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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS,

Iš Vasario 16 priėmimo Lietuvos Pasiuntinybėje Washingtone. Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O. P., Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis ir Thomas D. Longo, Jr., Valstybės Departamento 
Baltijos skyriaus vedėjas.

KABULAS IR MASKVA
Ko sovietai siekė įsiverždami į Afganistaną?

Vytautas Meškauskas

PIETŲ AMERIKOS JAUNIMAS 
ŠOKO IR DAINAVO

Sovietų Afganistano okupa
cija pažadino seną ginčą, ko iš 
tikro sovietai siekia: ar tai 
žingsnis pagal generalini pla
ną pasaulio užkariavimui, ar 
tik pasinaudojimas pasitaikiu
sia proga? Naujų argumentų 
gavo abi pusės. Pirmieji sako: 
žiūrėk, tai senas - dar caro lai
kų - troškimas prasiveržti iki 
šiltųjų vandenų. Jeijįsuderin 
sime su sovietų įsigalėjimu pie 
tiniame Jemene, nesunku įsi
vaizduoti sovietų reples, grąsi- 
nančias nutraukti naftos tieki
mą pramoningiems kraštams. 
Tą argumentą dar sutvirtina 
faktas, kad sovietams kažkaip 
pasisekė ‘susigiedoti’ su šiauri
niu Jemenu, kuris visai nese
niai labai bijojo didesnio mąs
to įsiveržimo iš pietinio. Sau
di Arabija tada jam nupirko iš 
JAV ginklų už kelis šimtus mi
lijonų dolerių ir pasamdė pa
tarėjus. Dabar šiaurinis Je
menas staiga pradėjo gauti di
desnius kiekius sovietinių gink
lų ir jo diplomatai pradėjo 
traukti sovietines meliodijas.

Kiti argumentuoja, kad so
vietai paprastai veda labai at
sargią užsienio politiką. Tie
sa, jie nieko nenori išleisti iš 
savo nagų ir bet kokiam ban
dymui pasipriešina visu griež
tumu, tačiau į naujus užkaria 
vimus jie greitai neįsitraukia, 
nebent tai būtų jiems būtinai 
reikalinga. Dabartiniu atveju 
juos veikti privertė amerikie
čių nenoras ratifikuoti SALT 
II ir pažadas Europą aprūpin
ti vidutinės distancijos rake
tom. Bet kokios sankcijos juos 
tik dar daugiau supykins ir leis 

Kremliuje įsigalėti karo parti
jai, kurios vadu įsivaizduoja
mas Suslovas, ar krašto apsau
gos ministeris Ustinovas. Grę
siantis pralaimėjimas leis 
Kremliui pradėti pūsti patrio
tizmo trimitu ir įtikinti tautą, 
kad vėl reikia aukotis ‘tėvynės 
labui*. Carteris į sovietų pa
sistūmėjimą reagavęs per karš 
tai ir tik davęs progą sovietam 
įvaryti kylį tarp amerikiečių 
ir europiečių, kurie buvo susi
gyvenę su nusistovėjusia būk
le.

Griežtiems vienos ar kitos 
mokyklos šalininkams papras
tai trūksta tikro sovietų siste
mos pažinimo. Ją suprasti ga
li padėti ką tik V. Vokietijoje 
pasirodžiusi Michael S. Vo- 
siensky knyga ‘Nomenklatūra’ 
kurią išleido Molden leidykla 
(550 pis., 48 dm). Autorius - 
buv. sovietų diplomatas ir po
litinių mokslų profesorius, nuo 

Der Spiegei įsidėjo Pravdoje atspausdintą Carterio karika
tūrą su parašu: "Lengva užsėsti, bet sunku išsilaikyti”.

1977 metų Austrijos pilietis - 
aprašo valdančią sovietų kla
sę, įtrauktą nomenklatūron. 
Pasikalbėjime su Die Welt Vo- 
siensky teigė, kad sovietai di
desnį dėmesį pradėjo kreipti 
savo pietinės dalies saugumui 
po to, kai jiems nepasisekė su
sitarti su Kinija ir Japonija. 
Turkijoje, Irane ir Afganista
ne tam buvo palanki dirva. 
Ypač Afganistane, kuris jau se
niau priklausė sovietų įtakos 
zonai. Su nedaug pastangų 
čia galima buvo nuversti pre
zidentą Daud ir jį pakeisti 
kompartijos generaliniu sekre
torių Tarakiu. Bet tai sukėlė 
didelį nepasitenkinimą, kuris 
Maskvą pastatė prieš alterna
tyvą : arba patiems įžygiuoti į 
Afganistaną, ar leisti ten kristi 
komunistiniam režimui. To
kiu būdu įžy gi avimas į Afga
nistaną jau buvo numatytas 

(Nukelta į 2 psl.)

