjo Etijopijoje ir ten nuga
beno 40,000 kubiečių, atrodė, 
kad nepriklausomos Eritrėjos 
viltis reikia palaidoti, nors jos 
pretenzijas iki Etijopija drau
gavo su JAV, palaikė sovietai. 
Jų apginkluota ir kubiečių ap
mokyta etijopų kariuomenė 
pradžioje susilaukė pasiseki
mo. Bet kai pereitų metų pa- 
baigoje 20,000 etijopų (jų tar
pe pasižymėjusi Liepsnos Bri
gada, kurią prieš sovietams 
ateinant treniravo Izraelis) šie 
kė galutinio laimėjimo, Eri
trėjos Liaudies Išvadavimo 
Frontas pūdančius taip smar
kiai sumušė, kad kautynių lau 
kuose buvo suskaityti 4,000 eti 
jopų lavonai, jų tarpe keli pul
kininkai. Sausio 5-10 d.d. įvy 
ko didelės kautynės Siaurės 
fronte, kur puolė 30,000 etijo
pų. Ir tie buvo taip sumušti, 
kad jų likučius išgelbėjo sovie
tų laivai Raudonosios jūros pa
kraštyje. Praktiškai visa Eri
trėją, išskyrus didesnius mies
tus, yra sukilėlių kontroliuoja
ma. Sovietai dabar bando pa
keisti Etijopijos diktatorių 
Mengistu, Maskvoje apmoky
tu kapitonu Legesse Asfaw. So 
vietams reikalinga Etijopija 
su Eritrėja dėl to priėjimo prie 
Raudonosios jūros. «

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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AUKIME ĄŽUOLAIS!
1918 m. vasario 16 d. Ne

priklausomybės Akto paskel
bimu vos 22 metus galėjome 
džiaugtis laisvoje Lietuvoje. 
Praūžusi audra paliko pragaiš
tingus pėdsakus, ‘išvadavusi’ 
tautą ir valstybę nuo visų jos 
turėtų teisių ir privilegijų - 
naujai vergijai.

Tačiau fizine jėga pagrįstas 
pranašumas laisvos lietuvio sie
los nepajėgė užgniaužti ir šian
dien, po 40 metų priespaudos, 
tikėjimas Laisva Lietuva yra 
užtikrintai gyvas viltimi, rū
pesčiu, darbu ir pastangomis 
tai atsiekti.

Su pasididžiavimu sekame 
nelygių jėgų kovą krašte, kur - 
lyg skruzdės dramblio kelyje - 
pavergtieji broliai-sesės saugo 
savo tautos lobius, ugdydami 
laisvės viltį ir meilę Lietuvai.

Su pasididžiavimu žiūrime 
ir į sesę-brolį, už krašto ribų, 
atsisakiusius abejingai sutikti 
su šio meto realiu faktu - tau
tos pavergimu. Tikėdami tau
tos teise gyventi, ir savo krašto 
,meilės vedami, aktyviai kovai 
Lietuvos laisvės atgavimui jun
gėsi lietuviai kur bebūdami. 
Lyg nulaužtos ir išblaškytos 
Lietuvos medžio šakos - atsisa
kė džiūdamos mirti, bet glau
dėsi prie svetimos žemės leis
damos šaknis, kad išlaikytų 
savo tautinę gyvybe ir tapaty
bę, kad būtų gaivalingu jėgų 
šaltiniu siekio įgyvendinimui.

Eilėje metų besikeičiančios 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS 
N E W YORKE (VYKS 

vasario 17 dieną, sekmadienį.
11 vai. ryto pamaldos Apreiškimo parapijos 

bažnyčioje, 259 N. 5 Street, Brooklyn, N. Y. Pamal
doms vadovaus kun. klebonas J. Pakalniškis, pa
mokslą sakys tėvas L. Andriekus, OFM. žodį tars 
Lietuvos generalinis konsulas A. Simutis.

Organizacijos dalyvauja su vėliavom.
3 vai. p. p. Kultūros židinyje, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N. Y. bus iškilmingas minėjimas, 
kuriame žodį tars Lietuvos generalinis konsulas A. 
Simutis, JAV New Yorko miesto kongresmanas Wil- 
liam Green, respublikonas, kun. dr. Jurgis šaraus
kas, Valstybės departamento specialus pareigūnas, 
prof. V. Moroz, buvęs ukrainietis kalinys ir jauno
sios kartos atstovas Viktoras Nakas.

Meninę programą atliks Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas V. Ralio ir tautinių šokių 
grupė Tryptinis, vad. J. Matulaitienės. Programai 
vadovaus Petras Tutinas.

Auka 4 dol. Studentams ir moksleiviam nemo
kamas.

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko Skyrius.

sąlygos nepalaužė ryžto ir vil
ties. Nedingo rūpestis. Ir pas. 
tangos siekiui nesumažėjo, tik 
lietuvybės medžio atžalų ka
mienas auga ir ... rambėja ...

Tebesitęsiančios priespau
dos ir pasaulinių įvykių aki
vaizdoje, švęsdami didžiąją 
Lietuvos prisikėlimo šventę- 
sukaktį, turime iš naujo per
žiūrėti savo siekius, įsiparei
gojimus ir dienos reikalavi
mus. Lietuvybės išlaikymas, 
parama tėvynainiams krašte 
ir kova už Lietuvos laisvę te
bėra pagrindinė užduotis ir 
tame kelyje negali būti vietos 
kompromisams ar asmenišku
mui.

Šiuo metu turime siekti, 
kad kiekviena lietuviškojo me
džio atžala būtų kuo labiau 
bujojanti pilnu, esminiu savo 
pareigos ir užduoties suprati
mu. Kiekvienas mūsų turime 
ugdyti lietuvybės ąžuolą sa
vyje (ir mūsuose), bet nemė
ginti slėptis ąžuolo šešėlyje.

Vasario 16 d. minėjimai te- 
nepraeina banaliu pareigos 
atlikimu, bet tegul tampa jie 
nauja manifestacija nemaž- 
tančio ryžto kovoje už laisvę ir 
pridermę pavergtos tautos.

Vieningame darbe, koordi
nuotose pastangose, kuo pla
tesnėje apimtyje ir sistematin- 
gu kruopštumu - visų mūsų 
jungtinės pajėgos tegul būna 
tikruoju įnašu Tėvynės laisvės 
kovoje. (d)

Vasario 
16-toji 
diena

Emilija Čekiene

‘Tauta, kuri davė ir duoda 
savanoriškai kraujo aukų už 
savo ir kitų tautų laisvę, užsi
spyrusiai vesdama nelygią ko
vą prieš krikščioniškojo pasau
lio griovėją-komunizmą, yra 
užsitarnavusi viso pasaulio 
pagarbos, įvertinimo ir pagal
bos’ — kalbėjo Antanas Oiis 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjime prieš 
ketvirti šimtmečio, čia gimęs 
lietuvių išeivių sūnus, anksti 
miręs, bes savo darbais Lietu
vai savo vardą įamžinęs kaipo 
pavyzdį ateinančioms kar
toms.

Tokia buvo lietuvių tauta, 
kuri po ilgų, ryžtingų žygių, 
pasišventusių tautos sūnų ir 
dukrų gyvybės auka, 1918 
metais prisikėlė laisvam, ne
priklausomam gyvenimui ir 
Vasario 16 dieną Lietuvos Ta
ryba Vilniuje paskelbė nepri
klausomos Lietuvos valstybę. 
Nuo tos lietuvių tautai džiaugs 
mingos istorinės dienos praėjo 
62 metai, bet laisve ir nepri
klausomu gyvenimu Lietuva 
džiaugėsi tik 22 metus. Per tą 
laiką, kai Lietuvos gyvenimas 
augo, stiprėjo ekonominiai, 
kultūriniai ir politiniai sveti
mų tautų tarpe, kai mes tikė
jome vis gražesne ateitimi, 
1940 m. birželio 14 d. ištiko 
vėl nauja, dar žiauresnė sovie
tų raudonojo teroro okupacija. 
Tai lietuvių tautos tragedija, 
kuri tęsiasi jau 40 metų. Ta
čiau nežiūrint žiaurios rusiš
kojo komunizmo vergijos metų 
skaičiaus, Vasario 16-ji diena 
liks amžiams lietuvių tautos 
istorinė diena, stiprinanti kiek 
vieną lietuvį, liūdyjanti pasau
liui, kad Lietuva buvo nepri
klausoma valstybė, sugebėjo 
savarankiškai tvarkyti kraštą. 
Ir šiandien, po daugelio metų, 
nežiūrint kur lietuviai begy
ventų - Sibiro platybėse neš
dami vergijos pančius ar tėvy
nėje okupanto persekiojami, 
ar laisvuose kraštuose gyven
dami - visomis galiomis vėl šie 
kiame Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

Pavergtoj tėvynėj, kap rašo 
laisvą pasaulį pasiekianti po
grindžio spauda, lietuviai ne
pareidavę okupantui, įvairiais 
būdais kovoja net rizikuodami 
gyvybėmis ir neprarasdami 
vilties vėl atgauti nepriklau
somybę. Laisvuose kraštuse 
gyvenantieji broliai skirtingais 
metodais padeda tėvynėje li
kusiems lietuviams. Mes išsi
sklaidę po svetimus, laisvus 
kraštus jautėme savo pareigą 
informuoti pasaulį apie Lietu
vą, jos vargus ir išsilaisvinimo 
troškimą. Mūsų politiniai 
veiksniai, organizacijos bei 
kiekvienas lietuvis vienokiu ar 
kitokiu įnašu tas pareigas iki 
pat šių dienų stengiasi atlikti.

Tačiau tai nėra lengva, ka
da sovietinis okupantas viso
mis priemonėmis skleidžia 
klastos ir melo propagandą 
laisvuose kraštuose. Toji jų ne
teisingai skleidžiama apie pa
vergtas tautas informacija re
tai suklaidina kurį iš mūsų tar. 
po, nes gerai pažįstam Lietu
vos priešo veidą, bet ji ligi šiol

JAV Kongreso atstovas William Green, atstovaująs New 
Yorko 18-tą distriktą, šį sekmadienį, vasario 17 d. kalbės New 
Yorke ruošiame Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minė
jime.

klaidino Vakarų pasaulį. Jie 
nepažino sovietų klastingo tuš
čiažodžiavimo apie taikią ko
egzistenciją ir bendradarbia
vimo įvairių ryšių plėtimą, 
kai tikrovėje tuo pačiu laiku 
siekė vis naujų svetimų žemių 
užgrobimo. Kad Vakarų kraš> 
tai apgaudinėjimu netikėjo, 
rodo ir JAV prezidento J. Car- 
ter nesenai padarytas prisipa
žinimas, kad jis vis tikėjo so
vietų geriems norams, siekian
tiems taikingo tautų bendra
darbiavimo ir mūsų visų, ge
rai pažįstančių sovietų tikruo
sius užmačius, didžiam nuste
bimui, taip nuoširdžiai siekė 
SALT II pasirašymo. Ir taip 
Vakarai savo demokratiškoj 
santvarkoj paskendę be rūpes
čio, kitom tautom nesirūpino, 
jų klausimus spręsti atidėliojo, 
sutartis su sovietais pasirašinė
jo ir silpnino pavergtų tautų 
akciją atgauti savo kraštams 
nepriklausomybę.

Bet štai sovietai Vakarų ty
lėjimų ir pasitikėjimu jais įsi
drąsinę, tokiu pat klastingu žy 
giu kaip ir kitas Europos tau

GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

PROCLAMATION
Designating February 16, 1980 as

•LITHUANIAN INOEPENDENCE DAY“

February 16, 1980 marks the sixty-second anniversary 
□ f tht Restoration of Independence of lithuania, prodaimed 
in their ancient capital of Vilnius in 1918.

Lithuanian sovereignty is recognized by the United 
Statės although that sovereignity has for fourty years been 
violated by occupancy of the Soviet Union. The freedom 
lovinę people of lithuania never accepted domination at the 
hands of their Soviet oppressors. Regardless of harsh 
persecution the Lithuanian people have continued to fight 
courageously for the re-establ1shment of their independence.

The historical eieanlng of February 16, 1918, has been 
kept alive in the hearts of those of Lithuanian birth and 
descent throughout the uorld, including nore than one 
ei 11 ton patriotic American Lithuanians who have notably 
contributed to the culture and progresą of this nation.

N0W, THEREFORE, I. George V. Voinovich, Mayor of the 
City of Cleveland, do hereby proclaim Saturday, February 
16, 1980, as “LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY,“ in Cleveland, 
and give eiecutive order that the Lithuanian flag be 
properly displayed above the City Hali on February 16th and 
17th. I urge all citizens to join with their Lithuanian 
brothers in their hope that freedom ui 11 once again be 
returned to their beloved homeland.

IN HITNESS VHEREOF, I have 
sėt my hand and caused the 
Corporate Seal of the City 
of Cleveland to be affiied 
on this 7th Day of February,

tas, okupavo Afganistaną ir 
atidarė Vakarams akis.

Šių įvykių šviesoje kova už 
Lietuvos laisvę šiandien reika
lauja dar didesnio budrumo, 
įtempto dėmesio, pastangų ir 
aukos, kad pajėgtume įtikinti 
laisvąsias tautas imtis priemo
nių, kurios galėtų apsaugoti 
pasaulį nuo gręsiančio dar di
desnio, nei bet kada istorijoje, 
sovietinio komunizmo pavo
jaus. Mūsų balsas turi būti 
dar galingesnis, svaresnis ir 
kad visi lietuviai tuo jautriu 
mūsų tautos klausimu kalbė
tume vieningu balsu. Vasario 
16-ji diena tebūna mums nau
jo įkvėpimo, ryžto ir vilties at
rama kovą už Lietuvos laisvę 
laimėtil

• Inž. Vytautas Kaman
tus, PLB pirmininkas, pa
kviestas kaip pagrindinis 
kalbėtojas Lietuvos Nepri
klauso m y b ė s atstatymo 
šventės minėjime vasario 17 
d. Toronte, Kanadoje.
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Septintą dešimtmetį išlydėjus (3)

Aukso kerštas
Kalbėdama apie dolerio at

palaidavimą nuo aukso patro
no, 1972 metų gruodžio 13 d. 
Dirvoje tarp kitko rašiau: *... 
senis auksas bematant atsiker- 
šijo’.

Tenegalvoja skaitytojas, 
kad auksu neparemto, svyruo
jančio dolerio sistema man yra 
nemiela. Anaiptol. Teoriniai 
ji yra be priekaištų. Deja, 
vien teorijomis žmogus negyve
na. Kartą panaudota prakti
koje, nekonversinio pinigo teo
rija užkliūva ant giliųjų žmo
gaus psichikos klodų: žmo
gaus galvosenoje, krizės metu, 
auksas yra patvari vertybė, o 
popieris lieka popierių.

Klausimas nestovi tame, ar 
mes būsime konversinės ar ne- 
konversinės valiutos gynėjai. 
Klausimas yra grynai ekspe
rimentinio pobūdžio: žiūrime 
kas atsitiko, konstatuojame 
faktus.

Septintam dešimtmečiui iš
auštant, aukso uncijos vertė 
buvo US $35. Dešimtmečiui 
užsibaigus, vien tik per pirmą 
1980 metų savaitę, aukso vie
nos uncijos kaina siekė beveik 
700 dolerių.

Ar prieš dešimti metų buvo 
galima tokią infliaciją numa
tyti? Atsakymas yra: taip. 
1972 metais rašiau: ‘Kuo ar
čiau yra einama prie pasauli
nės nekonversinių monetų sis
temos, tuo labiau darosi būti
na įvesti visame pasaulyje 
tarptautinio sutarimo kontro
lę. Mat šitokioje priverstinoje 
“tarpusaviu interesų pinigo” 
komunoje, užtenka vieno eko
nominiai ir politiniai stipraus 
Judošiaus, ir visa nekonversi
nio pinigo sistema gali susvy
ruoti. Gi modernioje ekono
mijoje, psichologinio elemento 
svarba yra tokia didelė, kad 
žmonijai įprasti, mažiausiai 
3,000 metų senumo aukso gar
binimo motyvai staiga gali 
pasirodyti esą stipresni už mo
dernios ekonomijos logiką’.

JUGOSLAVIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kai, ar bent simpatikai. Dau
gumas generalinio štabo kari
ninkų yra baigę sovietų kari
nes akademijas. Kas bus, jei 
prie to pridėsime nepasitikėji
mą Vakarais? Djilas dar prieš 
metus rašė:

‘Laikas nebedirba nūdienei 
Jugoslavijai. Už tat sovietų 
vadovybė turi pakankamo 
pagrindo kantriai, tikslingai 
ir atsargiai pasirengti Balka
nų ir Jugoslavijos užvaldy
mui.’

Jei reikėtų tą eigą pagreitin
ti, sovietai tam reikalui jau se
niai turi sutelkę pietinę armi
jų grupę Vengrijoje. Oesteri- 
sche Militaerische Zeitschrift, 
kuri paprastai yra labai gerai 
informuotas apie padėtį Pietų 
Europoje, tą grupę laiko geros 
paruostės 70-80 tūkstančių ka
rių telkiniu, galinčiu greitai 
pasiekti Belgradą, jei ten būtų 
reikalinga talka sovietų šali
ninkams. Ji vasados gali susi
laukti parmos iš Karpatų kari
nės apygardos, kurioje yra su
telkta 10 divizijų ir 8 divizijų 
ir 8 divizijų iš Odesos karinės 
apygardos.

Jūratė Statkutė de Rosales
Šiandieną jau žinome, kad 

3,000 metų senumo motyvai iš 
tiesų pasirodė esą stipresni už 
ekonomistų apskaičiavimus. 
Tik dar nežinome, kas bus tas 
atviras Judesius, kuris lemia
mu momentu galės paleisti į 
apyvartą auksu paremtą mo
netą. Taip pat dar nežinome, 
kada tas lemiamas momentas 
bus. Tegalime spėlioti.

Spėlioti ja pradėjau prieš aš- 
tuonerus metus, savo straips
nyje ‘Auksas’. Dabar, žvel
giant atgal į tuometines savo 
pastabas, matau, kad per pra
ėjusi laiko tarpą mano senieji 
spėliojimai apie sovietų auksą 
nei karto nebuvo paneigti, bet 
daug kur pasitvirtino. Antai, 
kadaise Dirvoje atspausdintos 
Comptono enciklopedijos pa
duotų sovietų aukso kasyklų 
vietovės vėliau man netikėtai 
sutapo su spaudoje užtiktų so
vietinių koncentracijos stovyk
lų žemėlapiu. Atsitiktinumas? 
Vargu.

Sovietai auksą kasa ir jie jo 
turi. Kur jie tą auksą deda? 
Aukso kiekiai, kadaise išmokė
ti už kviečius, atrodo buvo per 
maži, kad pateisintų 'aukso 
vartojimo’ fasadą. Taigi, kar
toju : kur sovietai kasamą auk
są deda?

Daleiskime pav. sekančią 
padėti: šiais ar sekančiais ku
riais metais, sovietai paleidžia 
į tarptautinę apyvartą ribotą 
kiekį konversinių rublių. 
Kiek dolerių tuomet teks mo
kėti už vieną rublį? Kam ir 
už kokią valiutą ‘trečio pasau
lio’ valstybės tuomet norės sa
vo žaliavas pardavinėti? Kas 
atsitiks su vakarų pasaulio eko 
nomija? Verta yra apie tai pa, 
galvoti.

Likimo ironija yra tame, 
kad kartą peržengus Rubiko
ną, t.y. kartą perėjus iš kon
versinės į nekonversinę siste
mą, kelio atgal doleriui nebė
ra. Vakaruose turimi aukso 
kiekiai yra per maži, kad galė 
tų padengti plačiai pasaulyje 
naudojamų dolerių mases. Be
lieka įsitvėrus laikytis žaliojo 
popierėlio ir apsaugoti jį kiek 
tiktai įmanoma. O tuo tarpu 
auksas keršija, Judesių pasau
lyje netrūksta, ir ateities per
spektyvos darosi kaskart niū
resnės ... Nebent kuriame 
nors Sovietuos kampe laiku 
įvykęs sprogimas ... konverši
niam rubliui užbėgtų už akių.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkei: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ST. LOUIS

Vanda ir Vladas Tervydžiai, Collinsville Balfo ir St. Louis 
ALT S-gos skyriaus pirmininkai.