Praėjęs savaitgalis (11.22- 
24) Chicagoje, prabėgo Pietų 
Amerikos jaunimo ženkle. 
Ketvirtadieni (11.21) apie pie
tus, OHare aerouoste susirin
ko PLB Kultūrinės Talkos ko
misija, vadovaujama ištver
mingo ir energingo pirminin
ko dr. Leono Kriaučeliūno, 
pasitikti iš tolimųjų kraštų - 
Urugvajaus ir Argentinos at- 
skrendančių tautinių šokių šo
kėjų ir vokalistų. Be jų sutiki
me dalyvavo PLB pirm. Vy
tautas Kamantas, kelionių biu
ro vedėjas Aleksas Lauraitis ir 
kt.

Po trumpų pasveikinimų ir 
geriausių linkėjimų, rengėjai 
ansamblių vadovams įteikė po 
gėlių puokštę ir susodinę į spe
cialų autobusą, išskubėjo į Jau
nimo Centrą, kur jų laukė di
desnis būrys pasižadėjusių glo
boti ir apnakvydinti tautiečių. 
Nakvynių reikalais rūpinosi 
Danguolė Valentinaitė, sura
dusi savanorius, kurie mielai 
sutiko svečius apnakvydinti ir 
globoti. Daugiausiai pastoges 
surado jaunimą turinčiose šei
mose, nes čia bendresni inte
resai. Atvyko 40 asmenų: 30 
‘Ąžuolyno’ šokėjų ir 10 ‘Žibu
čių’, įskaitant ir vadovus.

Apsitvarkius ir pailsėjus, 
penktadienio vakare svečiai 
dalyvavo LJS rengtame susi
pažinimo vakare. Neolituanų 
orkestrui grojant, abiejų kraš
tų jaunimas pasišoko ir pa
bendravo.

Šeštadienį (11.23 d.), gero
kai prieš skelbtą pradžią, pil
nai užsipildė didžioji Jaunimo 
Centro salė ir balkonas. Lietu
viškosios visuomenės susidomė
jimas buvo labai didelis ir ren 
gėjai turėjo pasitempti, kad vi
sus patenkintų.

Beveik punktualiai (10 
min. pavėlavus), vakarą pra
dėjo Kultūrinės Talkos komi
sijos vicepirm. ir išvykos koor
dinatorė Regina Kučienė, pa
sveikinusi Urugvajaus tauti
nių šokių ansamblį ‘Ąžuolyną’ 
ir Buenos Aires vokalistes ‘Ži
butes’, atvykus į lietuvių sosti
nę Chicagą. Taip pat pristatė 
į koncertą atvykusius svečius: 
vysk. V. Brizgi, Urugvajaus 
konsulą P. Stungevičių, Argen 
tinos gen. konsulą R.P. Quad- 
ri, Chicagos m. dailiųjų menų 
narę Rose Farina, PLB pirm. 
V. Kamantą ir latvių bendruo 
menės pirm. Im. Bergmanį.

Pirmasis į sceną įšoko Ąžuo
lynas ir pakaitomis su Žibutė
mis atliko 3-jų valandų prog
ramą, įskaitant ir pertrauką.

Ąžuolyno repertuarą suda
ro tradiciniai tautiniai šokiai 
ir koreagrafuoti vadovo dr. A. 
Stanevičiaus. Ąžuolynas turė
jo 5 išėjimus, pašoko 19 pagal 
programą numatytų šokių ir 
bisui pridėjo tradicinį malūną. 
Žiūrovai labai šiltai ir entuzi
astingai priėmė visus šokius,

Antanas Juodvalkis
................... ■■ »

bet vyrų Soktinį, Džigūną, Pa 
keltkojį, bei vienų mergaičių - 
Abrūsėlį, Siuntė mane moti
nėlė, ar mišrius - Grūstą, Ru
gučius ir kai kuriuos kitus, pa
lydėjo valiavimais ir džiaugs
mo šūkiais.

Paskutinio šokio judėsiams 
nurimus, susirinkusieji atsisto
jo ir ilgai plojo, tuo parodyda
mi susižavėjimą ir džiaugsmą 
savuoju jaunimu.

Argentinos vokalinis viene
tas žibutės šį kartą atvyko 7 ir 
per tris išėjimus padainavo 14 
dainų. Jų programą sudarė 
lietuvių liaudies dainos, lietu
vių kompozitorių harmonizuo
tos ir gyvenamo krašto dainos. 
Daugiausiai dainavo lietuviš
kai, bet taip pademonstravo 
anglų ir ispanų kalbas. Di
džiausio pasisekimo sulaukė 
lietuvių muzikų komponuotos 
dainos. Publikai plojant ir va- 
liojant, net tris dainas padai
navo virš programos.

Žibutėms vadovauja dr. Jo
nas Simanauskas, akordeonu 
palydi C. Kliauga. Muzikinis 
vadovas dr. J. Simanauskas 
yra gimęs Argentinoje, bet 
puikiai kalba lietuviškai ir 
savo poilsio valandas pralei
džia su lietuvių jaunimu, skie
pydamas dainos meną.

Jungtinis Ąžuolyno ir Žibu
čių koncertas paliko labai 
gerą įspūdį ir žiūrovų tarpe 
nubangavo pasigerėjimo ir pa
sididžiavimo ūžesys.

Ąžuolyno pasirodymą paį
vairino ir paryškino net 4 kar
tus keisti drabužiai. Drabu
žiai yra paties vadovo dr. A. 
Stanevičiaus suprojektuoti, o 
V. Dorelio austi.

Žibutės pasirodė ilgomis va
karinėmis mėlynomis suknelė
mis, vėlesniuose išėjimuose pa 
keitusios į dviejų dalių apran
ga

Po programos, R. Kučienė 
vadovams įteikė po menišką 
albumą, o ansambliams - gė
lių krepšį.

Vakarienės metu, kuri įvy
ko tuojau po progrmaos JC ka
vinėje, dalyvaujant kviestiem 
svečiams ir abiems ansamb
liams, programą lietuvių ir is
panų kalbomis pravedė Jolita 
Kriaučeliūnaitė. Trumpus 
žodžius pasakė Urugvajaus ir 
Argentinos konsulai, latvių 
bendruomenės pirm. I. Berg- 
manis, PLJS pirm. G. Aukš
tuolis, Chicagos dailiųjų me
nų tarybos narė R. Farina - 
kurios rūpesčiu antradieni 
(11.26) ansambliai atliko prog
ramą miesto rotušėje ir buvo 
priimti burmistrės J. Byrne. 
Abiejų ansamblių vardu padė
kojo dr. J. Stanevičius.

Sekmadienį (11.24), Jauni
mo Centrą vėl užplūdo čika- 
giečiai ir ne tik užpildė didžią 
ją salę, bet pora šimtų negalė
jo patekti. Programos daly- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Infliacija pasiekė krizės proporcijų. — Politiniai sumetimai 
neleidžia atsisakyti jos 'palotinos’. — Kainų-algų kontrolė ar 

kredito apribojimas? — Dar apie Česiinq...
Amerikiečiai galvoja dau

giau apie infliaciją negu kitus 
dalykus, įskaitant ir užsienio 
politiką. Taip teigia žurnalis
tai, stebėję New Hampshire 
pirminius rinkimus. Tai ne
stebėtina - kainos sausio mėn. 
pašoko 18 %. Norėdamas tuo 
politiniai pasinaudoti, senato
rius Kennedy reikalavo tuojau 
įvesti kainų-atlyginimų kont
rolę, bet pralaimėjo prez. Car 
teriui, kuris yra prieš tokią 
kontrolę, bent iki šiol buvo. Zi 
noma, čia galėjo daugiau nu
lemti asmeniškos simpatijos 
kaip receptai. Kainų-algų 
kontrolė šiame krašte nėra 
naujiena ir kiekvienu atveju ji 
nepasiekė gerų rezultatui At
virkščiai, ją panaikinus kainos 
pradėdavo kilti galvotrūkčiais 
Už tat dabar aiškinama, kad 
kainų-algų kontrolė turėtų 
būti tik trumpa (kokius 6 mė-

KABULAS IR 
MASKVA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
1978 metais, detentės žydėji
mo metu. Maskva, kuri galė
jo tikėtis šiokio tokio triukšmo 
Vakaruose, nenumatė dides
nio pasipiktinimo vad. Trečia
jame pasaulyje, su kuriuo geri 
santykiai sovietams yra svares. 
ni už mažą ir neturtingą Af
ganistaną. Kremlius nenujau
tė ir tokios griežtos reakcijos iš 
Carterio pusės.

Paskutinėm dienom Brežne
vas, kuris iki šiol aiškino, kad 
sovietai į Afganistaną įžygiavo 
to krašto vyriausybei prašant, 
dabar jau pradėjo kalbėti, 
kad sovietai atsitrauks, jei iš 
ten pasitrauktų ir amerikiečių 
bei kiniečių agentai! Net Prav. 
da su Isvestijom, kuriom iki 
šiol Kabule buvo visai ramu, 
staiga pradėjo rašyti apie ten 
vykstančias kovas.