ST. LOUIS IR APYLINKĖ

Gyvenime yra retas suta
pimas gimti dvynukais, bet 
pensininkams Tervydžiams 
yra dar retesnis sutapimas 
šiais poriniais metais pasi
daryti organizacijų pirmi
ninkais. Collinsvilles Balfas 
čia jau gyvuoja 27 metus. 
ALT S-gos St. Louis sky
rius pereitais metais at
šventė 20 m. sukaktį. Bu
vo sutapimas, kad skyriaus 
pirmas pirmininkas buvo 
inž. Jonas Gumbelevičius, 
kuris ir pereitais metais 
kaip pirmininkas pravedė 
sukakti. East St. Louis Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas dr. Vytautas Gave
lis širdingais žodžiais pa
sveikino skyrių ir sukakties 
dalyvius.

Minėjime dalyvavo svečių 
ir iš Floridos bei Tennessee. 
Dr. Švarcas pristatė leidinį 
"Tautinės minties keliu". 
Minėjimo nuotaikų gražiai 
paįvairino lietuvių ir tarp
tautinėmis dainomis panelė 
Poisel, kuriai palydėjo pia
ninu M. Stankuvienė. Sve
čiai ilgai šokdami linksmi
nosi Fišerio restorane ir 
džiaugėsflietuviška muzika.

Tais pat metais skyrius 
paminėjo ir Vilniaus uni
versiteto 400 metų įkūrimą 
bei 75 m. spaudos draudimo 
sukaktį. Paskaitas atliko 
ten pat K. Kikutis. Skyrius 
priklauso netiesioginiai St. 
Louis International Folklore 
Federation ir jau 2 metus 
iš eilės St. Louis teismo ro- 
tundoje išstato tarp 20 tau
tų, eglutę su šiaudinukais. 
Skyriaus veikėjų pastango
mis Collinsvillėje Kūčių 
vakarą evangelikų bažny
čioje, apie 1000 amerikonų 
pagerbė lietuvius, imant 

Komuniją, laužydami lietu
viškas plotkeles.

Skyrius šiems metams iš
sirinko naują valdybą šios 
sudėties: pirmininkas — 
Vladas Tervydis, vicepirmi
ninkas — inž. Jonas Gum
belevičius, sekretorius — 
Kristupas Kikutis, iždinin
kė — Aldona švareienė ir 
narė ypatingiems reikalams 
— Meta Kikutienė.

Skyriaus nariai dalyvau
ja ir kitose organizacijose, 
nes vienybė yra galybė.

K. Kikutis

PHILADELPHIA
Iš TAUTININKŲ 

VEIKLOS

Š. m. sausio mėn. 2 d. Lie
tuvių Namuose įvyko ALT 
S-gos Philadelphijos sky
riaus metinis susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ilgame
tis skyriaus pirm. V. Mato
nis. Pagerbti mirusieji na
riai, kurių yra daug ir pa
skutinis iš gyvųjų pasitrau
kęs K. špakauskas.

Susirinkimui pirmininka
vo Br. Vigelis, o sekretoria
vo Ir. Matonienė. Praneši
mus padarė; pirm. V. Ma
tonis, kurio sumanumo ir 
pasišventimo dėka, atsisa
kius Toronto "Aitvarams" 
greitomis buvo pakviestas 
Hamiltono "Aukuras”. Su
ruošta su pasisekimu pra
ėjusi dailininko č. Janušo 
paroda. Suruošta p. Valių 
ūkyje šeimyninė gegužinė. 
Aplankyti mirusių narių ka
pai ir gausiai dalyvauta 
Tautinės S-gos seime Chi
cagoje. Iždininkas P. Dide
lis pasidžiaugė, kad skyrius, 
nežiūrint didelių išlaidų 
vykstant į seimą ir remiant 
Lietuvių Namus, kuriuose 

skyrius yra jau nupirkęs už 
600 dol. šėrų, skyriaus ka
soje dar yra virš 1000 dol. 
Valdyba šiais metais yra 
paskyrusi: 50 dol. "Vilties" 
draugijai, 50 dol. V. Krėvės 
šeštadieninei mokyklai ir 25 
dol. radijo valandėlei. Revi
zijos komisija pasiūlė pada
rytus pranešimus patvirtin
ti.

Diskusijose iškilo nario 
mokesčio dydis. Seime, Chi
cagoje, nutarta 5 dol. Sky
riuje yra dauguma pensi
ninkų ir jiems mokestis per- 
didelis. Atrodo, 5 dol. ne
daug. Bet gi tautininkai yra 
aktyvūs ir dalyvauja ir ki
tose organizacijose. Mokėk 
Tautinei S-gai, Bendruome
nei, Balfui, Ramovėnams, 
Moterų klubui. Lietuvių Na
mams, radijo valandėlei ir 
kitokios rinkliavos. Remk 
spaudą — prenumeruok lai
kraščius ir pirk knygas ir 
kt., o to pensininko pajamos 
ribotos — menkos. Susirin
kimas nutarė nario mokestį 
— 3 dol. Taigi, Centro val
dybai bus sumokėta — 2.50 
dol., o 50 c. liks skyriui 
smulkioms išlaidoms.

Skyriaus valdyba, kasmet 
aplankydavo mirusiu narių 
kapus, bet laikui bėgant, 
nebe visi kapai yra suran
dami. Todėl, kad nebūtų už
miršti ir kiti mirusieji, nu
tarta užpirkti bendras mi
šias, kuriose visi nariai tu
rėtų dalyvauti. Skyrius yra 
įsisteigęs 1949 metais. Dėl 
visokių parengimų ir kitų 
priežasčių, skyriaus 30 me
tų sukakties minėjimas ati
dėtas į 1980 m. rudenį. Tuo 
pačiu prisimintas ir pirma
sis skyriaus pirmininkas Z. 
Jankauskas, kuriam š. m. 
sausio 1 d. suėjo 94 metai. 
Tam prisiminimui atžymėti, 
nutarta jam įteikti atž.vmė- 
jimą.

Valdyba 1980 m. liko ta 
pati: V. Matonis, P. Didelis, 
A. Dilba, V. Gruzdys, J. 
Kaulinienė, J. Melnikienė, 
P. Mitalas ir dar papildyta 
Br. Impolieniene.

Revizijos komisija: P. 
Balčius, K. Kaulinis ir K. 
šparkevičius.

Susirinkimui pasibaigus 
sekė moterų paruošta ka
vutė ir reikia pasidžiaugti, 
kad moterų yra labai didelis 
įnašas, paruošiant parengi
mams vaišes ir kt. Kavutės 
metu prisiminta kai kurie 
nariai sulaukę pensininko 
metų, jų tarpe ir pirm. V. 
Matonis. P. Mifalas
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Europietiškas kaimelis vystas ^^3

Praeitais metais gruodžio 
6, 8 ir 9 d.d. Mihvaukės 
Viešajame Muziejuje (800 
West Wells St.) įvyko et
ninės Europos skyriaus ati
darymas. šis skyrius atvaiz
duoja Europos tautines kul
tūras, beveik pilno masto 
kaimelio formoje, 'kuriame 
kiekviena iš 32 tautinių 
grupių turi sau būdingą na
mą su vidaus įrengimais.

NAUJOS KNYGOS

• Vincentas Liulevičius. 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINĖ VEIKLA. Iš-
leido Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Aver, Chicago,
III. 60636. 224 psl. Kaina 8 
dol. Knygos leidimo mece
natai Justo Lieponio šeima 
ir Lietuvių Fondas. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje.

• POVILAS KAUPAS. Jo 
mirties metinių proga iš
leistas albumas, kuriame 
sudėtos paskutiniųjų kūry
bos metų darbų nuotraukos 
ir Vytauto Kasniūno įva
das apie velionį. Albumo 
redakcinė kolegija: Vytau
tas Kasniūnas, Aleksandras 
Marčiulionis, Juozas Mieliu- 
lis ir Bronius Murinas. 
Spadė M. Morkūno spaustu
vė Chicagoje.

-MEDICINA
’ASAUUO IHTUVHJ GVOVIOAJ SĄJUNGOJ iutNAlAS

• MEDICINA, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos žurnalas Nr. 1 (56) 
1979. Redaktorius dr. D. 
Degėsys, 10612 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Ohio 
44108. Administratorė: Bi
rutė Skrinskienė, 33441 
Lake Shore Blvd., Eastlake, 
Ohio 44094.

šiame numery daug įdo
mių straipsnių medicinos 
mokslinėm temom, plati ap
žvalga Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos veiklos, ^pristato
mi jaunieji medikai, moterų 
skyrius ir kt. Numeris gau
siai iliustruotas.

Sk.vriaus plotas maždaug 
80x60 metrų, poilgo ketur
kampio formos, paliekant 
viduryje aikštę kurioje dar 
yra fontanas. Gatvės išgrįs
tos akmens klodu, o staty
biniai ramsčiai (kurie laiko 
šio skyriaus lubas) užmas
kuoti medžių pavidaluose su 
ževe, šakomis, bei lapais. 
Atvaizduotas šio kaimelio 
laikotarpis yra galas 19-to, 
pradžia 20-to šimtmečio, 
taigi gatvės žibintu prie- 
blandžiai apšviestos — kas 
suteikia gan jaukią atmos
ferą visai aplinkai. Pastatai 
išrikiuoti maždaug pagal 
geografinį Europos tautų 
išsidėstymą: pav., danų, 
suomių, norvegų ir švedų 
namai greta vieni kitų: ta- 
tada seka pabaltiečių, len
kų, čekų, slovakų, rusų, uk
rainiečių pastatai, ir t.t.

Pabaltiečiai čia suburti 

Vilniaus panorama.

VYT. ALANTAS

VILNIUS
Neris, kaip laumės juosta sidabrinė.
Apjuosia tviskančia banga miestą Gedimino.
Senų šventyklų bonios mirguliuoja upėje sriaunoj, —
Kalnai Panerio dunkso miglotoj tolumoj.
Vilnius — legenda iškirpta iš metraščių senų! —
Ją mums byloja dainiai ir šventyklų puošmenos meistrų. 
Istorine kalba prabyla amžiai iš tavųjų mūrų, 
šventyklos tavo rymo tūkstančiai dieviškų skulptūrų. — 
Ir ženklas įkvėpimo įmūrytas plytoj kiekvienoj, — 
Karaliai, liaudis kūrė tavo veidą istorijos eigoj.
Sutemus Šventaragio slėniu aidi, lyg iš debesų, duslus staugimas,— 
Ten vis dar staugia iš valdovo sapno Vilkas Geležinis.
Ant karalių kalno stūkso bokštas — sargas praeities žilos. — 
Pakalnėj Katedra baltuoja, lyg atklydus vizija iš Elados tolimos. 
Ten vargonai ūžė ir smilko smilkalai šventieji.
Kai ant galvų karūnas dėjos šventais aliejais pateptieji.
Po Katedros požemių skliautais ilsisi viešpačiai tautos. 
Tačiau ramybės net ir Amžinybėj jie neranda niekados. — 
Sapnus jų drumsčia visokio plauko perėjūnai. — 
Netrūko ir savų gentainių atskalūnų.
Kurie dėl grobio, noro viešpatauti ir garbės 
Galavos pražūtingai lemt Likimą mūs šalies.
Dundėjo Vilniaus gatvėm imperiniai pulkai
J žygius traukdami išskleistom vėliavom. —
Kovojo karalių Mieste žmonės ir dievai. — 
Mylėjos ir istorijas rašė dejom kruvinom.
Tu. Vilniau, kryžkelėj tautų kaip deimantas žėrėjai
Garbe, didybe ir meno lobiais savo. —
Kaimynai pavydėjo didžios galybės tavo
Ir stengės numalšinti Vilką Geležinį, niekadėjai.
Nuplaus nuo tavo veido priešų apnašas ranka lietuvio, —
Ir tu vėl suspindėsi spindulingąja aušrų Aušra. —
Ir vėl skelbs pasauliui Vilkas Geležinis.
Jog tu. Vilniau, buvai, esi ir būsi lietuvio meilė amžina!

po vienu stogu, vidaus plotą 
pasidalinę po kambarėlį. Pa
baltiečių namas gan patrau
klios išvaizdos ir stovi įdo
mioje vietoje, didelių me
džių paunksmėje. Pažymė
tina, kad šis pabaltiečių na
melis tikrumoje seka gerai 
dokumentuotą Pagėgių gry
čios pavyzdį, su šoniniu 
priegonkiu, žirgeliais, bei 
baltų tautomis būdinga 
stulpų bei langų ornamen- 
tacija. Taigi, garbė atiduo
ta Mažajai Lietuvai.

Lietuviškas kambarys tu
ri dviejus langus per ku
riuos žiūrovai gali gėrėtis 
kukliais bet skoningais vi
daus įrengimais: sienas 
puošia išdrožinėta medinė 
lėkštė, puikiai skaptuota 
ranksluostainė su lininiu 
rankšluosčiu: Nukryžiuoto 
Kristaus medžio raižinys iš 
19-to šimtmečio; juostainė

Pabaltiečių namas etnografiniame muziejuje.

su raštuota juosta; iš Lie
tuvos parsivežtas rankų 
darbo pastatomas kryželis 
arti šimto metų senumo; ir 
dar, ant sienos kabyklų 
įvairios, spalvotos juostos, 
nekuriuos, vėl, arti šimtme
čio senumo. Vidaus apšvie

timas pritaikytas minėtam 
laikotarpiui — neva žibali
nėm lempom. Stalas paklo
tas margo rašto lininė stal
tiesė su raštuotu takeliu, 
ant grindų liaudies darbo 
žalsvas divonėlis, ant krai
čio skrynios bei suolo įvai
rūs liaudies meno audiniai, 
o ant kėdės žemaitiška pin
tinė su lino pluoštais; gi 
kampe ratelis su lino kuodu, 
lyg ir laukiąs grįžtančios 
verpėjos.

Pažymėtina kad šis Mil- 
vaukės muziejaus etninės 
Europos skyrius yra pirmu
tinis toks visoje Ameriko
je ir jo įgyvendinimas pa
reikalavo nemenka piniginį 
įsipareigojimą dalyvaujan
čioms tautinėms grupėms. 
Statybos išlaidoms padeng
ti, trys Wisconsino lietuvių 
apylinkės (Mihvaukee, Ra- 
cine ir Kenosha) pirmą sykį 
taip vieningai stojo remti šį 
sudėtingą sumanymą, suda
rydamos LIETUVIŲ PAVI- 
LIJONO RENGIMO KOMI
TETĄ MILWAUKEE MU
ZIEJUJE 1977 metais. Tas 
komitetas susideda iš dvie
jų atstovų iš kiekvienos 
apylinkės: pirmininkas V. 
Janušonis ir P. Jasionis iš 
Milvvaukee; sekretorius P. 
Petrušaitis ir L. Pliura iš 
Racine; dr. V. Balčiūnas ir 
iždininkas V. Paukštelis iš 
Kenosha. šis komitetas per 
pastaruosius trejus metus 
sėkmingai pravedė aukų va
jus tarp vietinių lietuviškų 
organizacijų, pavienių as
menų, bei lietuviams prie
lankių amerikiečių preky
bos bei gamybos įmonių. Iš
davoje lietuviai buvo vieni 
iš pirmųjų pinigų sumos su
telkime, ir užtat "lietuviš
ka” gryčia buvo viena iš 
pirmųjų pradėta statyti šia
me muziejaus skyriuje.

1978 metų pavasari, už
baigus Europietiško Kaimo 
pirmų trijų namų statybą, 
muziejuje buvo surengta 
"vainiko kėlimo" iškilmės. 
Tr pabaltiečiai pirmavo iš
keldami ąžuolo lapų vaini
ką, perrištą lietuvių, latvių, 
ir estų spalvingomis juosto
mis, bei išreikšdami savo 

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvių kambarys Pabaltiečių namelyje.

Mefekingas - 1980 (1)

Pavojuje lietuvių kalba...
Antanas Dundzila

EUROPIETIŠKAS KAIMELIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

džiaugsmą liaudies daino
mis bei šokiais.

Nejučiomis prabėgus dar 
vieniems metams, ir vėl rei
kėjo ruoštis naujoms atida
rymo iškilmėmis. Bet dėka 
mūsų aukuotojų dosnumo, 
lietuviškas skyrius muzie
juje jau turėjo sudaręs at
skirą taupymo sąskaitą, ku
rios paskirtis padengti su
sidarančias išlaidas — ar 
tai būtų eksponatų jsigyji- 
mas parodos pagerinimui, 
ar tai būtų lietuviškų me
ninių ansamblių kelionės iš
laidų padengimas, honora
rai ir t.t.

Taigi, vėl subruzdome 
ruoštis, ir dėka nuoširdaus 
talkininkavimo, viskas gra
žiai susiklostė. Racinės Lie
tuvių Moterų Klubas, eilę 
metų pasižymėjęs kulinari
niais gabumais ir sumaniai 
vadovaujamas ponios Pliu- 
rienės, prikepė lietuviškų 
skanėstų parodos atidary
mui. Prie lietuviško maisto 
per atidarymą budėjo, būrys 
Milvvaukės liet, moterų pa
sipuošusios tautiniais rū
bais. Visoms talkininkėms, 
o ypatingai Moterų Klubui, 
didelis, nuoširdus ačiū!

Meninę dalį, per tas tre
jas parodos atidarymo die
nas, atlikinėjo įvairios lie
tuvių grupės; nuoširdi pa
dėka Racinės Liet. Moterų 
Kvartetui ir jos vadovui p. 
Grimskiui; taipogi, didelis 
ačiū St. Milašiaus vadovau
jamai "Bijūno” tautinių šo
kių grupei ; o ypatinga pa
dėka išreiškiame p. Balio 
Pakšto tautinių instrumen
tų ansambliui, kurio penki 
nariai pasišventė pas mus 
atvykti iš Chicagos ir nuo
stabiai praturtino lietuviš
kąją meninę dalį savo kan
klių ir birbynių aidais.

Per tas tris dienas linų 
verpimą demonstravo ponia 
Mitkienė, o liet, kalėdinių 
papuošalų (šiaudinukų) ga
minimą, ponia Janušonienė.

Ateityje numatyta lietu
viškame kambaryje atvaiz

duoti Vargo Mokyklą, ir, 
1989 metų bėgyje, atkviesti 
koki nors stambesnį lietu
višką meninį vienetą pro
gramai išpildyti muziejaus 
auditorijoje. Taigi, nemaži 
darbai mūsų tebelaukia. Už
tat maloniai kviečiame vi
sus tautiečius, iš arti ir toli, 
prisidėti prie šio gražaus 
lietuviško darbo: aukos, su 
muziejaus pakvitavimu, yra 
nuo federalinių mokesčių 
atleidžiamos; o eksponatų 
aukotojai gauna savo vardo 
įamžinimą, čekius rašyti: 
Lithuanian Exhibit Build- 
ing Fund ir siųsti: Mr. V. 
Paukštelis, Treasurer, Li
thuanian Exhibit Building 
Fund, 4010 7th Avė., Keno- 
sha, Wis. 53140. Eksponatų 
aukotojai prašomi rašyti 
sekančiam: Mr. V. Janušo
nis, Chairman, Lithuanian 
Exhibit Buiding Commit- 
tee, W347 S4948 C.T.H. — 
G, Dousman, Wis. 53118.

Šių malonių įvykių išda
voje tenka pastebėti, kad ir 
mažesnės lietuvių apylin
kės, pasitaikius progai, at
lieka didelius ir naudingus 
šiuo atveju tiesiog pamink
linius darbus — teigiamai 
atstovaudami bei įamžinda
mi Lietuvos vardą bei kul
tūrą. Savo darniu sutari
mu ir ryžtu šios trys Wis- 
consino lietuvių apylinkės 
(Mikvaukee, Racine, ir Ke- 
nosha) nekuriais atvejais 
galėtų būti pavyzdys net ir 
didesniems lietuvių cent
rams.