Tai davė progos vėl pasi
reikšti, atrodo, gabiam britų 
užsienio reikalų ministeriui 
lordui Carriganui. Jis vasario 
18 d. įvykusioje V. Europos 
Bendruomenės užsienio reika- 
16 ministerių konferencijoj 
Romoje, pasiūlė sovietams Af
ganistaną paversti neutraliu 
kraštu, kaip Austrija. Jei so
vietai iš tikro kramto nagus 
dėl nepasisekimo Afganistane, 
jie gauna puikią progą gra
žiai pasitraukti. Jei, tačiau, 
Afganistanas yra tik žingsnis 
einant į priekį - jie Carringto- 
no planą atmes ir tuo pačiu įti 
kins Europą, kad Carteris ne 
be reikalo kelia triukšmą. To
kiu atveju bus galima atstaty
ti Atlanto sąjungos vienybę.

P.S. Prezidentas Carteris sa
vo vasario 26 d. paskelbtam 
laiške Jugoslavijos Tito, kuris 
iš mirties patalo prašė atstaty
ti detentę, irgi siūlo garantuo
ti Afganistano neutralumą, 
duodamas progos sovietams, 
jei jie norėtų, gracingai atsta
tyti status quo. 

nesiūs, ar metus) per kurį lai
ką galėtų būti įgyvendinti kiti 
mechanizmai, stabdą infliaci- 
H-

Aplamai imant, infliacijos 
pagrindinė priežastis yra nesu
balansuotas valstybės biudže
tas. Už tat visi politikai žada 
išlaidas suderinti su pajamo
mis. Bet kaip tai padaryti, jei 
šiuo metu reikia padidinti iš
laidas karo reikalams? Logiš
kas atsakymas būtų padidinti 
mokesčius, bet to pasiūlyti nie
kas nedrįsta. Lygiai kaip ir 
drastiškai sumažinti išlaidas 
socialiniams reikalams. Rei
kia atsiminti, kad prezidentas 
čia nieko negali padaryti be 
kongreso sutikimo.

Blogiausia, kad taip visi yra 
įsitikinę infliacijos nenugalėji- 
mu, kad niekas nenori taupyti 
bet tik pirkti skolon, nes atei
tyje nusipirkta nuosavybė ar 
daiktas tik pabrangs, o skolos 
reali vertė gali tik sumažėti. 
Dėl to ligšiolinės pastangos ūki
nio gyvenimo tempą sumažin
ti, nors tai iššauktų nedarbė 
padidėjimą, nuėjo niekais.

Prof. Paul A. Samuelson, 
Nobelio premijos už ekonomi
ją laimėtqas, skaičiuoja, kad 
infliacijos sumažinimas reika
lauja tarp 5 ir 10 metų labai 
griežtos finansinės politikos ir 
bedarbių skaičiaus padidėji
mo nuo dabartinių 6 iki 9 %. 
Politiškai tai būtų nepopulia
ru, todėl ekonomistai dabar 
jau pradėjo kalbėti apie kokią 
nors kontrolę. Kainų-algų 
kontrolė reikalauja specialios 
įstatymdavystės ir didelio val
dininkų aparato. Už tat ji ne
populiari.

numažinti vis augantį ape
titą skolintis, iki šiol buvo ban
dyta didinant nuošimtį už pas
kolas bankams, kurie savo ke
liu kelia nuošimčius savo kli- 
jentams. Rašant šias eilutes Fe 
deralinio Rezervo bankai rei
kalavo 13 %, kas pakėlė priva
čių b ankų nuošimtį už duoda
mas trumpalaikes paskolas sa
vo geriausiems klijentams iki 
16*/*%. Pranašaujama, kad 
tas nuošimtis pakilsiąs iki 
20 %, bet jei infliacija nesuma
žės, apsimokės skolintis ir to
kiais nuošimčiais. Ilgalaikės 
paskolos namams paprastai 
yra mažesnės. Šiuo laiku 12- 
13%. Apskaičiuota, kad jei 
pvz. žmonių pora nusipirko 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

namus 1964 metais, tai imant 
galvon infliaciją ir mokestines 
lengvatas už paskolų nuošim
čius, toji pora faktinai už pa
skolintą kapitalą mokėjo tik 
1.4%, o šiuo metu, nepaisant 
beveik dvigubo % padidėjimo 
už paskolą, ne tik nieko nemo
ka, bet dar gauna už ją 0.6% 
pelno. Už tat negalima stebė
tis, kad taip smarkiai pakilo 
namų kainos.

Tokioje situacijoje turėjo iš
kilti mintis, kad sekantis gink
las kovoje su infliacija turėtų 
būti ne kainų-algų kontrolė, 
bet kredito apribojimas, kuris 
yra įmanomas prezidento po
tvarkiu be naujo įstatymo išlei 
dimo. Tuo atveju padidėtų 
pradinio įmokėjimo (down 
payment) dalis, o likusi skola 
būtų išdėstyta trumpesniam 
laikotarpiui. Nuo to, tačiau, 
daugiausiai nukentėtų namų 
ir automobilių pardavimas, 
t.y. tos ūkio šakos, kurios jau 
dabar yra daugiausiai nuken
tėjusios. Vienu žodžiu, dar 
yra neišnaudotų ginklų, ta
čiau jų panaudojimui reikia 
drąsos, kuri politiniai neapsi
moka. Eiti į rinkimus su šū
kiu 'suveržiame diržus’ - iki 
šiol dar neapsimokėjo.

.DAR APIE CESIUNĄ

Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung vasario 21 d. pranešė, 
kad Bonnos ambasadorius 
Maskvoje Wieck raportavo tu
rįs žinių, kad Cesiūnas nusi
žudė viename psichiatriniame 
institute. Vasario mėn. vidu
ryje rašytame raporte Wieck 
teigęs, kad jo informacijos atė
jusios iš ‘labai patikimo šalti
nio’.

Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė vasario 20 d., kad 
Maskvoje apie Cesiūną eina 
gandai. Jie pasiekę ir vokie
čių ambasadą, tačiau netiesa, 
kad ambasadorius turįs tikrų 
informacijų.

Die Welt pranešimu, amba* 
sadorius iš tikro vasario pra
džioje prisiuntė šifruotą prane - 
Šimą, kuris rėmėsi ‘labai pati
kimu šaltiniu*. Į ankstyves
nius spaudos pranešimus apie 
Cesiūno savižudybę užsienio 
reikalų ministerija vasario vi
duryje atsakiusi neturinti jo
kių informacijų, kurios galėtų 
nustatyti tų gandų tikrumą.

m Iš kitos pusės
Kažkoks L. Mockūnas rašo vasario AKIRAČIUOSE:

,< “y,. ‘ ' s . • ■ •
”V... M ... pensininkams skaitytojam* Rjr- 

voje atrajoja pasaulines žinias. Jo skaitytąja! yra j 
to j i.mūsų senosios kartos dalis, kuri per triadeMm- 
tį gyvenimo metų aimae krašte nesugebėjo Jvai-' ? .« 
dyti ’anŲHško liežuvio’, kad pati galėtų apie pasąu- * 
linius įvykius pasiskaityti vietinėje spaudoje. Ir į 
vokiškus rajonus kelias jiems per daug painus, kad 
galėtų apsirūpinti populiaresnės vokiečių spaudos 
sensacingesnėmis naujienomis. Savo politinėse ap
žvalgose užsienio populiarios spaudos sufrizuotas 
ir subeletrizuotas j žinias V. M ... pritaiko kon
servatyviam Dirvos skaitytojų skoniui... M.., 
jau eilę metų, tik kukliai savaitraščio teatlygina
mas, palaiko mūsų senolių užsienio politikos iliuzi
jas.”

Į ką tokia ilga įžanga? O gi 'replikai’ — kaip jis 
pats ar redakcija pavadino — į mano pastebėjimą šioje 
vietoje, kad Santaros-Šviesos 25 m. sukaktuvis leidinys 
"skaitosi kaip nekrologas”. Girdi, net Draugo apžvalgi
ninkas to nepastebėjęs 1 čia ir yra, kaip vokiečiai sakytų, 
šuo pakastas. Jei susirūpinęs mano skaitytojų amžiumi 
Mockūnas būtų pats skaitęs tą leidinį, jis negalėtų ne
užtikti po ilgesnių išvedžiojimų apie to sambūrio ateitį 
137 psl. logiškai padarytos išvados:

"TODĖL KALBĖTI APIE SANTAROS-ŠVIE
SOS ORGANIZACIJĄ YRA, TIKSLIAI ŠNE
KANT, KALBĖTI APIE PRAEITĮ — TURBŪT 
JAU NEBESUGRĄŽINAMĄ ...”

Ar tai ne nekrologas? Ir jo autorius yra ne koks pen
sininkas ar jiems patarnaująs, bet pavyzdingas jaunes
nės kartos atstovas Mykolas Drunga. Jis teisingai ten 
pat apibūdina ir akiratininkus:

”... šio sąjūdžio scenoje nebevyksta jokių sukre
čiančių dramų. Tebeužsiiminėjama pastovia, nors ne sis- 
tematine ... kritika.”