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY iSHIFT 
• Spindle Acme Uridley
• 5 Spindle Davenport

• 5 Spindle W 4 S AUTO
• 2 AB-W & S Single 

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Uarner & Swassey 

Turret Lathe 
CONTJNENTAL LP PRODUCTS 

130 W. YORK TOWN, DALLAS, TX. 
J1M CAMPBELL. 214-741-6081

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

Applications are bei n g taken for full 
time on all shifts. Salary coin- 

.irensurate with experience and ability 
Excellent benefits & woricing condi- 
tions. Apply call or write Personnel 
Department

M. J. ČLARK MEMORIAL HOME 
1546 Sherman S. E.

G ra n d Rapids, Mich. 49506
(49-8)

"Skautai, ateitininkai, 
kitos organizacijos, Vilkas, 
Lietuvių Bendruomenė, vi
si kultūriniai vienetai yra 
lietuvybės išlaikymo bei 
tęstinumo Įrankiai. Lietu
vių kalba, papročiai ir tra
dicijos yra pagrindinės šių 
lietuvių emigrantų verty
bės, kurias jie stengiasi iš
laikyti ir perduoti kitiems, 
šventai tikėdami j Lietu
vos Nepriklausomybės at
gavimą ir politinį savaran
kiškumą”.

Rasa Lukoševičiūtė, 
viena iš IV PLJK pre
zidiumo pirmininkių 
sociologė, Montrealio 
skaučių tuntininkė. 
PASAULIO LIETU
VIS, 1979 Nr. 10 p. 14.

1979 metų gruodžio mėn. 
išleistoje -Brolijos Vyriausio 
Skautininko ‘Krivūlėje’, tarp 
kitų dalykų, skaitėme apie to
kius Brolijos planus:

‘Studijuojama, kaip pa
traukti j Broliją lietuviškai silp
nai kalbančius arba visai 
nekalbančius lietuviukus. Gal
vojama įsteigti vienetuose nors 
po vieną lietuviškai nekalban
čių skiltį.’ (Psl.2)

Suprantant rūpestį silpnu ir 
vis silpnėjančiu lietuvių kal
bos vartojimu mūsų jaunimo 
tarpe, Brolijos Vadija čia ban
do į mūsų gretas grąžinti nuo 
lietuvybės atitolusius vaikus. 
Esmėje toks tikslas yra geras ir 
sveikintinas. Siūlomas meto
das yra tačiau reikalingas aty- 
daus žvilgsnio, nes sakoma, 
kad šį tikslą galima atsiekti 
Brolijoje steigiant lietuvių kal
bos nenaudojančius vienetus.

Žinome, kad savo tarpe jau
nimas kalbasi angliškai ir tik 
ypatingos priežiūros bei aplin
kybių šviesoje, daugiausiai tik 
su vyresniaisiais, kalba lietu
viškai. Taip pat žinome, kad 
dar bent šiuo metu mūsų skau 
tybėje dainos, šūkiai, žaidi
mai, religinės apeigos, progra
mos, visas ryšių palaikymo 
tinklas naudoja tik lietuvių 
kalbą. Lietuvių kalba mūsuo
se yra daug svarbesnė, bran
gesnė ir esmingesnė organiza
cinė savybė ir kaipo tokia, jo
kiu būdu neprilygintina to
kiems programiniams dalykė
liams, kaip signalizacijai, pio- 
nierijai ir t.t. Taigi siūlomas 
tikslui atsiekimo metodas - 
steigti lietuviškai nekalban
čius vienetus - yra radikalus ir 
reikalingas kruopštaus, visa
pusiško pasvarstymo.

Reikia manyti, kad šis su
manymas kilo matant mūsų 
lituanistines mokyklas, kurio
se jau keli metai veikia specia
lios klasės lietuviškai nekal
bantiems vaikams. Paviršuti
niškai žiūrint, pasirinktas mo
delis čia labai aiškus: jei šešta
dieninė mokykla prilygintina 
draugovei ar tuntui, tai lietu
viškai nekalbanti klasė lygin
tina angliškai kalbančiai skil
čiai. Puiku, kad tokių mokyk
lų klasės veikia, nes jos savo 
paskirti nors dalinai, su viso
kiais vaikų amžiaus bei inte
lektualinio skirtumo vargais, 
gal atlieka. Deja, čia reikia 
nepamiršti, kad skautybė nė

ra klasikiniai suprantama 
mokslo įstaiga, kaip pradžios 
mokykla, gimnazija ar univer
sitetas. Skautybė yra visuo
meninė jaunimo auklėjimo or
ganizacija: daugelis mokyklos 
metodų bei priemonių skauty- 
bėje nenaudojamos, nes čia 
dominuoja visai kita ugdymo 
sistema. Taip, kaip vaiko auk
lėjime skautybė negali atstoti 
šeimos, taip skautybė neturė
tų būti paverčiama mokykla. 
Net popiežių enciklikos, ro
dos, skiria tris pagrindines, 
savo tarpe bendradarbiaujan
čias jaunimo auklėjimo insti
tucijas - šeimą, Bažnyčią ir vi
suomenę. Skautybė čia telpa 
visuomenės kategorijoje, bet 
vis tik nesuplaktina su mokyk
la.

Visiškai daleistina, kad 
praktiškai orientuotas asmuo 
gali išdėstytus išvedžiojimus 
atmesti. Juk kartais yra leng
viau dirbti, ‘nefilosofuojant’. 
Kartais praktiška veikla, ne
žiūrint visokių teorijų, neša ne 
tikėtai gražius rezultatus ... 
Gerai! Daleidžiant, kad išve
džiojimuose galima klysti, pa
galvokime, kaip tą siūlomą 
planą būtų galima praktiškai 
įgyvendinti: pasvarstykime
jam reikalingas veiklos prie
mones bei plano rezultate su
kuriamą aplinką LSB viene
tuose.

įsivaizduokime, kad kokia
me nors vienete suorganizavo
me berniukų skiltį, kurie ne
moka lietuviškai. Kadangi 
‘Krivūlėje’ nieko nesakoma 
apie lietuvių kalbos mokymą 
tai galima daleisti, kad viene
tas veiks tik angliškai, arba 
90% angliškai. Ar mokysime 
juos lietuviškai ar ne, bet 
kokiam nors didesniam viene
te visada bus koks nors mažes
nis, kalbantis beveik tik ang
liškai: juk turime galvoje pas- 
stovų darbą ir nuolat ateinan
ti prieauglį. Metų bėgyje toks 
‘angliškas’ LSB vienetas rink
sis 2,3 ar 4 kart į mėnesį ir da
lyvaus didesniojo vieneto veik
loje :

1. Skilčių sueigos, aišku, 
bus pravedamos angliškai. 
Dainuojamos angliškos arba į 
anglų kalbą išverstos lietuviš
kos dainos, gal įskaitant ir Lie 
tuvos Himną. Čia yra visai lo
giška išvada, nes vien lietuviš
kai užimti lietuviškai nemo
kančius lietauviukus būtų la
bai nepedagogiška. Gi juos lie
tuviškai sueigose išmokyti - ko 
nepajėgė ar nenorėjo padaryti 
nei šeima, nei Bažnyčia, nei 
visuomenė su šeštadieninėmis 
mokyklomis - turbūt nėra vil
ties. Sueigose, stovyklose, su
sėdę į sudus, nelinksniuosime 
ir neasmenuosime: tokiam me 
todui ir Baden Powell’is nepri
tartų.

2. Vienetas ruošis patyrimo 
laipsniams, įžodžiui, specialy
bėms. Naudosimės, aišku, ar
ba LSB paruoštais konspek
tais, programomis (anglų kal
boje) arba tiesiog BSA angliš
ka literatūra. įžodžiai bus 
pravedami angliškai, ceremo- 
nijalai - angliškai ir t.t. Trum
pai sakant viskas vyks angliš
kai.

3. ‘Skautų aide’ bus įvestas 
lietuviškai nekalbantiems sky
rius arba leidžiamas priedas 
švaria, taisyklinga anglų kal
ba.

4. Po kelių tokios veiklos me
tų, išugdžius tik angliškai kal
bančiųjų ar bent angliškai be- 
sispecializuojančių LSB skau
tybės vadovų kartą, pradėsi
me susirašinėti angliškai, ang
lų kalba ateis ir į sąskrydžius, 
į suvažiavimus.

Stovyklose, bendrose šven
tėse, iškilmėse bei užsiėmimuo 
se turėsime vienetų, kurių na
riams lietuvių kalba, dainos, 
maldos, žaidimai bus nesu
prantami ir neįdomūs. Lietu
vybė jiems bus pastatyta žai
dimo, bet ne išgyvenimo for
moje, taip, kaip dabar ameri
kiečiams skautams rodomi in
dėnai - jų šokiai, rūbai bei 
plunksnos. Lietuvybė, kokią 
mes suprantame dabar, tuo 
būdu nebus išgyvenama. Tad 
žinodami mūsų dabartinio jau 
nimo polinkius, pagalvokime: 
ar mūsų dabar dar lietuviškai 
kalbantis jaunimas tokioj ap
linkoj greičiau persimes į ang
lų kalbą, ar, lietuviškai nemo
kantieji, greičiau pramoks lie
tuviškai?

Tokių pavyzdžių galima pri
skaičiuoti ir daugiau. Beveik 
visi jie yra mums nepageidau
tini. Jie visi veda į lietuviškų
jų auklėjimo bruožų nužemi
nimą bei jų prilyginimą to
kiems programiniams tarptau
tinės skautybės dalykams, 
kaip šiais laikais niekam be
veik nebereikalingos Morzės 
signalizacija, indėnų imitavi
mą ar kitus, kad ir kiek dau
giau praktiškus skautybės 
programinius punktus.

Taigi darau išvadą, kad 
nors plano tikslas yra kilnus, 
bet praktiškai neįvykdomas 
siūlomomis priemonėmis ne
sukompromituojant mūsų svar 
biausių skautybės bruožų.

Gaila. Pasaulyje buvo 
daug vyrų ir moterų, kurie 
troško auklėti jaunimą kilniais 
savo krašto, tikybos ar visuo
menės nariais. Baden Powel- 
l’io vardas šiandien plačiai ži
nomas todėl, kad to paties troš
kimo vedamas, šio šimtmečio 
pradžioje jis sukūrė efektingą 
auklėjimo sistemą-metodą.

Mes gi jau kokia 30 metų 
ieškome savojo metodo lietu
viškajai skautybei išlaikyti 
naujoje, lietuvybei svetimoje 
aplinkoje - apsupime. Gerai, 
kad nenuleidžiame rankų ir 
ieškome, jo ieškosime ir toliau!

(Bus daugiau)

Wanted lst Class Skilled
TURRET LATHE OPERATORS

MILLING MACHINE 
OPERATORS

Mu»t be able to net up work from 
blue pnute & cloee lolerar.ee. Excel- 
lėni opportunity for exp. operatore. 
AX’e offer competitive wage> up to 
J7.92 per hr. Major medical. paid 
holidays. vacation ard niur.h more. 
Start vour year off riltht. call 

216-942-4342 or apply at:

VICTOR R. BROWNING &
CO. INC.

Pelton Rd. at Lošt Nation Rd. 
Willoughby, O. 44u94

lolerar.ee
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Tarybinė šlovė

Garbė yra toks pat patrauklus narkotikas, kaip ir 
tabakas, alkoholis ar šmaikšti mergelė. Ilgesnį laiką šios 
gėrybės ragavęs, paskui jos neatkratomai trokšta lygiai 
ir pirmininkinis veikėjas, ir menininkas, ir savo žmonos 
šuns šukuotojas. Tad nenuostabu, kad kartais čia, išeivijo
je, buržuazinės garbės pritrūkus, daugelio akys nukrypsta 
ir į tarybinę šlovę, kuri, atrodo, net macnesnė už vietinį 
kodylą, kaip tai liudija kai kurių okup. Lietuvoje pavai
šintų ir apsvaigusių mūsų emigrantų garsūs čiaudėjimai.

Deja, tarybinės šlovės trokštantiems tenka priminti, 
kad ji mūsų tautiečiams yra dalijama ne veltui ir ne 
po lygų kiekį. Ten jos galima įsigyti tik mainais už te
nykštės valdžios pareigūnų išminties, komunistų partijos 
patriotizmo ir okupacinės pažangos pašlovinimą, viešą 
atgailą, kad per ilgai buvo nesusirastas kelias atgal į 
tėvynę, ir už visos laisvinimo veiklos sudurninimą. Šiek 
tiek šlovės galima nusipelnyti ir už nutylėjimą ar visišką 
užmarštį, kad tavo tėvą negyvai užėdė utėlės Sibire, mo
tina numirė badu, pusbrolį stribai nušovė girioje, o tikrą 
brolį komunistą tik "represavo”, ir niekas jo šiame pa
saulyje daugiau jau nebematė.

Tada, kaip "Tarybinėje enciklopedijoje” regime, net 
įžymiems išeivijos intelektualams tarybinės šlovės mil
telių po snapu gali būti pabarstoma tiek pat, kiek ir įžy
miems okup. Lietuvos traktorininkams, vištininkams bei 
kiaulininkams tariant: "pagaliau suprato soc. dvasią”, 
"statė tarybinį tvartą”, "apdainavo laimėjimų triumfą”.

Bet jeigu aukščiau minėtų nuopelnų neturi ir jų ne
norėjai įsigyti, o tavo vardo ir pavardės jau vistiek ne
įmanoma išskusti iš šiame pasaulyje gyvenusių tarpo, 
tai dar gali būti ir kiek kitaip "pašlovintas”. Pavyzdžiui, 
apie tokius niekuo nepasižymėjusius "Tarybinėje enci
klopedijoje” tarp kitko skaitome tokius įamžinimus:

Mykolas Biržiška: ”... bendradarbiavo su vok. faš. 
okupantais”... "aktyviai dalyvavo redakcinėje burž. na
cionalistų veikloje”... "nukreiptoje prieš lietuvių liaudį.”

Vaclovas Biržiška: "...dalyvavo burž. nacionalistų 
veikloje”.

Viktoras Biržiška: "...dalyvavo burž. nacionalistų 
antitarybinėje veikloje”.

Jonas Aistis:-"... A. kūryba po 1930 m. paskatino 
naujų dekadentizmo reiškinių atsiradimą liet, poezijoje.”

Bernardas Brazdžionis: ”... dekadentinės krypties 
poetas”... "reiškiasi kaip dekadentinis poetas ... "sklei
dė dekadentines nuotaikas”... ”burž. nacionalistines pa
žiūras”. .. "Vokiečių okup. metais paskelbė antitarybinių 
kūrinių”... "reiškiasi antitarybine veikla”.

Bronys Raila: "...buržuazinėje spaudoje koneveikė 
pažangiąją literatūrą”... "įsteigė fašistinę organizaciją 
Lietuvių aktyvistų frontą”... "Aktyviai dalyvauja bur
žuazinių nacionalistų antitarybinėje veikloje”.

Bet manome, kad šitokia baltam žmogui tarybine 
smala prirašyta "šlovė” istorijos perspektyvoje vis dėlto 
bus daug šviesesnė, negu Juozo Mikuckio, kad buvo "nusi
pelnęs tarybinis žvalgas”, ar A. Guzevičiaus, jog buvęs 
"Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisaras, 
generolas majoras”.

Pakelyje į vadovaujančių veiksnių suvažiavimą bendrai 
politinei ir kultūrinei veiklai suderinti, tarpusavio nesu
sipratimams išlyginti, vienybės ir geros valios dvasiai 

išeivijoje atgaivinti.

r-------- r~

KAS KLAUSIA
- NEKLYSTA

Pastaruoju metu mes esa
me gavę tokių savo skaity
tojų laiškų:.

Ponai Redaktoriai,
Jūs, girdami tik nepri

klausomą Lietuvą, matyt, 
visai sąmoningai nutylite 
dabartinę tarybinę jos pa
žangą. O va, mano giminai
tis, neseniai grįžęs iš eks
kursijos po tėvynę, pasako
ja, kad dabar ten yra net 
valstybinis cirkas, ko se
niau nebuvo. Girdi, net šir
dis žmogui alpsta, žiūrint, 
kaip dabar tie cirko artis
tai mikliai vaikščioja ant 
vielos, verčiasi per galvą, 
viens per kitą šokinėja ir 
kitokias štukas išdirbinėja. 
Na, ar tai ne pažanga, ir ar 
net tokie dalykai jūsų ne
stebina?

Norėjęs būti cirko artistu

Redakcija: Ne, to cirko 
”štukos” mūsų visiškai ne
stebina. Juk šiandien visi 
okup. Lietuvos gyventojai 
vaikščioja ant partijos iš
tiestos vielos, balansuodami 
tarp tyliai mąstamos tiesos 
ir garsiai kalbamo melo, 
tarp savo naudos ir valdžiai 
privalomos almužnos, vis 
dabodamiesi, kad nenukris
tų į partijos nemalonę ar 
tiesiai į KGB nagus. Be to, 
daugelis mikliai verčiasi ir 
per galvą, dėl riebesnio kąs
nio keisdami savo senus Įsi
tikinimus, ir šokinėja vie
nas per kitą, lenktyniauda
mi į valdžios viršūnes ar 
bent į geriau apmokamą 
tarnybą. Taigi šią "pažan
gą” mes pripažįstame ir ne
nutylima, o jūsų minimas 
cirkas — tik juokų darbas.

Gerb.,
Mano vyras iki šiol buvo 

labai veiklus visuomeninin
kas. Jis visokiomis progo
mis sakydavo didžiai ugnin
gas prakalbas, kritikuodavo 
net savo partijos bičiulius, 
kad jie per silpnai kovoja 
su Lietuvos pavergėju, vis 
minėdavo partizanų pavyz
džius ir keldamas ranką pri- 
siekinėdavo, kad, atėjus lai
kui, patsai pirmasis padė
siąs galvą ant tėvynės au
kuro. Bet dabar, po Afga
nistano sovietinės okupaci
jos ir įsitempus JAV ir So
vietų S-gos santykiams, jis 
staiga visiškai pasikeitė. 
Tas mano narsusis Jonelis 
ne tik patsai nutilo, bet 
griežtai uždraudė ir visai 
šeimai bet ką neigiamo pra
sitarti apie bolševikus, at
sisakė prenumeruoti išeivi
jos spaudą ir rodos be jo-

(Nukelta į 8 psl.)

ISEIUISKOJO 
PINČIUKO 

IŠPAŽINTIS

Kelia vėliavą ar Vytį — 
Aš ir giedu, ir meldžiuos, 
Tai kas drįstų palaikyti 
Priešu dangiškos saldžios. 
Jei net gerkle ir pilvu 
Lygus lygiam tarp savų?

Ant kanopų žvilga batai. 
Dengia ragą garbana. 
Kviečia tartis diplomatai, 
Gydo daktaro žmona, 
O politikų pirty — 
Visad prie vadų arti.

Juodas užgeriu gražiuoju 
Su geltonu ir žaliu. 
Pas raudoną nuvažiuoju 
Patriotų važeliu.
Ligi Trakų, Vilniaus, Kauno 
Laistau ašarom kelius.
O nuo Kauno atsispjaunu 
Lig Chicagos atgalios 
Ir savęs, kada grįžtu, 
Vėl išsiginu raštu.
Balfui vėl centus aukoju, 
Vliką smaloje malu, 
Ilga uodega šmigoju 
Po Bendruomenės stalu, 
Jeigu dar seimų diena — 
Pradžiai velniavos gana: 
Išdėlioju delegatam 
Po sėdynėm žarijas.
Ir iš karto salėj matom 
Vieną rują prieš rujas. — 
Jau draugų akis žvaira, 
šiaušias šerno ketera. 
Bunda kumštis iš letargo, 
Pučias partinis gūžys, 
Laisvių sargas laisvių sargą 
Rodos negyvai ūžės. 
Ant veikėjų išdidžių 
Dygsta skiauturės gaidžiu, 
O vėliau — be jokio vargo 
Viskas vyksta, kaip geidžiu ...

A.

KIEKVIENAM PO DYGLĘJ, NĖ VIENAM LYDEKOS!

ALTos, VLIKo ir Lietuvių Bendruomenės Vasario 16-sios 
aukų rinkimo valanda.



Nr. 7 — 8 DIRVA 1980 m. vasario 14 d.

PRO MĖLYNUS 
AKINIUS...

(Atkelta iš 7 psl.)

kios priežasties išstojo iš 
bažnytinio choro, kuriame 
jis ilgus metus giedojo. Be 
to, jis išsiėmė iš banko vi
sus pinigus, susinešė i au
tomobilį brangiausius daik
tus, tarsi rengdamasis kaž
kur bėgti. Sakykite, kas čia 
jam galėjo atsitikti? Ir ką 
mums daryti?

Sunerimusi žmona

Redakcija: Mes manome, 
kad jūsų narsiame vyrelyje 
per daug ryškiai atgijo seni 
atsiminimai. Taigi atimkite 
iš jo visus pinigus, nusuki
te ir paslėpkite automobilio 
ratus ir liepkite jam kas
dien po kelias valandas plū
duriuoti šaltame vonios 
vandenyje, nes nuo bolše
viku reikės iš Amerikos 
plaukti, o ne bėgti ar va
žiuoti. Tada gal Jūsų šeimos 
nelaimė greičiau pasibaigs.

★

GALI BŪTI ISTORINIS 
PREZIDENTAS

Pretenduojąs i JAV pre
zidentus šen. Ed. Kennedis, 
savo priešrinkiminėje kal
boje kritikuodamas prez. e 
Carterio draudimą parduoti 
sovietams Amerikos javus, 
pareiškė, kad tokiu būdu 
neįmanoma Sovietų Sąjun
gos įveikti, nes jos gyven
tojai, stokodami pašaro ir 
jautienos, galį ilgus metus 
valgyti vištieną ...

Šis sovietinės tikrovės 
pažinimas mums primena ir 
istorinį Prancūzijos valdovo 
posakį, kad "badaujanti 
liaudis, jeigu neturi duonos, 
gali valgyti pyragą”.

TAI BŪTŲ BAISI MŪSŲ 
NELAIMĖ!

Kun. Jonas Burkus savo 
knygoje "Arti tikslo” taip 
išsamiai aprašinėja skais
tyklą, jog atrodo, kad ir jis 
patsai tenai yra jau ilgokai 
pabuvojęs. Mus ypač gąsdi
na gerb. autoriaus gana 
tiksli informacija, kad nu
sidėjėliai, tik valandą ar po
rą pakentėję čvščiaus lage
ryje, jau gali emigruoti tie
siai į dangų . ..

Na, jūs tik įsivaizduokite 
tokią nelaimę! Aišku, mes 
jau iš anksto būsime dan
guje, bet kas įvyks, kai ten 
pradės rinktis ir apsiskais- 
tinusios mūsų pirmosios 
žmonos, ir skirtingų partijų 
laikraščių redaktoriai, ir va
dovaujančių veiksnių vadai, 
ir net trumpai atkentėję 
komunistai? Juk tada per 
vieną dieną mūsų išsvajota
sis dangus pavirs tokiu bai
siu pragaru, kad padoriai 
sielai nebus net kur pabėgti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Esame gavę keletą įdo

mių anoniminių laiškų, tar
pe jų ir skirtų šio skyriaus 
redaktoriams, bet kol kas 
jų turinio ir autorių pavar-

■ Kanados lietuviai
LIETUVIŲ ŽURNALISTAI 

TORONTE

Lietuvių žurnalistų Są
jungos Toronto skyrius sa
vo veiklą pradėjo 1973 m. 
gruodžio mėn. 5 d. Lietuvių 
Namuose. Steigimo iniciato
rius buvo žurnalistas Jonas 
Karka. Šiuo metu skyriaus 
valdybą sudaro: J. Karka 
— pirmininkas, E. Krikš
čiūnienė — vicepirm., ir S. 
Varanka — iždininkas. Sky
rius turi apie 30 narių, ku
rių daugumą, sudaro vyres
niosios kartos atstovai.

Pagrindinis narių veiki
mas reiškiasi individualiais 
straipsniais ir koresponden
cijomis lietuvių periodinėje 
spaudoje. Aktyviausi savo 
rašiniais spaudoje reiškiasi: 
P. Alšėnas, J. Vaičeliūnas, 
A. Gurevičius-Kalnius, A. 
Lukošius, V. Matulaitis, J. 
Kaškelis, L. Adomavičius, J. 
Karka, A. Rinkūnas, dr. J. 
Varanavičius - Varčius, dr. 
A. Pacevičius, St. Banelis, 
A. Šileika. B. Stundžia, S. 
Krašauskas, č. Senkevičius,
J. Dagys ir kiti. Du aktyvus 
žurnalistai yra jau mirę: P. 
Bastys ir S. Pranckūnas. 
Skyriaus nariai yra pagel
bėję organizacijoms jų lei
dinių redagavime. Pav., a. 
a. P. Bastys, buvęs vaikų 
literatūros rašytojas, pade
damas J. Karkos, B. Straz
dienės ir štuopio, paruošė 
Lietuvių Namų 25 metų ju
biliejinį leidinį, V. Matu
laitis surdedagavo Prisikė
limo parapijos 25-čio sukak
ties leidinį.

L. ž. S. Toronto skyriui 
didelė pareiga atiteko orga
nizuojant Pasaulio Lietuvių 
Dienas Toronte 1978 m. bir- 

džių dar neminėsime.
Mums atsiųsta paminėti 

ir plytos, kuri buvo įmesta 
pro Jaunimo Centro langą, 
nuotrauka su ja metusio 
pirštu nuospaudomis, bet 
dėl vietos stokos visa tai 
irgi atidedame vėlesniam 
laikui.

Skubesnio dėmesio yra 
vertas Jono Kilbuko dar ne
spausdintų pesimistinių ei
lėraščių rinkinys "DŪMAI”. 
Kadangi autorius lydimaja
me laiške žada nusižudyti, 
jei neras savo knygai leidė
jo, tai poeto paguodai ir vi
suomenės žiniai čia cituoja
me bent šį jo filosofinio gi
lumo kūrybos posmą:

Pasaulis toks žavus pro
”Camel” dūmą tirštą

Ir nuostabiai darnus dievų 
‘akim žvairom,

O vyrai kaip tranai avilyje 
numiršta

Po šunio pareigų meilužėm 
ir žmonom...

Taigi laikykis, Jonai, tvir
tai ant abiejų kojų ir per 
anksti nesižudyk, nes tavęs 
dar laukia šviesi ateitis, o 
gal net ir laurų vainikas!

■ J. Varanavičius

želio 26 — liepos 4 dieno
mis. Buvo sudaryta Spaudos 
ir Informacijos Komisija, 
kurios uždavinys informuo
ti visuomenę per radiją, lai
kraščius ir kitas spaudos 
priemones apie rengiamą 
šventę. Komisijos pirminin
ku buvo pakviestas J. Kar
ka ir jo bendradarbiais P. 
Alšėnas, Andrulis, Senkevi
čius, Varanka, Vaičeliūnas 
ir kiti. Bendrą PLD infor
macinį leidinį suredagavo 
A. Rinkūnas, Dainų šven
tės — č. Senkevičius, spor
to — A. Banelis ir Supro- 
nas.

L. ž. S. Toronto skyriaus 
vaidyba Vasario 16 švenčių 
progomis paruošdavo spe
cialias informacijas anglų 
kalba, kurias siuntinėdavo 
etninei spaudai, dienraš
čiams "Toronto Star” ir 
"Globė and Mail”. šios in
formacijos duodavo daug ži
nių apie lietuvius, Lietuvos 
istorinę raidą anglų kalba. 
Kai kurie skyriaus nariai 
palaiko ryšius su kanadie
čių ir etninių grupių žur
nalistą organizacijomis ir 
randa progų iškelti mūtų 
tautos problemas.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ VISUOMENINĖS 
VEIKLOS KOMITETAS

Š. m. sausio mėn. 29 d. 
turėjo posėdį, kuriame daly
vavo: B. Abromaitienė, B. 
Bedarfienė, C. Butėnienė, B. 
Barysienė, T. Bačėnienė, L. 
Dūda, J. Dambaras, V. Kul
nys, B. Laučys, A. Jankai- 
tienė, P. Jankaitienė, A. Ju
cienė, L. Matulevičienė, L. 
Novogrodskienė, L. Pocie
nė, T. Stanulis.

LN metinis narių susirin
kimas šaukiamas š. m. kovo 
mėn. 16 d. 3 vai. p. p., sek
madienį kurio reikalai bus 
svarstomi sekančiame ko
miteto posėdyje vasario 26 
d., 7:30 vai.

LN VYRŲ BŪRELIO 
VEIKLA

Naujoji būrelio valdyba, 
talkininkaujama būrelio na
rių, kiekvieną sekmadienį 
turi pasitarimus vykstan
čių ir planuojamų parengi
mų reikalais.

Metinis tradicinis būrelio 
narių ir jų draugų pobūvis 
įvyks š. m. kovo mėn. 15 d. 
7 vai. vak. LN Gedimino pi
lies menėje. Nariai kviečia
mi dalyvauti.

Vasario poilsio stovykla 
įvyks rugpiūčio mėn. 16-31 
dienomis pranciškonų sto
vyklavietėje, Wasagoje.

WANTED JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
Sėt up operator with job shop ex- 
perience on B & S. To work & live in 
aunny California. Benefits & holiday*.

APPLY CALL OR WR1TE 
WARRING INC. 

2631 E. SS
HUNT1NCTON PARK, CALIFORNIA

(7-9 >

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(ESTABI.ISHED IN 1959)

1- OS SAVAITĖS KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$ 895.00 — Gegužės 12 d., 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«a0.

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naujų 
taupymo suskaitą. Gausite vien* amerikietiškų ir antrų pagal 
pasirinkimų su stovu. Kitos dovanos duodamos aųskaitoif įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO 140,000.00 BY F.S.L.I/’.

fi aini ^ptiiony 
gavings

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

Open Mon., 9-9; Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Chaad Wad-

Juatas Gribauskas, vedėjas

■••IIIIIMIII

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje /

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Telefonai: 3
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

185 N. Wabash Avė.
Chicago, m. 60601 
Antrame aukšte. į //

linini.Illllltllllllllllll

i
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

• PASKIRTOS 
DAUŽVARDŽIO FONDO 

PREMIJOS

Prie Lietuvių žurnalistų 
s-gos Centro valdybos vei
kia Daužvardžio vardo fon
das, jauniems spaudos ben
dradarbiams premijuoti.

žurnalistų s-gos centro 
valdybą išrinkus iš Kalifor
nijoje gyvenančių žurnalis
tų, Daužvardžio Fondas pa
liktas Chicagoje ir jam ad
ministruoti išrinkta 5 narių 
valdyba. Daužvardžio Fon
das kapitalų nelaiko, o tu
rimas lėšas kiekvienais me
tais paskirsto atrinktiems 
jauniesiems spaudos bend
radarbiams.

Daužvardžio Fondo lėšas 
sudaro rengiamų Spaudos 
balių pelnas. Praėjusiais 
metais Spaudos balius ne
įvyko, dėl tuo laiku Chicagą 
nusiautusios sniego pūgos ir 
neišvažiuojamų kelių. Atro
dė, kad šiais metais nebus 
lėšų premijoms, bet pasku
tiniu momentu LŽS centro 
valdyba leido panaudoti da
lį jos turimų atsargų.

Paskubomis buvo papra
šytos laikraščių redakcijos 
pristatyti p r e m ijuotinus 
jaunuosius bendradarbius. 
Gautos rekomendacijos iš 
dešimties laikraščių bei žur
nalų redaktorių, siūlančių 
premijoms gauti 22 bendra
darbius. Dėl turimų lėšų ri
botumo, šiais metais neskir
ta premijų radijo bendra
darbiams ir foto reporte
riams.

Daužvardžio Fondo val
dyba, susipažinusi su re
komendacijomis, premijavo 
šiuos jaunuosius spaudos 
bendradarbius:

I premiją ir 100 dol. do
vaną gavo "Pasaulio lietu
vio” bendradarbis ir talki
ninkas Linas Rimkus;

II premiją ir 75 dol. do
vaną gavo: Vida šlapelytė
— "Darbininkas”, N. Y., 
Onutė Virbickaitė — "Eu
ropos lietuvis” ir "šaltinis”, 
Anglija, Agnė Katiliškytė
— "Draugas”, Chicaga, ir 
Linas Kojelis — "Pasaulio 
lietuvis”, Washington, D. 
C.;

III premiją ir 50 dol. do
vaną gavo: Viltė Araitė — 
"Skautų Aidas”, Australija, 
Jonas Podvolskis — "Euro
pos lietuvis”, Anglija, Sau
lius Kubilius — "šaltinis”, 
Anglija, Sandra R. Saldvtė
— "Mūsų Lietuva”, Brazi
lija, Rita Neverauskaitė — 
"Draugas”, Detroitas.

Kolektyvinė 75 dol. pre
mija teko: "Ateities” re
daktoriams — dr. Linui ir 
Rimai Sidriams ir Sauliui 
Kupriui, suredagavusi e m s 
po vieną žurnalo numerį ir 
"Tėviškės Aidų”, Australi
ja, bendradarbiams — Lo
retai čižauskaitei, Levutei 
Keblytei ir Dainai Balnio- 
nytei.

Garbės pažymėjimais — 

knyga "žurnalistika” — ap
dovanoti šie jaunieji spau
dos bendradarbiai: Danutė 
Norvilaitė (Darbininkas), 
Petras Kisielius (Ateitis), 
Gintautas Juodgudis (Liet, 
žurnalistas), Vilius Dundzi- 
la (Draugas), Linas Meilus 
ir Jonas Kuprys (abu foto 
reporteriai, Draugas). Taip 
pat IV PLJ kongreso infor
macijos vadovai — Marytė 
ir Andrius Šmitai. Radijo 
valandėlių vedėjai ir tal
kininkai : Raimundas La
pas, Ramunė Tričytė, Ka
zė Drazdžionytė, Sofija 
Daukutė ir Guoda, Daina, 
Gailė, Indrė ir Jūra Anta
naitytės.

Daužvardžio Fondo val
dyba džiaugiasi, galėjusi 
apdovanoti nors dalį jaunų
jų spaudos bendradarbių, 
kad ir kukliomis premijomis 
ir įvertinti jų įnašą lietu
viškai spaudai. Valdyba ti
kisi, kad šis atžymėjimas 
paskatins ir kitus jaunuo
lius įsijungti į lietuvių 
spaudos bendradarbių eiles.

SPAUDOS BALIUS

Tradicinis Spaudos balius 
įvyko š. m. vasario 2 d. 
puošniame Martiniųue res
torane. Susirinkusius sve
čius pasveikino Daužvardžio 
Fondo valdybos pirminin
kas kun. A. Saulaitis, S. J. 
ir programą pravesti pa
kvietė vicepirm. Emiliją 
Sakadolskienę. Ji perskaitė 
premijų laimėtojus ir pa
kvietė gen. konsule Juzę 
Daužvardienę įteikti dova
nas.

J. Daužvardienė šiltu žo
džiu pasveikino laimėtojus, 
palinkėjo neužmesti plunk
snos, bet dar uoliau jungtis 
į lietuviškos spaudos bend
radarbių eiles. Premijuotų
jų vardu žodį tarė Linas 
Rimkus.

Meninę programos dalį iš
pildė solistė Nerija Linke
vičiūtė, akompanuojant Al
vydui Vasaičiui. Antrasis 
solistas Bernardas Prapuo
lenis susirgo azijatišku gri
pu ir, turėdamas aukštą 
temperatūrą, negalėjo at
vykti (sirgo tikrai, ne dip
lomatiškai, kaip Cook apskr. 
kalėjimo prižiūrėtojai). So
listė Nerija turėjo tik ke
lias valandas pasiruošti 
naujai programai, nes nu
matyti duetai negalėjo būti 
atlikti. Manau, svečiai su
prato padėtį ir solistę Neri
ją šiltai priėmė.

Kun. V. Rimšeliui sukal
bėjus maldą, prasidėjo va
karienė ir šokiai, grojant 
puikiam neolituanų orkes
trui.

Baliuje dalyvavo gen. 
konsule J. Daužvardienė, 
BALFo pirm. M. Rudienė 
su vyru inž. A. Rudžiu, re
daktoriai, rašytojai, didžių
jų organizacijų atstovai, 
profesionalai ir plačioji lie
tuvių visuomenė. Dominavo 
vidurinioji karta.

Chicagoje suruoštame B. Krikštopaičio knygos "Jūrų keliais” pristatyme susitikę bičiu
liai: A. Lymantas. Ed. Vengianskas. jūrų kapitonas Br. Krikštopaitis ir VI. Bakūnas.

P. Malėtos nuotr.

Šiais metais gal daugiau 
pasikliauta spauda ir radi
ju, o ne asmeniškais kon
taktais. Bet, matomai, žmo
nės yra įpratę būti įkalba
mi ir tempiami, nes svečių 
susirinko mažiau, kaip ki
tais metais. Rengėjams yra 
ir taip darbo, o jei reikia 
kiekvieną svečią pakalbinti 
ir atsitempti, tai dar labiau 
apsunkina.

Spaudos balius praėjo la
bai geroje nuotaikoje ir 
daugumos atsiliepimai yra 
gražūs. Nebus to didelio 
pelno, kaip ankstyvesniais 
metais ir nukentės mūsų 
jaunasis prieauglis, nes bus 
mažiau lėšų skirti premi
joms.

Visiems atsilankiusiems 
ar įteikusiems aukas, o taip 
pat spaudai ir radijui bei 
talkininkams valdyba nuo
širdžiai dėkoja. LŽŠ ir 
Daužvardžio Fondo valdy
bos kadencija šių metų ru
denį baigiasi, tad ir balių, 
jei norės, turės ruošti nau
joji valdyba.

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
KONCERTAS

Neperseniausiai iš ok. 
Lietuvos pasitraukęs birby
nininkas Rimgaudas Kasiu
lis, talkinamas kitų jaunų 
talentų, š. m. vasario 3 d. 
Jaunimo Centro salėje turė
jo neįprastą koncertą.

Programos net tris ket
virtadalius atliko Rimgau
das Kasiulis, neįprastu ins- 
strumentu — birbyne, pra
džioje paaiškinęs apie in
strumento kilmę ir vartoji
mą. Birbynė yra medinis 
instrumentas, išsuktas iš 
karklo ar alksnio žievės. 
Birbynes, kai kur dar vadi
namas švilpomis, pasidary
davo piemenys ir ganydami 
birbindavo — švilpaudavo. 
Atsirasdavo nagingų pie
menų, kurie savo birbynes 
įmantriai išpiaustydavo, iš
gražindavo, o gabesnieji ir 
įvairias melodijas išpūsda
vo. Dabar birbynės gamyba 
yra ištobulinta ir techniškai 
gražiai apipavidalinta.

R. Kasiulis turėjo net 4 
išėjimus ir išpūtė lietuvių 
ir net žinomų pasaulio kom
pozitorių sukurtas melodi

jas. Koncertą paįvairino 
Rūta Pakštaitė, solo padai
navusi V. Klovos ganyklų 
dainas, liaudies motyvais. 
R. Pakštaitė, sopranas, ti
kimės, ateityje dažniau ma- 
tyti mūsų scenoje.

Arūnas Kaminskas akom
panavo visam koncertui ir 
solo paskambino Fr. Liszt 
Spozalizio. Daiva Markelytė 
pravedė programą ir raiš
kiai padeklamavo (neskai
tė, bet atmintinai išmoko) 
ilgą V. Mykolaičio-Putina 
poemą — Žilvinas ir Eglė.

Koncertą išpildė visi 4 
jauni, daug žadantys meni
ninkai. Iki šiol mes matėme 
birbynes ir kitus tautinius 
instrumentus naudojamus 
ansambliuose, bet neteko 
girdėti, galima sakyti, išti
so koncerto.

R. Kasiulis yra išėjęs ge
rą mokyklą, yra disciplinuo
tas ir moka laikytis scenoje 
instrumentą valdo laisvai ir 
išgauna reikiamus garsus.

Kiti trys menininkai daž
niau matomi scenose ir yra 
paslaugūs talkininkai įvai
rių lietuviškų renginių.

Baigus koncertą, BALFo 
centro valdybos pirm. Ma
rija Rudienė padėkojo at
silankiusiems ir parėmu- 
siems jaunąjį menininką. 
Pelnas skiriamas tolimes- 
nioms R. Kasiulio studi
joms.

Koncertą rengė BALFo 
centro valdyba. Sceninė 
priežiūra Živilės Numgau- 
daitės.

RAŠYTOJAS J. JANKUS 
CHICAGOJE

Antano Giedriaus-Gied- 
raičio parašytą monografiją 
"Mūsų Jurbarkas”, rašyto
jui mirus, baigė redaguoti 
ir išleido komisija su talki
ninkais.

Rašytojas A. Giedraitis 
prisimintas mišiomis tėvų 
jėzuitų koplyčioje, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasa
kė "Draugo” mederato- 
rius kun. Pr. Garšva. Po pa
maldų, visi susirinko į Jau
nimo Centro kavinę susipa
žinti su knyga "Mūsų Jur
barkas”.