Nenoriu sutikti tik su viena kolegas padrąsinančia 
Mykolo pastaba. Girdi, akiratininkai ’iš kitų išsiskiria 
vaizduote, veržlumu ir LAPĖS POLITIKOS GUDRUMU! 
žiūrėdamas į šią "repliką”, gali matyti nepaprastą vaiz
duotę ir veržlumą, bet negaliu pastebėti lapės gudrumo. 
Jei būtinai reikia kalbėti gyvulių kategorijom, prieš akis 
stojasi vienos žmonių ydos simbolis, kuris argumentuo
ja ... kanapomis. vm

Savo opinijos psl. Die Welt 
vasario 22 d. komentavo: ‘JO
KIŲ ĮRODYMŲ’.

‘Iš Maskvos ateina žinios, 
kad Cesiūnas nebegyvas. Jis 
pagarsėjo, kai V. Vokietijoje 
paprašė azylo - netrukus po to 
dingo be pėdsakų, ir vėl pasi
rodė Sovietų Sąjungoje. Jau 
tada daug kas netikėjo į jo sa
vanorišką grįžimą. Bet nebu
vo jokių įrodymų. Ir dėl to, 
kas su Cesiūnu atsitiko po ‘grį
žimo tėviškėn’ - nėra jokių įro
dymų. Taip Cesiūnas bus 
greitai pamirštas - ir sovietai 
vėl pradės šnekėti apie savo so
cialistinį žmoniškuYną.’

CESIŪNAS GYVAS
Praeitą trečiadienį, vasa

rio 27 d. Ryty Vokietijos te
levizijoje pasirodęs Vladas 
Cesiūnas pareiškė, kad gan

dai apie jo savižudystę jam 
yra visai nesuprantami.

Pagal praneši
mą Cesiūnas yra Vilniaus 
sporto klubo Dvnamo trene
ris, tačiau pašalintas iš 
armijos, kur jis turėjo ka
pitono laipsnį. O jo žmona 
su juo išsiskyrė.

OFFSET LITHO dot etchers. Expcr- 
.ensed lithoarliats for new hi qua- 
lity laboratory type facility, many 
benefit3 induding 4 day work week. 
516-921-5600. (10-15.

WANTED 1ST CLASS SK1LLED 
HORIZONTAL BORING MILl. 

HANDS
N. C. OPERATORS 

MACHINE BUILDERS
For day and night ahifts. We offer 
top wages and benefits. Steady «n- 
ployinent.

PIC-O-MATIC SYSTEMS 
3795 Commerce 

Sterling Hts., Mich. 
313-939-9320

(10-13)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINTYS IŠ LIETUVOS

... Trumpas buvo tas (ne
priklausomybės) laikotarpis, 
bet jis padarė savo. Mes da
bar turime ko pasižiūrėti at
gal, galime semtis stiprybės iš 
praeities. Turime kuo didžiuo
tis: turėjome savo valstybę, 
kuri ekonomiškai buvo stipri, 
įrodėme, kad galime tvarkytis 
ir gyventi be svetimųjų globos. 
Per 20 metų paaugome kultū
roje, tvarkėmės neblogiau, 
kaip mūsų kaimynai.

... Ar Lietuva prisikels, ar 
jos nepriklausomybė bus atsta
tyta? Lietuvos prisikėlimas 
nėra negalimas. Tai būtų lyg 
stebuklas Lietuvos valstybės 
atstatymas. Tačiau nebūtina 
tikėti stebuklais, norint turėti 
vilties, kad Lietuvos valstybė 
bus atstatyta. Lietuvos vals
tybės atkūrimui yra objekty
vios sąlygos ir galimybės. Mū
sų akyse sutrupėjo kolonijinės 
valstybės (Anglija, Prancūzija 
ir kitos) ir Afrikos bei Azijos 
tautos atgavo laisvę. Mūsų 
Žemėje liko tik viena koloniji
nė valstybė - Tarybų Sąjunga. 
Dabar ateina eilės išsilaisvinti 
komunistinės Rusijos paverg
toms tautoms!