Vakaronę pradėjo ir jai 

vadovavo Salomėja Endri- 
jonienė. Pasveikinusi sve
čius, pakvietė rašytoją Jur
gį Jankų, atvykusį iš Ro- 
chesterio, supažindinti su 
knyga ir jos autorium A. 
Giedraičiu. J. Jankus at
skleidė autoriaus gyvenimo 
ir kūrybos bruožus ir džiau
gėsi, kad šioje knygoje yra 
paminėtą daug vietovių var
dų, kuriuos Lietuvos oku
pantas stengėsi pakeisti. 
Kas knygoje įrašyta, tai 
pasiliks istorijai ir niekas 
neįstengs jų ištrinti.

Rašytoja Nijolė Užuba- 
lienė ir Asta Kiž.vtė paskai
tė A. Giedriaus raštų iš
traukas, o J. Jankus pade
monstravo paties autoriaus 
įkalbėtas dvi pasakas.

Vakaronės vadovė E. 
Endrijonienė padėkojo pro
gramos atlikėjams ir vi
siems dalyviams, už gausų 
atsilankymą ir pagerbimą 
rašytojo A. Giedriaus-Gied- 
raičio. Pagerbime dalyvavo 
velionio duktė Grožvyda 
Giedraitytė ir su jurbarkie
čių sambūriu rūpinosi šia 
vakarone.

Po programos, visi vaka
ro dalyviai turėjo progos 
susipažinti su A. Giedriaus- 
Giedraičio raštais ir para
šytomis knygomis, kurias iš 
savo gausaus archyvo, iš
dėstė redaktorius Bronius 
Kviklys.

Rašytojas Jurgis Jankus, 
specialiai atvykęs į šį mi
nėjimą, aplankė Chicagoje 
kai kurias liet. įstaigas ir 
dalyvavo tame savaitgalyje 
v v y kusiuose renginiuose: 
Spaudos baliuje ir Antrojo 
kaimo spektaklyje.

ATITAISYMAS

Algirdas Budreckas pra
neša, kad "Dirvos” Nr. 5, 
Chicagos lietuviai — repor
taže yra klaidingai parašy
to jo pavardė ir ženklo pa
vadinimas.

Turi būti: Apolinarui 
Bagdonui Algirdas Budrec
kas įteikė Lietuvos univer
siteto baigimo ženklą.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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■ Bostono lietuviai
LIETUVIS BOKSININKAS 
KOVOJA DĖL KELIONĖS 

MASKVON

Dienraštis Herold Amer
ican, sausio 13 d., sekmadie
ninėj laidoj, sporto skyriu
je, įdėjo Tim Horgan para
šytą straipsnį: ”Lithuanian 
boxer fighting his way to 
Moscow”.

Straipsnis pradedamas, 
kad Andy Akstin atėjęs ir 
išdidžiai pristatęs straips
nio "Lithuanian’s Riot Af
ter Soccer Match” iškarpą.

Andy pradėjęs pasakoti: 
”Mano draugai Lietuvoje 
sakė man, jog aš sukurstęs 
ten riaušes. Todėl aš turiu 
nuvykti ten ir parodyti 
tiem žmonėm, kad jų neuž
miršau”.

Akstin treneruojasis bok
se naktimis brolių Petronel- 
li gimnastikos salėje Brock- 
tone. Andy Akttin esąs 29 
metų. Dirbąs American 
Management Insurance Co., 
Marlboro, Mass. Akstin esąs 
neįsileidžiamas j Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą visam gy
venimui. Todėl jis norįs ten 
nuvykti kaip Amerikos 
olimpinės komandos boksi
ninkas. žinoma, jo galimy
bės nuvykti esančios labai 
mažos. Jis baigęs kolegiją 
1976 m. ir nuo to laiko ne- 
siboksavęs. Bet seniau jis 
buvęs boksininkas. 1973 m. 
jis buvęs sunkaus svorio 
boksininkas Naujosios Ang
lijos semi-finals rungtynė
se.

Tačiau Akstin pasakoji
mas iš kelionės Lietuvon ir 
jo pasiryžimas vėl nuvykti 
esą labai stiprūs. Jo seneliai 
esą kilę iš Lietuvos. 1977 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Td. 422-2000

m. jis nuvykęs į Lietuvos 
sostinę Vilnių. Ten norėjęs 
susirasti ir susitikti savo 
pusbrolius. Kada jis nuvy
kęs gautu adresu, jam bu
vę pasakyta, kad jie prieš 
6 metus išvykę iš gyventos 
vietos ir dabar niekas neži
nąs, kur jie gyvena. Jis 
taip savo giminių ir nesura
dęs. Bet Vilniuje jis pasili
kęs ilgiau. Ir, žinoma, pini
gai, kuriuos jis ten leidęs, 
ėję ne lietuviams, o rusams. 
Jis apsilankęs Vilniaus uni
versitete. Ten jis žaidęs fut- 
bolą-soccer ir kalbėjęs su 
studentais. Pasakojęs jiems 
apie laisves Amerikoje, kad 
čia galima net viešai per 
radijo kalbėti ką nori ir net 
kritikuoti prezidentą. Stu
dentai to negalėję suprasti, 
kitą dieną jis vėl nuėjęs į 
universitetą, dėvėdamas T- 
marškinius, ant kurių'buvu- 
sios trys spalvos: geltona, 
žalia, raudona, tai Lietuvos 
vėliavos spalvos. Gi ant 
marškinių dar buvę išausta 
lietuviškai,— Lietuvos lais- 

’ vė. Be to, jis turėjęs lape
lius, kur buvę užrašyta: 
"Prisimink Kalantą”. Ro
mas Kalanta 20 metų lietu
vis patriotas, kuris suside
ginęs miesto aikštėje pro
testo vardan prieš rusų oku
paciją. Dėvėdamas tais 
marškiniais su lietuviško
mis spalvomis jis ėjęs iš 
klasės į klasę ir dalinęs tuos 
lapelius apie Kalantą. Tuo
jau daugybę studentų pra
dėję jį lydėti. Bet atvykusi 
policija nusivedusi į kancle
rio kabinetą ir tardžiusi. Po 
to buvęs nuvežtas į viešbutį 
ir paliktas namų arešte iki

išvykimo.
Straipsnis gana ilgas, čia 

duodame tik mažą jo san
trauką.

PARAPIJOS SUKAKTIS

šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone yra 75 me
tų sukaktis. Ta sukaktis bus 
paminėta gegužės 11 d. 
Lantana restorane, Ran- 
dolph, Mass. Parapija tai 
sukakčiai rengiasi ir kvie
čia visus parapiečius su bi
čiuliais dalyvauti toje su
kaktyje ir parapijos suši
kime — reunion.

GIEDOS BERKLEE 
KOLEGIJOS LEKTORIAI

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, vasario 
17 d. per 10:15 vai. šv. Mi
šias padės giedoti šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je So. Bostone Berklee ko
legijos keturi lektoriai. To
je kolegijoje profesoriauja 
muzikas Jeronimas Kačins
kas. Jo dėka ir šie keturi 
lektoriai dalyvaus mūsų 
šventėje ir padės giedoti.

KUTŪROS 
SUBATVAKARIS

Kultūrinis Subatvakaris 
įvyks vasario mėnesio -6 d. 
7:30 vai. vakare Tautinės 
S-gos namuose, 484.E. 4-ji 
gatvė So. Bostone. Prele
gentas d r. Domas Krivic
kas. Jo paskaitos tema: Vil
niaus universiteto 1939 — 
1944 metų reikšmė Lietu
vai.

Visi kviečiami atsilanky
ti į šį Subatvakarį.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS LOWELLYJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Lowellyje bus 
minima vasario 17, sekma
dienį, 3 vai. Lietuvių Pilie
čių klubo salėje, 344 Centrai 
gatvėje. Programos vedėja 
bus Jūratė Norkūnaitė- 
Aukštikalnienė. Ji kalbės ir 
apie disidentus. Pagrindinė 
kalbėtoja bus Elena Vasy- 
liūnienė. Meninę programos 
dalį atliks Lietuvių Tauti
nis Sambūris iš Bostonb. 
Tai seniausioji tautinių šo
kių grupė Amerikoje, jau 
40 metų dirbanti tautinį 
darbą mūsų jaunimo tarpe. 
Apylinkės lietuviai yra 
kviečiami kuo gausiausiai 
atsilankyti.

IZIDORIUS IR VYTENIS 
VASILIŪNAI 

KONCERTUOS 
KOLUMBIJOJE

Vasario 13 Iz. ir Vyt. Va- 
syliūnai išskrenda į Kolum
biją, Pietų Ameriką. Jie da
lyvaus Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime Medel- 
line ir duos kelis koncertus: 
Vytenis duos du koncertus 
vargonais Medellino kate
droje ir du bus sonatų va
karai smuikui su fortepijo
nu. Koncertus ruošia Lietu
vių Katalikų Komitetas Ko
lumbijoje, o technišką ruo-

■ laiškai Dirvai
DU ATSIŠAUKIMAI

VASARIO SES1OLIKTO- 
SIOS proga, kasmet vyriau
sios Lietuvos ir lietuvių orga
nizacijos pasaulio lietuviams 
taria savo žodi. Kiekvieno kraš 
to organizacijos taip pat taria 
savo žodi vietiniams lietu
viams. Gerai ir gražu, kad 
tais atsišaukimais daugiau ar

šos darbą atlieka nenuilsta
mas kultūriniu renginių 
ruošėjas tėvas salezietis 
kun. Mykolas Tamošiūnas.

MYKOLAS DRUNGA 
SKAITYS PASKAITĄ
šeštadienį, vasario 23 die

ną, 2:30 po pietų, Moterų 
Federacijos Bostono sky
rius turės susirinkimą Pi
liečių Klubo posėdžių kam
baryje. Paskaitą, tema 
"Lietuvos ateities proble
mos” skaitys Mykolas 
Drunga. Visi kviečiami da
lyvauti.

VASARIO 16-JI 
ANGLIŠKAI

Steponas ir Valentina 
Minkai, kurie Bostone turi 
savo radijo valandėlę kiek
vieną sekmadienį, š. m. 
vasario 16 d. 6 vai. iki 
6:30 vai. vakare perduos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės sukaktį iš stoties 
FM, banga 101.7 anglų kal
ba. Kaip žinome, Minkai 
yra senosios kartos lietuviai 
veikėjai ir čia gimę, bet jie 
rūpinasi ir sielojasi visais 
lietuviškais reikalais. Tai ne 
ta pati stotis, iš kurios jie 
visada perduoda savo pro
gramas.

IR VĖL APIE JONĄ 
JURAŠĄ

Sausio 20 d. didysis Bos
tono laikraštis The Boston 
Globė įdėjo ilgą straipsnį ir 
pasikalbėjimo su Jonu Ju
rašu. Sausio 24 d. tame 
pačiame Boston Globė ir tas 
pats reporteris Kevin Kelly 
parašė recenziją apie Jono 
Jurašo pastatytą veikalą 
"The Suicide”. šis veikalas 
yra vaidinamas Providence 
mieste, R. I. iki vasario 17 
d., Trinity Sųuare teatre. 
Pats veikalas ir jo pastaty
mas įvertinamas labai ge
rai. Apie kai kuriuos akto
rius yra kritikos. Tačiau 
apie patį režisorių Joną Ju
rašą yra parašyta labai ge
rai. Jis rašo: "Jurašas on 
the basis of this play alone, 
would seem to be not only 
intelligent director. būt an- 
commonl.v gifted one, as 
well”. Toliau jis rašo: ”The 
Suiside is possibly the most 
important play of the sea- 
son, here, there, or any- 
Avhere".

Amerikiečiai kritikai yra 
labai šykštūs kitataučiams, 
bet Jonas Jurašas tikrai 
gerai įvertintas. 

mažiau sustiprina patriotines 
nuotaikas.

Šiemet Vasario Šešioliktoji 
švenčiama žymiai skirtinges
nėse tarptautinėse sąlygose, 
negu kad buvo švenčiama ki
tados. Sovietų Rusijos okupa
vimas Afganistano, bene 2000 
metų buvusio nepriklausoma 
valstybe, sukrėtė visą pasaulį. 
Ryšium su tuo, pasaulis Sovie- 
tijai pareiškė protestus ir dau
gelis valstybių paskelbė boiko
tą Maskvoje ruošiamai olim- 
pijadai.

Bet mes lietuviai esame dar 
daugiau sukrėsti prieš 40 me
tų ištikta nelaime, nes dabar
tiniai jvykiai, tai tik naujas 
mūsų negyjančios žaizdos at
vėrimas.

Turiu prieš akis Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atsišaukimus. Ma
no dėta, jie abu bendrais bruo 
žais geri. Gerai, kas PLB at
sišaukime primenama 1940 m, 
prieš Lietuvą sovietų įvykdy
tą agresiją, nuo kurios lietuvių 
tauta tebekenčia ir dabar. To
kia pat agresija ištiko ir Afga
nistaną.

Dar geriau pasakyta VLIKo 
atsišaukime: ‘Apeliuoja į visus 
laisvojo pasaulio lietuvius tie
siogiai ir per visų kraštų lietu
vių organizacijų vadovybes, 
kad nei vienas lietuvis neva
žiuotų i okupuotą Lietuvą ir 
olimpiadą Maskvoje, jei ji ten 
vyktų, tuo prisidėdami prie ki 
tų valstybių moralinio ir eko
nominio bakotavimo Sovietų 
Sąjungos.’ PLB tenkinasi tik 
1974 metų White Plains veiks
nių susitarimo formule.

Ne tik JAV prezidentas, bet 
ir daugelio kitų kraštų val
džios paskelbė ne vien olim
piados boikotą, bet ir iš viso 
kvietė savo piliečius, protesto 
ženklan, nebevažinėti į Sovie- 
tiją. Efektas gana didelis: ke
lionių biurai nebeteko kelei
vių. Okai šiemet sovietai ruo
šiasi iškilmingai minėti savo 
agresijos prieš Lietuvą 40 me
tų sukakti, joks laisvasis lietu
vis neturėtų i Lietuvą važiuo
ti.

BOIKOTUOKIME, O NE
PADEKIME MINĖTI RUSŲ 
PAMYNIMO LIETUVOS 
LAISVES!

Juozas Audėnas

Opportunity for

REGISTERED NURSES 
LPN’S
RN*S 

LPN’S
Opportunity to become part of n 
highly skilled. highly motivated nurs
ing team with newest concepts in 
nursing care. Openings now available 
on all shfits. full and part time. Good 
wages and benefits d epe n din g on ex- 
perience, plūs shift differential.

APPLY

PAWTUCKET INSTITUTE 
FOR HEALTH SERVICES 

70 Gili Avė.
(OFF NEVVPORT AVĖ.) 

Pawtucket, R. I.

401-722-7900 „
(3-“)

DIE SETTER — Excel. oppt: for 
mature person expd. in setting- 
up puncn presses. Estab. electri- 
cal mfr. in northem Bergen 
County offers attractive salary 
& benefits. Call 201-444-8410 for 
appt (3-8)



1980 irt. vasario 14 d.

BALTIMORĖS RADIJO VALANDOS
SUKAKTUVINIS VAKARAS

Pirmutinis jo naujųjų 
metų Tautiniuose Namuose 
renginys būna Baltimorės 
Lietuvių radijo valandos va
karas — šiemet įvykęs sau
sio 12 d. Paprastai abu tos 
valandos vedėjai — Alber
tas Juškus ir Kęstutis Las- 
kauskas — pradeda vakaro 
programą trumpu įvadu.

A. Juškus priminė, kad 
valanda (iš pradžios apie 
dešimtmetį būdavo tik pus
valandis) gyvuoja nuo 1948 
m. Su tuo darbu jis esąs 
taip sutapęs, kad, galima 
sakyti, pusė jo gyvenimo 
esanti tam reikalui paskir
ta.

K. Laskauskas atėjo ben
dradarbiauti prieš 27 me
tus; netikėjęs, kad radijo 
valanda pajėgs taip ilgai iš
silaikyti.

Kad ir varinėjami iš vie
nos radijo stoties į kitą 
(jau bene 7-8 kartus) ir 
spaudžiami vis didėjančių 
piniginių rūpesčių, kaip iš
versti, nes per metus tenka 
išmokėti stočiai virš 9000 
dol., — abu vadovai- sceno
je prieš publiką pasirodo 
gerai nusiteikę, pasiryžę ir 
toliau varyti lietuvybės pa
laikymo darbą, jei tik vieti
nė lietuvių visuomenė tą ra
dijo valandą rems aukomis.

K. Laskauskas vakaro 
metu ėjo ir programos pra
nešėjo pareigas. Susirinku
sius supažindino su viešnia 
dainininke, Baltimorėje pir
mą kartą koncertuojančia 
— Angele Kiaušaite. Ryš
kiai raudonos spalvos suk
nele pasipuošusi, solistė, 
tarsi liepsnelė, švitėjo tam
siai pilkų scenos vidaus 
užuolaidų rėmuose.

Trimis išėjimais ji padai
navo šiuos lietuvių ir kita
taučių kompozitorių kūri
nius: J. Žilevičiaus ”Mano 
deimantą”, VI. Jakubėno 
"Plaukia antelė”, Jer. Ka
činsko ”Sedulia”, Jz. Stan
kūno "Humoreską”, Dvoža- 
ko "Tris čigonų dainas”, Fr. 
Leharo ariją iš "Linksmo
sios našlės”, Aleks. Kača- 
nausko ’Tų mergelių daina
vimą”, J. Stankūno "žibu
rėlį”, iš Gounod "Fausto” 
operos ariją "Brangenybių 
dainą”. Priedui: iš ameri
kiečių repertuaro ”1 Con- 
centrate on You”.

RNS■
Columbus Development 
Center, a residential 
facility for the mental-

ly retarded, has openings for registered 
nurses to work full and part-time on the 
lst, 2nd and 3rd shifts. Starting salary is 
$6.23 hr. for lst shift, $7.21 hr. 2nd shift 
and $7.31 hr. for 3rd shift. Includes full 
range of statė benefits.

COLUMBUS
DEVEI.OPMENTAL

JS CENTER
1601 W. B r na d St. Personnel 
Office, Columbus. Ohio 43223 
Monday-Friday. 9-3 
614-272-0509, Ext. 321 (7-8)

dienį skelbia, kad Lietuva 
pavergta ir kad jos žmonės 
kenčia priespaudą.

Radijo valanda šiuo metu 
labiausiai baltimori e č i u s 
vienijantis ryšys. Visi ge
ros valios ir lietuviško nu
sistatymo tautiečiai sten
giasi jai padėti, nes gerai 
supranta, kokia tuštuma at
sivertų, jai nutilus. (sm)

• LB Baltimorės apylin
kės valdyba per ižd. Algirdą 
Veliuoną, įvertinant Dirvos 
darbą, atsiuntė auką 25 dol.

Ačiū už auka.

Malonaus skambesio ir 
pakankamai stiprus daini
ninkės sopranas mūsų labai 
erdvioje salėje pajėgė pa
siekti ir atokiau nuo scenos 
esančius klausytojus. Tik, 
deja, net ir arti sėdintieji 
be pranešėjo sunkiai būtų 
galėję skirti, kada solistė 
vartoja savąją kalbą ir ka
da dainuoja svetimąja. Ta
riamus žodžius gal galėjo 
suprasti tik tas, kas gerai 
žinojo atliekamo dalyko 
tekstą. Nors balsas skam
ba, bet patys žodžiai tarsi 
pakeliui kažkur pranyksta. 
Tatai daugelio dainininkų 
sunkiai įveikiama kliūtis.

A. Kiaušaitė dar jauna 
amžiumi ir patirtimi dainos 
mene, toliau besilavindama, 
gal pajėgs nugalėti ir mi
nėtus kliuvinius.

Viešnią dainininkę ir jos 
pritarėją fortepijonu, dažną 
koncertinių mūsų salėje 
renginių talkininkę, balti- 
morietę Eleną Juškauskai- 
tę-Bush publika maloniai 
priėmė, smarkiais plojimais 
ir gėlių puokštėmis joms 
reiškė savo pasitenkinimą.

Žmonės sėdi prie apvalių 
stalų, kuriuos kiekviena or
ganizacija - rengėja savaip 
papuošia, dažniausiai gyvor 
mis ar dirbtinėmis gėlėmis. 
Radijo valandos vakarai iš 
kitų išsiskiria, kad stalai 
papuošiami savo kūrybos 
'dirbiniais, vaizduojančiais 
vis kokią nors idėją, šiemet 
buvo padėliotos baltos 
skulptūrėlės, K. Laskausko 
iš plastikos išpiaustinėtos: 
stilizuotų gėlių, lyg ir pievų 
katilėlių žydintys krūmeliai, 
ant kurių vidurio, aukščiau 
prasikišusio, žiedo užrašas: 
"Radijo Valanda Lietu
viams 32”.

Nepaisant kokia progra
ma bebūtų, seniau į radijo 
valandos vakarus prigužė
davo pilna salė lankytojų. 
Dabar jų kasmet vis mažiau 
ir mažiau besusirenka.

Būdama svarbiausia ir 
beveik vienintele savitarpio 
susižinojimo priemone, ra
dijo valanda atlieka ir dide
lį tautinės apgarsos darbą: 
ji vis primena (A. Juškaus 
nuopelnas!) lietuvių kalbos 
mokslui reikšmę ir vertę, o 
garsiojo sportininko J. Jo
naičio lūpomis kas sekma-
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Baltimorės Lietuvių Namų svetainėje atidaryta naktinis klubas ”Ember Room”. Nuotrau
koje šeimininkė Aldona Budienė aptarnauja klijentus. Dabartinę Lietuvių Namų valdybą sudaro: 
pirm. B. Brasauskas, vicepirm. A. Budienė. ižd. A. Veliuona, fin. sekr. V. Dūlys ir sekr. K. 
Česonis. A. Kaarliaus nuotr.

Australijos lietuviai
CHORAI 30-T1ES METŲ

JUBILIEJUJE
Praeitų metų pabaigoje 

Adelaidės choras ”Litua- 
nia” ir Melbourno Dainos 
Sanbūris atšventė savo 30- 
ties metų veiklos jubilie
jus. Sydnėjaus "Dainos” 
choras, būdamas truputį 
jaunesnis, atšventė savo si
dabrinį 25-rių metų jubi
liejų. Visi chorai šias savo 
šventes atšventė suruošda- 
mi iškilmingus koncertus.

Adelaidės "Lituania" cho
ro steigėjas yra muz. Vac
lovas Šimkus, kuris per pir
muosius 20-tį metų jam va
dovavo ir buvo jo dirigen
tas. Paskutiniuosius 10-tį 
metų chorui vadovauja diri
gentė G. Vasiliauskienė. Ju
biliejinis koncertas Adelai
dėje praėjo labai iškilmin
gai, dainuojant paskirai vy
rams, moterims ir bendrai 
kartu. Koncerto metu daly
vavo ir buvę choro dirigen
tai V. Šimkus, kuris buvo 
pakviestas diriguoti. St. 
Šimkaus kūrinį "Atsisveiki
nimas su giria” ir buvusi 
jaunoji dirigentė Rasa 
Kubiliūtė-Mauragienė, kuri 
kaip ir V. Šimkus dabar gy
vena sostinėje Canberroje. 
Po koncerto chorą sveikino 
ir dovanas įteikė Krašto

■i Antanas Laukaitis
Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas, klebonas A. Spur- 
gis ir svečias muz. V. Šim
kus.

Melbourno Dainos Sanbū
ris yra gerai žinomas ir 
Amerikos bei Kanados lie
tuviams, kai jie lankėsi 
praeitais metais Pasaulio 
Lietuvių Dienų proga. Ju
biliejiniame koncerte be vy
rų. moterų ir mišraus choro, 
kuriems dirigavo buvę diri
gentai: B. Prašmutaitė, Z. 
Prašmutaitė, J. Petrašiū- 
nas, D. Leveckienė ir P. 
Morkūnas, pasirodė ir tau
tinių šokių grupė "Klumpa
kojis”, vadovaujamas A. 
Morkūnienės. Po šio pui
kaus koncerto choristus 
sveikino LB Apyl. pirm. A. 
Pocius ir latvių bei estų 
chorai, vėliau Lietuvių Na
muose vykstant užbaigtu- 
vių vaišėms, per kurias salė 
skardėjo nuo lietuviškų dai
nų garsų.

Sydnėjaus (Dainos) ju
biliejinis koncertas praėjo 
taip pat labai gražiai ir iš
kilmingai. Nors dabartinis 
choro dirigentas Br. Kiveris 
ir buvo prieš kurį laiką tru
putį sunegalavęs, tačiau per 
koncertą to pastebėti nebu
vo galima. Jis, kaip ir visas 
jo didžiulis choras, labai 
puikiai sudainavo 18-ką dai
nų ir scenoje, bei savo re
pertuaro išpildyme, atrodė 
labai atjaunėjęs ir pagyvė
jęs. šio koncerto metu cho
rui akompanavo jaunas mu
zikas Alg. Laurinaitis. Po 
koncerto Lietuvių Klube vy
ko vaišės, kurių metu buvo 
gauta daug sveikinimų.

Sveikinant visus tris di
džiuosius Australijos lietu
vių chorus, norisi jiems ir 
jų dirigentams, akompana- 
toriams, bei patiems daini
ninkams palinkėti dar daug, 
daug ištvermingų ir darbin
gų metų. Atminkite, kad su 
savo išpildyta ta gražiąja 

lietuviška daina, jūs ne tik 
džiuginate mus visus, paro
dote mūsų dainos grožį sve
timiesiems, bet taip pat esa
te ir tie didieji mūsų lietu
viškieji dainiai ir per jus ir 
jūsų dainą, ne tik mes pa
tys, bet ir mūsų jau čia gi
męs lietuviškasis jaunimas 
gali didžiuotis tuo gražiuo
ju dainų kraštu — Lietuva.

VYSKUPAS PAS 
LIETUVIUS

Gruodžio 30 dieną įvyko 
iškilmingos pamaldos, ku
riose dalyvavo Sydnėjaus 
vyskupas D. Cremin ir Ka
talikų Imigracijos direkto
rius McCarty. Pamaldų me
tu giedojo Sydnėjaus "Dai
nos” choras, vargonais pa
lydint pianistei, svečiui iš 
Adelaidės N. Masiulytei ir 
taip pat svečiui iš Chicagos, 
solistei R. Mastienei. Po pa
maldų, parapijos salėje, da
lyvaujant virš 150 lietuvių, 
įvyko pietūs, kuriuos prave
dė dr. R. Zakarevičius. Sa
vo įžanginėje kalboje Fede
racijos pirmininkas V. Lau
kaitis kreipėsi j Australijos 
Bažnyčios vadovybę pa
skelbti maldos dieną už Lie
tuvą. Vyskupui buvo įteik
tas sydnėjiškio E. Lašaičio 
padarytas lietuviškas kry
žius. Savo kalboje vyskupas
D. Cremin labai gražiai at
siliepė apie lietuvius, pasa
kydamas, kad jis puikiai ži
no Lietuvos ir ten gyvenan
čių lietuvių gyvenimą ir 
vargus ir jis pažadėjo, kad 
per būsimą Australijos vys
kupų suvažiavimą, iškels 
Lietuvos klausimą ir viso
mis jam pasitaikančiomis 
progomis, jis kels Lietuvos 
balsą. Ta pačia proga buvo 
buvo pagerbtas ir Lidcnmbe 
priemiesčio, kur lietuviai 
turi savo reikalams šios pa
rapijos bažnyčią, klebonas 
ir didelis lietuvių draugas 
msng. J. Meany, kuris šven
tė savo kunigystės 45 me
tų jubiliejų. Jam buvo 
įteikta knyga ”Lithuania 
700 years".
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Tautinių šokių grupė "Audinys”, atlikęs programa Spaudos sukakčių minėjime Detroite, 
su paskaitininku kun. dr. Pr. Gaida (dešinėje), šokių vadove R. Baltrušaityje, M. Abarium ir 
V. Neverausku. J. Gaižučio nuotr.

■ Los Angeles lietuviai

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d. jvyko Lietu
vių Namų Draugijos meti
nis visuotinis susirinkimas. 
Atidarė pirmininkas inž. 
Alfa Šukys. Atsistojimu ir 
tylos minute buvo pagerbti 
mirę L. N. D-jos nariai.

Susirinkimui pirminin
kauti pakviestas teis. Sta
sys šimoliūnas ir Juozas 
Leščinskas sekretoriumi.

Į mandatų komisiją: Jo
nas Atkočaitis, Petras Pa
gojus ir Antanas Sukaus- 
kas. Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė Petras 
Bliūdžius. Sekė valdybos 
narių pranešimai. Pirm. Al
fa Šukys apibūdino namų 
stovį ir susidarusius sunku
mus išlaikyti: pajamos ma
žėja, o tuo tarpu išlaidos vis 
didėja. Norėta juos parduo
ti ir buvo suradę pirkėjus, 
bet sušauktas, tam reika
lui, susirinkimas plano ne
patvirtino ir dauguma iš su
sirinkusiųjų pasisiūlė jų iš
laikymui aukoti pinigų. Au
kos buvo renkamos ir iki 
šios dienos gauta 3,230 dol. 
Tas padėjo mums išbristi iš 
skolų. Išrinkta 1979 metais 
valdyba namus perėmė tik 
su 73.09 ct., o šiandien mes 
turime 708.97 dol.

Po jo pranešimus padarė: 
ižd. Petras Bliūdžius ir fi
nansų sekretorius Antanas 
Norus. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė teis. Marijo
nas šnapštys. Po pranešimų 
vyko diskusijos. Svarbiau
sia iš jų — pinigai. Da
riaus-Girėno klubas, suma
žėjus apyvartai, nepajėgia
L. N. D-jai mokėti 600 dol. 
nuomos j mėnesį. Klubo pir
mininkas Edvardas Ma
kauskas žadėjo apmokėti 
namų visas išlaidas, jei Da
riaus-Girėno klubo valdybai 
bus pavesta eiti ir L. N. 
D-jos valdybos pareigas. 
Buvo įnešti du pasiūlymai: 
1. Dariaus-Girėno klubui 
patalpas nuomoti ir sudary
ti sutartį, o kitas kad neda
ryti sutarties. Balsuojant 
balsų dauguma pasisakė, 

kad patalpas nuomoti ir su
daryti sutartį.

Į Lietuvių Namų Draugi
jos valdybą išrinkti: Edvar
das Milkauskas, Jonas Gai
žutis, Antanas Mikalkėnas, 
Stasys Petrauskas, Vladas 
Jomantas, Antanas Butkus 
ir kun. Domininkas Lengvi
nas. Į revizijos komisiją: 
Alfa Šukys, Petras Bliū
džius, Vincas Tamošiūnas ir 
Antanas Norus. 
Susirinkime dalyvavo 36 L.
N. D-jos nariai.

PATIKSLINIMAS

Dariaus-Girėno klubo val
dybą aprašant (Dirva sau
sio 31 d. Nr. 5) praleistos 
dvi pavardės: vicepirminin
kas ir klubo vedėjas Juozas 
Kinčius ir sekretorius Al
binas Bliūdžius.

BALFO ŽINIOS

Balfo 76 skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyks š. 
m. vasario mėn. 17 d. 12 
vai. 15 min. šv. Antano pa
rapijos salėj. Dienotvarkėj: 
pranešimai, valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, 
einamieji reikalai. Visi sky
riaus nariai ir Balfo veikla 
suinteresuotieji kviečiami 
dalyvauti.

SUSIVIENIJIMO 
SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko va
sario 3 d. Lietuvių Namuo
se. Paskirta aukų: abiejoms 
radijo valandėlėms po 10 
dol. ir vasario 16 proga 
ALTui 20 dol. Ateinantis 
susirinkimas įvyks kovo 2 
d. 12 vai. Lietuvių Namuo
se.

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

215 WA 2-1710
(4-6)

OPERATORS
Siiitfer & Merrow, Section work, high 
prices. L'nion Shop. North Bergen 
•Mfg., 5711 Kennedy Blvd.. 2nd fl.. 
N. B. 201-854-7759.______________ (7-10)

ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvos žurnalistų Są
jungos Detroito skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 24 d. 2 vai. 
skyriaus sekretoriaus Sta
sio Sližio namuose, 4114 
Vassar St., Dearborn Hts., 
Michigan. Skyriaus nariai ir 
jų žmonos maloniai kviečia
mi atsilankyti.

SANTA MONICA

ALBINO MARKEVIČIAUS 
SUKAKTIS

Albinas Markevičius
šeši tūkstančiai septyni 

šimtai mylių skiria Sutkių 
kaimą, Lietuvoje, nuo San
ta Monikos, Kalifornijoje. 
Penkios dešimtys metų pra
bėgo vieno žmogaus gyve
nimo kelyje nuo vaikystės 
Šešupės krantuose iki da
barties Ramiojo vandenyno 
pakrantėje.

Dešimties metų Albinui 
Markevičiui antrasis pasau
linis karas tebuvo blogas 
suaugusių žaidimas. Vėliau, 
deganti tėvų sodyba, spro
gimai, šaudymas, bėgimas 
su šeima pėsčiomis į vaka
rus. Nepasiekus vakarinių 
zonų Vokietijoje pasiveja 
sovietai ir užkerta kelią. 
Nedatekliai. Fantastiškas 
pasprukimas į Vakarų Ber
lyną. Uždarame vagone į 
anglų zoną. Kanada. Aukso 
kasyklos. Virtuvė. Sunkios 
alaus bačkos bravore. Mont- 
realyje ir bičiulis Skučas 
parodęs kelią į nekilnojamo 
turto prekybos ateitį. Ka-

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS

Originaliai sukurtomis 
(Alg. Raulinaičio) maldo
mis buvo atžymėtas „Poli
tinių studijų” savaitgalis, 
1980 m. sausio 26-27 dieno
mis, suruoštas Los Angeles 
mieste, šv. Kazimiero para
pijos salėje Liet. Fronto Bi
čiulių (pirm. dr. Z. Brin- 
kis), Liet. B-nės Vakarų 
apygardos (pirm. R. Dab- 
šys) ir Pasaulio Liet. Jau
nimo sąjungos (pirm. D. 
Gudauskaitė). šiame Lietu
vos laisvinimo politikos me
todų svarstymo savaitgaly 
dalyvavo labai įdomi asme
nybė: kun. dr. Jurgis ša
rauskas, tik 34 m. amžiaus, 
dirbąs Washingtone Statė 
Department svarbiose pa
reigose, į kurias jis pateko 
konkurso keliu.

Kun. dr. J. Šarausko poli
tinė paskaita buvo labai 
konstruktyvių, naujų min
čių ir idėjų santrauka: siū
loma ypatingos modernios 
galimybės lietuvių laisvės 
siekimų darbuose, einant 
absoliučios tautinės vieny
bės, praktiškumo, net prag- 

lifornijos atradimas ir San
ta Monikos pamilimas. Sun
ki pradžia. Užsispyrimas, 
veržlumas, ilgavalandinis 
darbas, kantrybės ir tole
rancijos būtinybė. Vakari
niai kursai apvainikuojami 
Santa Monikos kolegijoj ba- 
kalaureatu nekilnojamo tur
to srityje. Virš visko — są
žiningumas ir gili atsako
mybė santykiuose su žmo
nėmis ir jiems ir jų sun
kiai uždirbtiems ištekliams.

Aktyvumas lietuviškoje 
veikloje. Santa Monikos 
Amerikos Lietuvių Klubas. 
ALTa. Visokių lietuviškų 
apsireiškimų stipri morali
nė ir finansinė parama, jau
nimo, ypač sportininkų, in
spiratorius ir taurių pirkė
jas. šoferis paliegėliams 
tautiečiams, vertėjas, tar
pininkas, patarėjas neišmo
kusiems, na ir pramoku
siems, svetimos kalbos ne
išskirtinai nuo profesoriaus 
iki darbininko, be disKTfrni- 
nacijos ir su didele toleran
cija.

Jo trijose įstaigose (ne
kilnojamas turtas ir drau
dimas) dirbo ir dirba ne 
vienas lietuvis, lietuvė. 
Jiems visada pas jį pirmu
mas. Ne vienas svečias iŠ 
JAV, Kanados ar Lietuvos 
apvežiotas, parodytas, pa
vaišintas.

Tyliai veiklus ne vien lie
tuviškoje, bet ir JAV po
litinėje, ypač respublikonų 
arenoje. Gerbiamas, klau
somas ir respektuojamas 
profesinėje ir visuomeninė
je lietuvių bei amerikiečių 
veikloje.

(vrp) 

matiškumo ir ... politinio 
profesionalumo keliu.

Kun. dr. J. šarauskas sa
vo savaitgalinė j viešnagėj 
ypatingai kreipė daug dė
mesio į jaunimą ir išvažiuo
damas iš Kalifornijos pada
rė išvadą, kad čia jauni
mas — labai lietuviškas, kū
rybingas, tiesiog — puikus!

Jau prieš keletą metų 
pradėta bandyti į šiuo sa
vaitgalius įtraukti progra- 
mon ir jaunimą, kad ir jie 
politiniais klausimais pasi
sakytų savas nuomones. Pa
sirodė — geri rezultatai. 
Prieš metus „politiniame 
s a v a i tgaly” simpoziume 
gražiai pasireiškė Danutė 
Barauskaitė, Ilona Bužėnai- 
tė, Rimas Polikaitis, Asta 
Grakauskaitė, Linas Koje
lis, E. Kulikauskas ir kiti, 
šiemet, be anų, vėl politinė
se diskusijose labai gražiai 
reiškėsi dar ir studentai — 
Daina Gudauskaitė ir Gin
taras Grušas.

Iš vyresnių dalyvių: „Lie
tuvos laisvinimo akcija per 
JAV kongresą” tema pa
skaitą skaitė Leonardas Va
liukas; „Helsinkio susita
rimai tarptautinių ir Lietu
vos interesų šviesoje” temą 
nagrinėjo simpoziume — 
disidentas (irgi jaunas žmo
gus!) Romas Giedra, rašy
tojas laureatas Jurgis 

-Gliaudą ir svečias — kun.
dr. J. šarauskas.

„Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvos laisvinimo veiklo
je” — labai pozityvų, kon
kretų pranešimą padarė 
svečias iš Chicagos dr. Ka
zys Ambrozaitis.

Per abi diskusijų ir pra- 
nešimų-paskaitų dienas bu
vo pilna salė klausytojų.

Alė Rūta

• Mirė kun. Martynas 
Preikšaitis, Los Angeles 
evangelikų-liuteronų para
pijos ilgametis klebonas, su
laukęs 72 metų amžiaus. 
Velionis buvo rastas miręs 
savo bute. Vasario 2 d. iš
kilmingai palaidotas Glen- 
dale Forest Lawn kapuose.

• Mirė Bronius Gieda 
sausio 29 dieną, po sunkios 
plaučių operacijos, sulaukęs 
73 metus amžiaus. Bronius 
Gieda buvo Jono Petronio 
apartamentu užvaizdą. Jo
nas pasirūpino ir jo laidotu
vėmis. Rožančiuje ir pamal
dose dalyvavo nemažas bū
rys velionio draugų. Ame
rikoje jokių giminių netu
rėjo.

• Vytautui Aleksandriū- 
nui. Tautinės S-gos darbuo
tojui, daug prisidėjusiam 
prie pastangų suorganizuoti 
Tautinius Namus Los An
geles — sausio 30 d. St. 
Vincent ligoninėje (Los An
geles) padaryta sunki ir su
dėtinga širdies operacija, po 
kurios jis labai sparčiai 
taisosi.
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

2422 WEST MAROUETTE ROAD 

CHICAGO, IUINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6097

U. S.A.

IKUNI FONDAS /^UIIUNIU HMMIMN

1979 gruodžio men. įnašai.
Santrumpa: atm. įn. — atmintum Suma, parašyta po pavar

dė, reiškia įnašų iš viao.

2 $ 5.00 Norkaitis, Petras ir Juzė, $105,000 Baniukaitienė, Dana,
$5:00.

2 $ 10.00 Markeliūnas, Bronius, $210.00, Mockūnas, Simas, atm. įn.
$320.00.

3 $ 20.00 Dirda, L.A., M.D., $320.00, Petrauskas, Jonas ir Aleksand
ra, $130.00, Vailokaitis, Pranas, atm. .įn. $20.00.