... Tarybų Sąjungos sugriu
vimas yra galimas dviem at
vejais. Pirmasis - vidaus jėgų 
spaudžiama, evoliucijos ar 
perversmo keliu bus pašalinta 
dabartinė komunistinė val
džia, jos vietoje atsiras libera- 
liškesnis režimas ir to pasėkoje 

JAV Atstovų Rūmų Speaker — Thomas P. O’Neill, Jr. įteikia Certificate Atstovų Rūmų 
vardu Rev. Eugenijui Geruliui, kuris atkalbėjo maldą Atstovų Rūmuose 1980 m. vasario 13 d., 
kada buvo minima Vasario 16 diena JAV Kongrese. Šalia Rev. Gerulio — Atstovų Rūmų kape
lionas dr. James David Ford, o jo šalia Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis. Kitoje pusėje šalia 
Speaker yra kongresmanas Frank Annunzio, pravedęs Vasario 16 d. minėjimą, jo dešinėje — 
St Balzekas, Jr., dr. J. Balys, T. Blinstrubas ir dr. K. Jurgėla.

atgaus laisvę Rusijos paverg
tos tautos. Antras atvejis - 
naujas pasaulinis karas, arba 
karas tarp Rusijos ir Kinijos, 
kuris atneš Rusijos pavergtom 
tautoms laisvę.

... Kokioje padėtyje dabar 
yra Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės reikalai? Vieną 
dalyką pirmiausia reikia žino
ti, jog mes turime teisę turėti 
savo valstybę. To niekas ne
ginčija, net padorūs rusai. 
Esame maža, bet ir nemaža 
tauta. Už mus yra mažesnių 
tautų, kurios turi savo valsty
bę.

Mūsų laisvės ir nepriklauso
mybės laidas yra 100,000 po
kario lietuvių partizanų, kurių 
pusė yra žuvusių. ‘Žūsta idė
jos, dėl kurių niekas nežūsta’, 
pasakė gimnazijos 8 klasės mo 
kinys Zvirgždinas, 1941 m. 
birželio mėn. bolševikų nu
kankintas prie Telšių, Rainių 
miškelyje.

Turime vilties atgauti lais
vę, nes atsiranda norinčių pa
siaukoti už tėvynę. Tai auka 
tų, kurie sėdi kalėjime už lais
vą žodį (N. Sadūnaitė, P. 
Plumpa, V. Petkus ir kiti). 
Laisvės ir nepriklausomybės 
laidas yra 11 klasės mokinio 
Romo Kalantos ir jauno inži
nieriaus Mindaugo Tomon i o 
gyvybės auka.

Kol lietuvių tauta bus gyva, 
ir jei laisvės bei nepriklauso
mybės troškimas joje neužges,

Lietuviu Moterų Federacijos balsas 
dėl mokinių kelionių Į Lietuvą

Šių metų tarptautinė kri
zė galinti turėti didelės 
reikšmės Lietuvos laisvini
mo bylai, ir Pabaltijo Kraš
tų 40-tieji pavergimo metai 
kuriuos sovietai ruošiasi la
bai iškilmingai paminėti, 
reikalauja laisvojo pasaulio 
lietuvių budrios ir apdairios 
laikysenos, ypač pažįstant 
sovietų klastingumų. At
kreipkime dėmesį į mūsų 
krašto pavergėjo siūlomas 
kelionių lengvatas mūsų 
jaunimui, viliojant juos 
lankytis šiais metais Lie
tuvoje.

Argi dera laisvojo pasau
lio lietuviui ten nuvykus 
tapti okupanto triukšmingų 
iškilmių bejėgiu dalyviu mi
nint Lietuvių Tautos 40-ties 
metų pavergimų? Kiekvie-
nam giliau galvojančiam 
lietuviui yra aišku, kad 
šiais metais susilaikymas 
nuo kelionių į Lietuvą yra 
protesto, boikoto pareiški
mas Lietuvos pavergėjui, 
bet jokiu būdu ne Lietuvai. 
Neabejojame, kad mūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje tai 
supranta ir su tuo sutiks.

Lietuvių Moterų Federa
cija išgirdusi, kad Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje 
moksleivių grupė Velykų 
švenčių atostogų metu (nuo 
kovo 29 d. iki balandžio 13 
d.) ruošiasi ekskursijai Lie
tuvon su privilegija ten iš
būti 10 dienų su nemokamu 
išlaikymu, kreipėsi į Vasa
rio 16 gimnazijos direktorių 
paveikti gimnaziją lankantį 
jaunimą susilaikyti šiais 
metais nuo ekskursijų į Lie
tuvą ir kitus sovietų pa

tai susidarius sąlygoms Nepri
klausomybės idėja taps Nepri
klausomybe tikrovėje.

(Iš savilaidinės nepriklauso
mos Lietuvos istorijos, Dvi
dešimt Metų, Vilnius, 1978) 

vergtus kraštus nežiūrint 
kokias lengvatas ekskur
santams siūlytų Lietuvos 
okupantas besiruošiąs šiais 
metais atžymėti 40 metų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų ” savanoriš- 
k ą” prisijungimą prie So
vietų Sąjungos. Federacija 
savo laiške sako, kad mūsų 
jaunimui nederėtų būti oku
panto svečiais.