15 $ 25.00 Bogdanovičius, Stefan, atm. įn. $200.00, Baniukaitis, Vy
tautas ir Nijolė, $125.00, Dulkis, Anelė, $155.00, Farmol, 
Sally, $25.00, Garbačiauskas, Anicetas ir Angelina, 
$125.00, Jankūnas, Kazimieras, Liucija ir Kastytis, 
$325.00, Jasinskienė, Petronėlė, $225.00, Jonkus Petras, 
atm. įn. $300.00, JAV LB Brockton'o Apylinkė, $275.00, 
Macežinskas, Mamertas, $150.00, Totoraitis, Juozas ir 
Alice, $40.00, Trumpauskas, Ričardas, Dr., atm. įn., 
$150.00, Shalins, Marytė K., $325.00, Paliulis, Petras ir 
Elena, $250.00, Vaišnys, Juozas R. ir Elona M. $150.00.

2 $ 30.00 Naumanas, Mikalojus ir Ona, $150.00, Vaičjurgis, Ar
vydas J., atm. įn., $590.00.

1 $ 35.00 Radvenis, Gregor ir Janina, $145.00.
1 $ 48.00 Liaudanskis, Kostas, Majoras, $500.00, AlkaiHs, Antanas,

$550.00.
13 $ 50.00 American Lithuanian Club of Beverly Shores, $880.00,

Batisa-Strikaitytė, Bronė ir Juozas, $150.00, Gimbutas, 
Jurgis, inž., $400.00, Jurkūnas, Laima ir Algis, $500.00, 
Kairaičiai, Antanas ir Eleonora, $50.00, Liet. Moterų 
Klubas VVaterbury, CT., $1,075.00, Normantas, Jonas, , 
Australia, ekonomistas, $1,050.00, Rekašius, Jurgis ir 
Ona, $350.00,' šakių Apskrities Klubas, $800.00, 
Sadauskas, Mykolas ir Rozalija, atm. įn. $600.00, Tender, 
Jūratė-Normantaitė ir Rein, Australia, Vilkas, Stasys, 
$150.00.

1 $ 75.00 Koverienė, Marija, $100.00.
1 $ 80.00 šepetys, Povilas (miręs), Dr. ir Vanda, $1,462.37.
1 $ 90.00 Levanas, Vladas (miręs) ir Stasė, $300.00.

83 $ 100.00 Adomonis, Petras, atm. įn. $225.00, Anonis, Vytautas ir
Danutė, $1,400.00, Ardaravičiūtė-Gustienė, Ona $200.00,- 
Apton-Apanavičius, Albinas ir Birutė, $2,800.00, 
Bagdanskis, Alvydas J. $100.00, Casimir's Church kun. 
Robert K. Balčys, $325.00, Balienė, Danutė, $100 00, 
Baras, Stasys ir Elena, $1,000.00, Barto, Eleonora, 
$100.00, Baublys, Stasys, Dr., atm. įn. $300.00, Bliud- 
nikas, Egelbertas ir Vanda, $300.00, Bujauskas, Jonas, 
$200.00, Dabrila, Matas, (miręs 1952), atm. įn. $100.00, 
Dagys, Petras, Kun. (m. 1977.XII.1) Evang. parapijos stei
gėjas, atm. įn. $200.00, Dainys, Vladas, $100.00, Dau
noras, Juozas ir Janė, $625.00, Domanskis, Edward, J., 
M.D., $200.00, Dovydaitis, Tomas, (miręs 1936), atm. įn, 
$100.00, Dovydaitienė-Janušaitytė, Stasė, (mirusi 1951), 
atm. įn, $100.00, Dovydaitis, Vincas, $100.00, Dovydai- 
tienė-česnaitytė, Ona, buv. Dabrilienė, $100.00, 
Dovydaitis, Vincas, Inž. $100.00, Dovydaitis, Juozas, Inž. 
$100.00, Dovydaitis, Jonas, (miręs 1971), atm. įn. $100.00, 
Džiugaitė, Judita, $100.00, Gustaitis, Juozas, M.D. ir 
Irena, $600.00, Janušonis, Vytautas ir Palmira, $550.00, 
Jonaitis, Vytautas ir Romainė, $725.00, Juzelskis, Stasė, 
atm. įn., $200.00, Ivanauskaitės, Danielė ir Julė, $100.00, 
Kairaitienė, Magdalena, $100.00, Karaška, Narimantas ir 
Ona, $200.00, Kasputis, Jonas ir Antanina, $200.00, 
Kasputis, Jonas, inž. $210.00, Katarskis, Vaclovas, Kun. 
$700.00, Kazlauskas, Algis K. ir Theresa, $100.00, Kilas, 
Marcelinas, atm. įn. $100.00, Kručas, Bronius ir Anelė, 
$200.00, Kudirka, Magdalena, $300.00, Kučinskas, Kazys, 
$200.00, Kutaitytė, Danutė, atm. įn., $200.00, Lekutis, 
Pranas ir Jonė, $475.00, Lembertas, Pranas, atm. įn., 
$200.00, Leugoud, Edvvard, $4,024.26, JAV LB Baltimo
rės Apylinkė, $420.00, Lietuvių Paštininkų Sąjunga, 
$200.00, Linkus, Kazys ir Mėta, $800.00, Litvinas, Vitolis, 
$300.00, Lukas, Juozas, $200.00, Lukas, Vincas ir Gelbert 
Juozapina, $100.00, Lukoševičius, Vincentas ir Magdalena, 
$300.00, Mačiuika, Benediktas, Gražina, Laura, Paulius ir 
Jonas, $300.00, Mandeikis, Feliksas, $100.00, Mandeikis, 
Marija, atm. įn., $100.00, Mandeikis, Robertas, atm. įn. 
$100.00, Matulevičius, Juozas, A., $100.00, Matuzas, K., 
$100.00, Mažeika, Vaclovas, inž. ir Vanda, $400.00, 
Monstavičius, Algirdas, M.D. ir Barbara $700.00, Nainys, 
Bronis ir Elena, $200.00, Narbutas, Balys ir Genovaitė, 
$200.00, Naujokaitis, Gediminas, $600.00, Parulis, 
Albinas (miręs) ir Izabelė, $200.00, Pavalkis, Victor, Kun. 
dr. $300.00, Paovis, Jonas ir Verutė, $800.00, Putramen- 
taitė, Ona-Stefaniįa (Herkulano duktė), Gaudušienė 
(1878—1955) ir jos vyras Gaudušas, Kajetonas-Raimun- 
das (m. 1909), atm. įn., $1,000.00, Putnus, Petras ir Jad
vyga, $200.00, Pesys,, Aleksandra, $450.00, Račkauskas, 
Stanislovas, atm. įn., $300.00, Radvenis, Egidijus N. ir 
Vida, $300.00, Radvil, Andrius, $100.00, Raslavičius, 
Polius, Aleksandras, M.D., $700.00, Šatas, Aleksas ir 
Elzbieta, $200.00, Sauerveinas, Jurgis, Julius, atm. įn. 
$100.00, Saulaitienė, Ona, atm. įn., $100.00, Simaitis, 
Kazimieras, Kun. $400.00, Stulgaitienė-Lisauskaitė, 
Stanislava, $100.00, Tomkai, Vytautas ir Albina, $1,- 
100.00, Treškaitė, Teresė, $100.00, Turūta, Pranas, 
$520.00, Varneliai, Edmundas ir Gražina, $100.00, 

— Varnelis, Apolinaras ir Jadvyga, $400.00, Žilinskas,
Aleksandras, atm. įn., $100.00

1 $ 101.66 Lekys, Juozas ir Aldona, $201.66.
1 $ 135.00 Jonaitis, Juozas ir Marija, $540.00.
1 $ 150.00 Rumbaitis, Mečislovas ir Janė, $400.00.
1 $ 155.00 Zaunius, Dovas, Nepriklausomos Lietuvos Užs. Reik.

Ministeris, atm. įn., šauliai, Vaclovas ir Augusta, Zau
nius, Tomas Saulius ir Zauniūtė, Giedrė Marija, $335.00.

2 $ 175.00 Bagdonas, Jonas, atm. įn. $175.00, Gasparėnas, Kazys,
Dipl. inž., atm. įn. $175.00,

13 $ 200.00 Aušrotas, Bronius ir Veronika, $1,200.00, Bartoševičius,
Eugenijus, atm. įn., $300.00, Bielskus, Algirdas M., Inž. 
$100.00, Gaudušas, Felicijonas (m. 1900) ir jo žmona 
Kumavičiūtė, Antanina ir dukterys Baltrušaitienė, An
tanina (m. 1920) ir Narbutienė, Veronika, atm. įn.

Iš susitikimo su šen. Howard Baker (kairėje), G. Kudukienė. J. Hincik ir R. Kudukis.
V. Bacevičiaus nuotr.

ŠEN. HOJVARD H. BAKER CLEVELANDE
Vasario 4 Clevelande lan

kėsi JAV senatorius How- 
ard H. Baker, Jr.» esąs tuo 
tarpu trečiuoju kandidatu 
JAV prezidento vietai res
publikonų sąraše. Pirmieji 
du yra George Bush ir Ro
nald Reagan. Šen. Hotvard 
H. Baker priėmimą organi
zavo Raimundas Kudukis, 
kuris yra senatoriaus rinki
minio štabo Cuyahogos aps
kričiai atstovas.

Spaudos konferencijoje, 
kuri įvyko PJaza viešbuty
je, Minesotos senatorius pa
gyrė savo varžovą Ronald 
Reagan, ir pridūrė, kad 
respublikonų partija neno
rinti grįžti į 1976 metus ir 
todėl jam esančios geros ga

limybės laimėti nominaciją. 
Šen. H. H. Baker yra laiko
mas vidurio kelio respubli
konų politiku.

Atvykęs į Clevelandą, ly
dimas Gražinos ir Raimun
do Kudukių, jis aplankė 
miesto merą George Voino
vich, gi atskirame susirinki
me susitiko su respublikonų 
veikėjais ir rėmėjais. Susi
tikime su spauda ir savo rė
mėjais, nuosekliai laikyda
masis romėnų išiminties 
"jeigu nori taikos, ruoškis 
karui", šen. Baker stipriai 
pabrėžė, kad JAV turi būti 
kariškai stiprios. Nauji 
strateginiai ginklai turi bū
ti gaminami, laivynas ir 
aviacija aprūpinti pačiais

$400.00, Jasiulevičius, Kazys ir Marija, $700.00, Juknelis, 
Vytautas, Karėm, Nicholas ir Dana, $300.00, Juknelytė, 
Rasa, $300.00, Mikšys, Petras ir Janina, $400.00, Milukai, 
Matas ir Emilija, atm. įn. $200.00, Plikaitis, Juozas, M.D 
ir Barbora, $3,000.00, Povilaitienė, Jadvyga, $400.00, Skir- 
gaudas, J., M.D. ir Sue, $300.00, Žukas, Stanislovas ir 
Stefanija, atm. įn., $600.00.

1 $ 205.00 Balsienė, Ona Birutė, atm. įn. $205.00.
2 $ 250.00 Jusionis, John, M.D. ir Jadvyga, $1,700X10, Ignatonis,

Jeronimas, atm. įn„ $515.00.
1 $ 260.00 Kasponis, Romanas, atm. įn., Kun. $1,001.00.
8 $ 300.00 Ankudas, Stanley, M.D. $2,350.00, Dobravolskis, Domas,

atm. įn., $400.00, Gaudušas, Felicijonas ir Jadvyga, 
$500.00, Gaudušas, Juozas (1904—1963), Kajetonas, Rai
mundas ir Putramentaitė, Ona Stefanija, Gaudušų sūnus, 
atm. įn., $600.00, Kisielius, Alfonsas, M.D. ir Enna, 
$1,900.00, Gleveckas, A.B., M.D., $3,100.00, Putramen- 
tas, Herkulanas (m. 1898), žmona Tverjonavičiūtė, Stefa
nija (m. 1880), sūnūs, Cesaris (m. 1900), Konstantinas (m. 
1932), Mykolas (m. 1934), dukterys Paulina, Kotryna ir 
Zofija (m. 1942), Putramentaitės, atm. įn. $800.00, 
Žolynai, Jonas ir Marija, atm. įn. $300.00.

1 $ 350.00 Račiūnienė, Elzbieta, atm. įn. $350.00.
1 $ 400.00 Naikelis, Juozas, $1,400.00.
1 $ 425.00 Rauba, Jonas ir Liuda, $1,010.00.
3 $ 500.00 Baltrušaitis, Andrius, $1,000.00, Majauskas, Vytautas,

M.D. ir Vanda, $1,000.00, Musonis, Vytautas, M.D. ir 
Genovaitė, $1,000.00.

2 $ 559.45 Bernatonis, Tėvas Alfonsas OFM CAP, $1,559.45, Šim
kus, Stasys, Vokietija, $1,715.00.

1 $ 600.00 Juknelis, Kazys ir Jadvyga, $1,000.00.
1 $ 652.00 Ruseckas, Juozas ir Elena, atm. įn., $1,000.00.
3 $ 900.00 Kažemėkaitytė-Naujokienė, Pranciška, atm. įn., $1,000.00,

Petrauskaitė, Lilė-Julija, atm. įn., $1,000.00, šeštokas, 
Aleksandras, Dr., agronomas, $1,000.00.

4 $1,000.00 Bieliauskas, Vytautas, PHD ir Danutė, M.D., $2,500.000,
Kaulakis, Alfonsas D., atm. įn., $1,100.00, Mackus, 
Feliksas, atm. įn. $1,000.00, Sutkus, Viktoras, Pik. ir 
Veronika, Vokietija, $6,025.00.

1 $3,000.00 Vygantas, Mindaugas, M.D. ir Austė, PHD, $12,000.00.
1 $4,000.00 X $8,000.00.
1 $5,000.00 Mataitis, Juozas . ir Bronislava, testament. palikimas,

$5,100.00
176

Iš viso 176 nariai ........................................ $40,380.56
Žinoti: 1979 spalio mėn. skelbėme- spalio iš viso
-Normantas, Jonas, ekonomistas, Australija $100.00 $100.00
Jam pranešus žadėtąjį paskyrimą dabar yra

2015 Grigolaitis, Jonas, teisininkas. Užsienio Lietuviams
Remti D-jos Steigėjas, atm. įn.

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo. įra
šykime į testamentą numatytą sumą:

"LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 2422 W. MAR
OUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629".

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip

150 tūkstančių dolerių.

moderniausiais ginklais bei 
raketomis. Būtų juoda die
na Amerikai, jeigu kada 
nors tektų šiuos ginklus pa
naudoti, kalbėjo senatorius.

Pastaroji vyriausybė ve
dė blogą užsienio politiką. 
Šen. Baker dėl savo užsie
nio politikos plano pasisaky
siąs netolimoje ateityje. 
Apskritai savo politinę kon
cepciją šen. Howard Baker 
suformulavo taip: 1. tvirta 
ir planinga užsienio politika, 
2. garantuotas krašto sau
gumas, 3. biudžetinė discip
lina. 1. rekonstrukcija mo
kesčių sistemos, 5. realus ir 
įgyvendinamas energijos iš
teklių ir jų naudojimo pla
nas.

Paskutinis šen. H. H. Ba
ker susitikimas įvyko tos 
pačios dienos vakarą Plazos 
viešbutyje su tautybių at
stovais. Saugumo valdinin
kams stropiai sekant judė
jimą, į Communicator’s klu
bo salę senatorių atlydėjo 
R. Kudukis ir buvęs šen. 
Robert Taft. Apie 60 lietu
vių ir visi gražiai šypsojosi 
televizijų kameroms.

”Aš norėčiau būti JAV 
prezidentas 1981 metais”, 
kalbėjo senatorius tautybių 
atstovams. "Norėčiau pasa
kyti žmonėms, kad išaušo 
nauja diena, kad nebus pro
vokacijų prieš JAV amba
sadas, kad su Sovietų Są
junga bus reali kalba apie 
ginklų apribojimą, kad So
vietų Sąjunga niekada ne
drįstų kariškai paliesti 
Amerikos. Visam pasauliui 
turėčiau tik du žodžius — 
taika ir stiprybė.”

Po savo kalbos senatorius 
atsakė į kelis klausimus. 
Deja, nebuvo klausimų apie 
okupuotus kraštus, disiden
tus, žmogaus teisių ir reli
gijos persekiojimą, Madrido 
konferenciją ar kitus mums 
rūpimus klausimus.

Šen. Baker yra vedęs iš
kilaus tautybių bičiulio buv. 
Illinois valstijos šen. Eve- 
rett Dirksen dukterį, o jo 
motina yra buvusi JAV 
kongreso narė.

Vasario 4 vakaras suda
rė gražią progą susitikti 
galimą respublikonų parti
jos kandidatą JAV prezi
dento vietai. (jst)
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FILATELIJA
Nr. 1 Antanas Bernotas

FILIPINAI išleido trijų 
pašto ženklų seriją Mani- 
los arkivyskupijos įsteigi
mo 400 metų sukakčiai pa
minėti.

Manila, Filipinų sostinė, 
yra Luzon saloje. Miestas 
susideda iš dviejų dalių: se
namiesčio, ispanų įkurto 
1571 m., ir modernaus nau
jamiesčio. Senamiesty j kaip 
tik randasi ta vyskupijos 
katedra, statyta 1579 m,, 
arki vyskupo rezidencija, 
daug kitų bažnyčių, vienuo
lynų ir kitų senovinių pa
statų. Per praeitą karą 
miestą buvo užėmę japonai 
ir kovų metu labai nuken
tėjo tas senamiestis. Ame
rikiečiai Manilos uoste turi 
savo karo laivyno bazę. 
Mieste gyvena apie pusant
ro milijono žmonių.

LENKIJA išleido pusant
ro zloto pašto ženklą, kuria

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $100
12 mėnesiu

įnešus $100
'q 48 mėnesiams

Įnešus $100
30 mėnesiu

Įnešus $100
72 mėnesiams

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

Įdedi 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 NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ Avino/
AND LCAN ASSOCIATION *

ATIDARYTA SEATADIENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.

779-5915 681-8100

me parodytas paminklas, 
pastatytas Dancigo mieste, 
pagerbti lenkų pašto tar
nautojams, žuvusiems 1939 
m. rugsėjo 1 d. vokiečiams 
užimant miestą.

Lenkija po Pirmojo Pa
saulinio karo, neturėdama 
tik vėliau pastatyto Gdy- 
nios uosto, buvo atskira su
tartimi su laisvuoju Danci
go miestu išsinuomavusi 
uoste zoną, per kurią ėjo 
Lenkijos eksportas į užjū
rius. Nuo 1925 m. pradžios 
Lenkija savo uosto zonoje 
Įsteigė ir pašto įstaigą, ku
ri naudojo specialiai tai 
Įstaigai perspausdintus paš
to ženklus. Kai Hitleris 
1939 m. rugsėjo 1 d. užėmė 
laisvąjį Dancigo miestą ir 
prijungė jį prie Vokietijos, 
kartu likvidavo ir lenkų tu
rėtą uosto zoną. Per užėmi
mą beveik visi lenkų pašto 
įstaigos tarnautojai žuvo.

• 1980 m. vasario 14 d.' DIRVA

Housing, transportation, energy alternalives for a new 
generation, earth-sheltered home, NASA Better Living 
exhibits, 10 Blooming Gardens and much, much more.
Continuous Stage Entertamment; spnng fashion 
show5, food. art and craft demonstrations 
See NASA s innvoalions for transportation. medicine and commumcations 
Visit the Thirteen Colomes and see the arts and crafts of earlv America.
Save SI on advance sale tickets for S2.75 now at Lawsons. most retail florists. many major 

\ banks. savings and loan associations Mail order forms and Pepsi Coupons at all Pick-in-Pay / Nestoros._________________ • y'

Awesome McLawsons Child Care Center service (3 to 8 years) 11:00 a m to 8 00 p m. daily 
See the Sun Nevrspapers Celebrity Showcases
RTA weekend loop service Irom the Many lot and Terminą! Tower

MEKSIKA išleido 4 oro 
pašto ženklų seriją turizmo 
propagandos reikalams, čia
dedame tos serijos 1,60 pe-
zų pašto ženklą, skirta Coli

propagandos reikalams, čia 
dedame tos serijos 1,60 pe- 
zų pašto ženklą, skirta Coli
mos valstijai, ženkle paro
dyta indėnų karaliaus Coli- 
man statula (nuo čia ir pro
vincijos pavadinimas).

mos valstijai, ženkle paro
dyta indėnų karaliaus Coli-
man statula (nuo čia ir pro
vincijos pavadinimas).

Colimos valstija (viena iš 
trijų pačių mažiausių), ran
dasi prie Pacifiko, Sierra 
Madre kalnų papėdėje. Gy-

14406 Cedar Avė.
381-4280 

ventojai verčiasi žemės 
ūkiu ir gyvulių auginimu. 
Kalnuose yra ir metalų bei 
mineralų, bet jų gavimas 
dar neišvystytas. Klimatas 
karštas ir nesveikas. Vals
tijos sostinė taip pat vadi
nasi Colima. Valstija užima 
2009 kvadratinių mylių plo
tą.

VATIKANAS išleido 
dviejų pašto ženklų seriją 
šv. Baziliui Didžiajam pa
gerbti.

POSTE 
VATICANE

150

S BASILtO 
IL GRANDE

Bazilius Didysis (apie 
330-379) gimė Kapadokijo- 
je, Mažojoje Azijoje. Anų 
laikų mokslus išėjo Cezarė- 
joje, Konstantinopolyje ir 
Atėnuose. Priėmęs krikščio
nybę, nuo 357 m. buvo vie
nuoliu Irise, vėliau Cezarė- 
jos arkivyskupo Euzebijaus 
patarėju, o nuo 370 m. pats 
tapo Cezare jos arkivysku
pu. Savomis taisyklėmis or
ganizavo Rytų apeigų vie
nuolius, sukūrė bazilionų 
vienuoliją, kovojo su Įvai
riais atskilėliais, reformavo 
liturgiją. Yra laikomas baž
nyčios mokytoju. Jo šventė 

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 53L777O

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

Deli* E. Jakobe ir sūbim WiUiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzaftiuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patamąvimą.

yra birželio 14 d., o graikų 
bažnyčioje sausio 1 d. Iš ry
tų bazilionai vienuoliai at
keliavo ir į Lietuvą. Vilniu
je, Bazilionuose (Šiaulių 
apskr.) ir kitose vietose jie 
turėjo savo vienuolynus.

OPPORTUNi CY tOR 
RROFF.SSlONAL help 

For 3I3 bed Genelei Hospital 
REGISTERED RESH&ATORY 

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

certification. For ai! shifts 
REGISTERED NURSES

For all services and all shift*. 
Salary cc^nmensurate with expt rience 
and ability. Liberal perbonnd policie* 
A fringe benefits. Apply cali or write 
t<>: Personnel Office

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

East St. Loui*, III. 
618-274 1900

An Lqua| Opportunity- Employer 
(16)

Wanted
TOOL MAKERS

Journeymen or 8 years esperience — 
Days — Overtime — Long Program— 
Association Shop —- Full Fringe Ben~ 
efits — Union Shop UAW Local 157.

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48126 
(Ford Rd. & Wyomin") 
Phone 313-582-3636

An Equal Opportunity Employer 
(4-10*

Responsible & mature general 
house cleaning including light 
ironing & inside windows. $3.50 
per hour part time or full time 
day or evening. Cali 

215-988-0955.
(3-7)

Wanted
BORING MILL 

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

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48126 
(Ford Rd. & Wyoming) 
Phone 313-582-3636 

An Equal Opportunity Employer 
(4-10*
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PAMALDOS VASARIO 
16-OSIOS PROGA

10 vai. ryte — DMNP 
bažnyčioje. Prieš Mišias 
(9:45) vėliavų pakėlimas 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

10:30 vai. — šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčio
je. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

• Vasario 16-osios minė
jimo proga Clevelande, šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 10:30 vai. iškil
mingų pamaldų metu gie
dos parapijos choras, vado
vaujamas Ritos Kliorienės.

♦ Dr. Elena Armanienė. 
Baigusi Vytauto Didžiojo 
Universiteto teisių fakulte
tą ir nepriklausomoje Lie
tuvoje vertėsi advokatės 
praktika. Dalyvavo visuo
meniniame gyvenime ir cho
ruose. Atstovavo Lietuvos 
aukštąją mokslą baigusių 
moterų sąjungą tarptauti
nėse konferencijose.

Tremtyje tęsė teisės stu
dijas ir gavo teisės daktaro 
laipsnius Goettingeno uni
versitete, Vokietijoje ir Bal- 
timorės miesto teisės mo
kykloje. Išlaikiusi egzami
nus verčiasi privačia teisės 
praktika Baltimorėje. Da
lyvauja bei pirmininkavo 
kelioms profesinėms orga
nizacijoms.

Virš 20 metų darbavosi

H".......................... . .....................................................i...............................i i i i i i i i na w

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 

maloniai kviečia visus j tradicinį

Užgavėnių blynu balių
1980 m. vasario mėn. 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST.
[ Linksma skautiška programa, šilta vakarienė, blynai ir kitoki Užgavėnių

valgiai, šampanas, šokiams groja R. STRIMAIČIO orkestras.
Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai.

KAINA ASMENIUI $12.00. JAUNIMUI $5.00.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, teL 486-8613.

Kleb. kun. B. Ivanauskas 
lionis, gausiame bičiulių būry.

• Antanas Tamulionis, 
dideliam draugų ir giminių 
tarpe, atšventė savo 75-tą 
gimtadienį. Jaukią popiete 
įdomiai pravedė Algis Ka
sulaitis, o jo žmona Dalė bu
vo viso parengimo vaišių or
ganizatorė. Krikščionių De
mokratu vardu sveikino pir
mininkas Antanas Garka. 
Aurelija Balašaitienė pa
skaitė p. Tamulionio garbei 
savo sukurtą eilėraštį. Ko
operatininkų vardu sveikino 
Stasys Orantas, prisiminda
mas įdomius įvykius iš pra
eities bendradarbiavimo die 
nu. Juzė Orantienė, trumpu 
žodžiu, prisiminė su dėkin
gumu, Tamulionių pagalbą, 
jų šeimai atvykus į Ameri
ką. Ištrauką iš pasakos 
"Aras”, paskaitė, Dalia 
Orantaitė.

Duktė dr. Danguolė, nuo
širdžiai pasveikino savo tė
velį ir pasidalino keletą 
įdomių įvykių iš jo gyveni
mo. Sukaktuvininkas Anta
nas Tamulionis padėkojo vi
siems už tokią gražią popie-

BALFe, buvo Centro val
dybos vicepirmininke ir tei
sine patarėja. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pre
zidiumo narė. Teisiniai pa
gelbsti Tautos Fondui ir 
nuo pereitų metų yra Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Valdybos 
Teisinė patarėja. Dalyvau
ja eilėje kitų lietuvių orga
nizacijų. Daug pasidarbavo 
padedant Bražinskams pa
siekti Ameriką.

šį sekmadienį, Vasario 16 
minėjime Clevelande ji pa
sakys pagrindinę kalbą.

ir sukaktuvininkas A. Tamu- 

tę ir pakvietė visus pakel
ti šampano taurę, kada bu
vo sugiedota "Ilgiausių me
tu”.

• Juozas Stempužis ir Al
gis Rukšėnas Vasario 16 
proga suredagavo anglų 
kalba juostelę 25 minučių, 
skirtą Amerikos radijo sto
tim transliuoti, LB Kultū
ros Tarybos rūpesčiu pa
ruoštą.

• Dalia Šimaitienė įsigijo 
Nekilnojamo Turto įstaigo
je dirbti leidimą ir šį mėne
sį pradėjo dirbti Turner 
Realty įstaigoje, kurios ad
ministratorė yra Rita Ma- 
tienė. Dalia širvaitienė spe
cializuosis komercinio in
vestavimo srityje . .

MIRĖ ONA KARNĖNIENĖ
š. m. vasario 6 d. po il

gos ligos mirė Ona Karnė- 
nienė, vasario 11 d. palai
dota Knollwood kapinėse, 
Clevelande. Išvakarėse Ja
kubauskų šarvojimo namuo
se įvyko atsisveikinimas su 
velione, kur buvo susirinkę 
labai daug jos draugų bei 
pažįstamų, tiek senosios 
imigracijos ateivių, tiek at
vykusiu jau po antrojo pa
saulinio karo. Velionė buvo 
geros širdies ir patrauklaus 
būdo asmenybė, rėmusi 
Čiurlionio ansamblį, Dirvą, 
naujosios parapijos bažny
čios statybą, globojusi nau
juosius ateivius ypatingai 
pirmaisiais pokario dešimt
mečiais, kada ji dar galė
jo džiaugtis savo sveikata. 
Tada vaišingi Karnėnų šei
mos namai ir erdvi sodyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Kalbės JAV Kongreso atstovė Mary Koše 

Oakar ir VLIKo teisinė patarėja dr. Elena Arma- 
nienė. Koncertinę dalį atliks Čiurlionio Ansamblio 
vyru choras, vadov. komp. Alfonso Mikulskio.

Bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Organizacijos prašomos dalyvauti su vė
liavomis.

Rengia: Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyrius

daug prisidėjo prie Cleve
lando lietuvių organizacijų 
veiklos sustiprėjimo. Lietu
vių dienos, Karnėnų sody- 
bon sutraukdavusios tūks
tantines minias, liks ilgam 
laikui maloniu ir neužmirš
tamu prisiminimu. O kartu 
su juo minėsime ir visuo
met mielą velionę a. a. Oną 
Karnėnienę.

Ta pačia proga liūdin
tiems giminėms — sūnui 
Eduardui, marčiai Nelei ir 
jų šeimoms — Dirva reiš
kia nuoširdžią užuojautą.

POKALBIS APIE VAIKŲ 
AUKLĖJIMĄ

Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla kovo 9 d. 12 
vai., sekmadienį, DMNP pa
rapijos viršutinėje salėje 
rengia pokalbį apie vaikų 
auklėjimą mokykloje ir šei
moje.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Ingrida Bublienė balan
džio 13 d. yra pakviesta pa
grindine kalbėtoja "Laišku 
Lietuviams” 30 metų su
kakties bankete Chicagoje.

• Argentinos "Žibutės” 
ir Urugvajaus "Ąžuolynas" 
koncertuos Clevelande kovo 
15 d. 7 vai. vak. DMNP pa
rapijos didžiojoje salėje. Bi
lietus galima užsisakyti pas 
R. Tatarūnienę, tel. 531- 
5924 ir pas J. Malskį tel. 
486-9165, o taip pat ir po 
10 vai. pamaldų parapijos 
kavinėje.

"GYVOJI LIETUVA”
Tokia tema įvyks jauni

mo svarstybos LB Clevelan
do apylinkės vakaronėje va
sario 21 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos mažojoje salėje. 
Svarstybose dalyvaus jauni 
clevelandiečiai, praėjusią 
vasarą viešėję ok. Lietuvo
je. Savo kelionių įspūdžius 
ir vertinimus pateiks Dalia 
čepulytė, Kristina Rociū-

SEKMADIENI, 
VASARIO 17 D., 

4 VAL. P. P. 
D.M.N.P. parapijos 

salėje 
18022 Neff Rd., 

Clevelande
LIETUVOS

naitė, Augustinas Idzelis ir 
Tomas Palubinskas. Svars- 
tybas organizuoja ir praves 
Ingrida Bublienė. Visi mie
lai laukiami.

Kovo 20 dienos vakaronė
je kalbės dr. Augustinas 
Idzelis tema "žvilgsnis į ok. 
Lietuvos ekonomines-socia- 
lines problemas”.

INCOME TAX SERVICE
Kvalifikuoti ir diplomuo

ti buhalteriai ir advokatai 
užpildys jūsų mokesčių mo
kėjimų formas už prieinamą 
kainą. Mūsų darbas garan
tuotas. Susitarus nuo pir
madienio iki šeštadienio die
nomis ar vakarais arba ga
lite palikti mums formas ir 
užpildę grąžinsime paštu.

Advokatai Guth ir širvai
tis, tel. 692-3252 arba 944- 
9707, Lietuvių Namuose, 
877 E. 185 St.. Cleveland, 
Ohio.

• 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.

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

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



DIRVA
PABALTIEČIŲ 
PASITARIMAS

Washingtone vasario 2 d. 
buvo susirinkęs savo meti
nio posėdžio Jungtinis Ame
rikos Pabaltiečių Komite
tas, kuris susideda iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Latvių Tarybos

ir Amerikos Estų Tarybos 
atstovų.

šiems metams Jungtinio 
Komiteto pirmininko parei
gas perėmė lietuvių atsto
vas dr. Kazys Šidlauskas, o 
eiliniams Komiteto posė
džiams, kurie įvyksta be
veik kiekvieną savaitę, pir-

A. A.

ELZBIETAI MATULEVIČIENEI

Kanadoje mirus, Jos sūnums JUOZUI,

Worcester, Ma„ PETRUI ir VYTAUTUI,

Toronto, Canada ir jų šeimoms reiškiame

nuoširdžią užuojautą

Eugenija ir Leopoldas 
Jakubauskai

Elena ir Juozas 
J u r k ė n a i

Raminta ir Petras 
Moliai

Regina ir Jonas 
Palubeckai

Marija ir Jonas 
Pipirai

Marija ir Jonas 
V i d ū n a i

Povilas Babickas 
ir duktė Zita 

A. A.

Kanadoje mirus, Jos sūnus JUOZĄ, PETRĄ

ir VYTAUTĄ ir jų šeimas l>ei artimuosius

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Irena, Rita ir Albinas Valinskai

Aldona Mačienė

Aleksandra Mačytė

Aleksandras Lileikis

Pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. vasario 5 d. Danbury, Conn. iške
liavo į Dievo prieglobstį mūsų brangi Mamytė

MARIJA KNYSTAUTIENĖ 
sulaukusi 78 metų amžiaus.

Liūdesy liko dukterys
Aldona Bigauskienė, 

Gražina Kenter 
ir sūnus 

Valdas Ramūnas 
su šeimomis

ELZBIETAI MATULEVIČIENEI

mininkaus dr. Jonas Genys. 
J komiteto veiklą, kaip dr. 
J. Genio talkininkė, yra įsi
jungus ir E. Migonytė.

Posėdyje buvo priimtos 
praeitų metų veiklos ir fi
nansinės apyskaitos, šių 
metų biudžetas bei apsvars
tyta šių metu Komiteto vei
klos programa.

• Simas Kudirka su žmo
na Gene sausio 21-24 die
nomis lankėsi Paryžiuje, 
Prancūzijoje. Ten buvo ro
domas amerikiečių paga
mintas filmas apie Simo 
Kudirkos išgyvenimus per 
prancūzų televiziją. Po fil
mo vyko debatai, kuriuose 
dalyvavo Simas Kudirka, 
buvęs Amerikos ambasado
rius A. Goldberg ir kiti. 
Prancūzijos LB pirmininko 
kun. J. Petrošiaus ir kitų 
Paryžiaus lietuvių pastan
gomis, Simas Kudirka kal
bėjo per Radio Liberty, tu
rėjo pasikalbėjimus su 
prancūzų spaudos korespon
dentais ir dalyvavo Prancū
zijos Lietuvių Bendruome
nės valdybos suruoštose 
vaišėse.

• Naujovė mūsų gyveni
me — didelis, spalvotas, 
Įvairiausių lietuviškų reik
menų katalogas. Tokį kata
logą neseniai išleido jauni
mo įkurta ir vedama Baltic 
Associates bendrovė, šis 72 
psl. leidinys ypatingas dar 
ir tuo, kad jame yra dauge
lis išeiviams reikalingų ad
resų, įskaitant ir virš 40 
Amerikos lietuvių dienraš
čių, savaitraščių, dvisavaiti
nių, mėnesinių ir kt. perio
dinių leidinių. Paaiškinami 
taip pat ir Baltic Associates 
organizacijos patarnavimai, 
kaip antai vertimai raštu 
ar telefonu, pavardžių eti
mologinės analizės ir kt. 
Katalogas gaunamas už 2 
dol. sekančiu adresu:

Baltic Associates, Ltd. 
P. O. Box 8248 
Boston, Ma. 02114.

MIRĖ JUSTAS PALECKIS

Sausio 29 d. Vilniuje mi
rė eidamas 82 metus Justas 
Paleckis, kuris Lietuvą bol
ševikams okupavus, buvo 
jų padarytas ”ministeriu 
pirmininku ir prezidentu”, 
nors į kompartiją įstojo tik 
1940 m.

Paleckis buvo gimęs Tel
šiuose, mokslus baigė Rygo
je ir Nepr. Lietuvoje vertė
si žurnalistika, dirbdamas 
įvairiose laikraščių redakci-

kų, 15 dol. auką. Ačiū.

MIRĖ JUOZAS PETRENAS-TARULIS

A. A. Juozas Petrėnas

Vasario 5 d. New Yorke 
mirė vienas talentingiausių 
senosios kartos lietuvių ra
šytojų, k e t u r vėjininkas, 
Žurnalistas Juozas Petrė- 
nas-Tarulis.

Jis buvo gimęs Lietuvoje 
netoli Utenos 1889 metais. 
Jis buvo sudegintas ir jo 
noru, pelenai vėliau bus per
kelti Lietuvon.

Juozas Petrėnas yra stu
dijavęs h u m anitariniame 
mokslo fakultete Kaune, gi
linosi žurnalistikoje Pary
žiuje. Drauge su Kaziu Bin-

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

D. Venclauskaitė, Wolcott 5.00 
P. Guobys. Toronto......... 2.00
J. Vilėniškis, Australija 6.44 
J. Paškevičius, Australija 3.60 
P. Druskis, Flirrt...............2.00
T. Penikas, Woodhaven .. 2.00 
V. Graužinis. Chicago .. 5.00

• ALT S-gos Philadelphi- 
jos skyrius padidino savo 
įnašą Vilties draugijoje, per 
ižd. Petrą Didelį atsiunčiant 
50 dol.

Dėkojame už paramą.

• Balfo Detroito skyriaus 
valdyba Dirvai paremti at
siuntė, per ižd. Vladą Staš- 

kiu jis vadovavo Keturių 
Vėjų futuristinės pakraipos 
sąjūdžiui ir redagavo to pa
ties vardo literatūros avan
gardo žurnalą, kurio tarp 
1924 ir 1927 m. išėjo ketu
ri numeriai, bet išjudino 
literatūrinį to meto gyve
nimą.

Juozas Petrėnas-Tarulis, 
anot Mykolaičio-Putino, bu
vo talentingiausias lietuviš
kos noveles autorius.

Visą gyvenimą velionis 
Lietuvoje ir išeivijoje dir
bo žurnalistinį darbą.

A. Repčys, Hamilton .... 2.00
G. Biskis, Clarendon Hills 2.00 
P. Bartkus, Nevvbury .... 2.00 
D. Higgins, Columbus .. 2.00 
P. Malėta, Chicago........ 10.00
A. Zaparackas,

Highland Beach ........ 2.00
J. Žebrauskas. Chicago .. 7.00
O. Lanys, Asbury Park .. 12.00
R. Kavaliauskas,

New Fairfield ............ 7.00
S. Laniauskas. Cleveland 3.00
P. Mekas, West Hyannis 2.00 
J. Jasinevičius, Euclid .. 5.00 
A. Jucėnas, Juno Beach 2.00
J. Rekašius, Chicago ....13.00 
V. Matulionis, Cleveland 3.00
K. Mažonas. Parma.........12.00
F. Gaudušas, Chicago .... 2.00 
Z. Obelenis, Cleveland .. 7.00 
J. Drasutis. Pittsburgh .. 7.00 
V. Zdanys. Wethei‘sfield 7.00
J. Kiaušas, Harrison .... 5.00
K. Gražys, R. Ph.,

Chicago ....................... 20.00
K. Germanas, St. Cha ries 2.00
J. Litvinas, Chicago __  2.00
V. Petkus, Lakeline .... 5.00 
P. Petrušaitis, Racine ... .12.00 
Baltic Associates,

Ltd. Boston ................ 12.00
Detroito Lietuvių Kultūros

Klubas ir St. Butkaus 
šaulių kuopa................ 20.00

S. Čepas. St Petersburg 1.00
V. Butkys. Great Neck .. 2.00 
V. Paulionis, Chicago .... 7.00 
St. Griežė, Dorchester .. 3.00
L. Krajauskas.

St. Petersburg .............. 2.00
J. Taoras, St. Petersburg 3.00 
A. Kišonas,

Dearborn Hts..................7.00
P. Mačiulaitis, Union .... 2.00 
LB Baltimorės

ApyL valdyba .............25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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