Į šį Lietuvių Moterų Fe
deracijos raštą iš Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus 
gautas sekantis atsakymas: 
”... Dėkui už Jūsų laišką, 
kuriame prašote sulaikyti 
ekskursiją Lietuvą. Neži
nau, kas ją organizuoja. 
Dažniausiai tai daro moks
leivių tėvai. Ypač tėvai iš 
Jungtinių Amerikos Valsty

Kovo mėnuo - Lietuviškosios 
Skautuos Fondui

Skautiškose eilėse kovo mė
nuo yra skiriamas Lietuviško
sios Skautybės Fondui, kuris 
buvo įkurtas 1975 metais. LS 
Fondas yra Lietuvių Skautų 
Sąjungos padalinys, kurio būs 
tinė yra Bostone.

Nors ir kukliai, bet sėkmin
gai augančio Lietuviškosios 
Skautybės Fondo ateitį užtik
rina entuziastinga LS Fondo 
valdyba rūpestingu pasiruoši
mu-tiek lėšų telkime, tiek ir 
tiksliame jų panaudojime. Į 
talką besijungiančios naujos jė
gos pagyvina prityrusiose ran
kose normaliai riedančią dar
bo eiga, išlaikant ją visada 
jautria dienos reikalavimams.

Sėkmingam organizacijos 
gyvavimui ir veiklai lėšos yra 
viena būtinybių ir fondas čia 
užpildo buvusią spragą. LS 
Fondo kasmetinė parama Lie
tuvių Skautų Sąjungai didėja 
ir ligšiolinės pastangos nenuė
jo veltui.

Šiais metais Skautų Sąjun-
ga yra pramačiusi - šalia vie
tovėse ruošiamų stovyklų - va- 
dovų-ių Ąžuolo ir Gintaro mo
kyklų stovyklas, Miško Zenk- 
lo-Gilwellio kursus-ir eilę su
važiavimų. Seserija leidžia 
naują laidą knygos ‘Skautybė 
Mergaitėms’. Visa tai, šalia 
kitų gyvų reikalų, yra LS Fon
do paramos apimtyje, kas pa
reikalaus papildomų idėjų ir 
pastangų.

Užuomazgoje beveik tylus 
Lietuviškosios Skautybės fon
das - šiandien jau yra institu
cija, užsitarnaujanti pasitikė
jimo ir paramos. Koncentra- 
vimasis Kovo mėnesyje pasiek
ti kuo daugiau rėmėjų ir na
rių, bei didesniame žmonių 
tarpe paskleisti Lietuviškosios 
Skautybės Fondo idėją, yra 
sveikintinas, linkint jiems kuo 
geriausios sėkmės. Tikint į 
šviesesnę Lietuvos ir lietuviš
kojo jaunimo ateitį - jokia pa
rama dirbantiems nebus per- 
didelė!

Visas aukas fondui JAV-se 
galima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. Aukoti galima per 
LS Fondo įgaliotinius vietovė
se, arba siunčiant tiesioginiai 

bių ir Kanados nori, kad jų 
vaikai, būdami Europoje, 
pamatytų tėvų gimtąjį 
kraštą. Ekskursijos papras
tai vyksta per Velykų atos
togas, kai mokiniai, užda
rius bendrabutį pereina tė
vų žinion. Jie leidžia vai
kams ekskursuoti ten, kur 
patinka. Būtu gera, kad Jūs 
paskelbtumėte lietuviškuo
se laikraščiuose laiške iš
dėstytą nuomonę. — Jūsų 
laišką iškabinau mokytojų 
kambaryj, prašydamas mo
kytojus, mokinius įtikinti 
Jūsų prašoma prasme.”

Pergyvenant keturiasde
šimtus skaudžius mūsų Tė
vynės okupacijos metus ne
sileiskime okupanto užliū
liuojami, ypač jų pastango
se traukti mūsų jaunimą į 
savo klastingas pinkles.

Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija

LSF iždininkui Kostui NE- 
NORTUI, 44 Alban Street, 
Dorchestef, MA 02124.

1980 metų LS Fondo valdy
bą sudaro: v.s. Česlovas Ki
liulis - pirmininkas, v.s. f ii. dr. 
J. Gimbutas, s. fil. J. Spake- 
vičius, v.s. K. Nenortas, s. S. 
Šatienė, v.s. J. Paronis ir ps. 
fil. D. Zikienė.

LIETUVOS DIPLOMATI
NĖS TARNYBOS FINAN
SAVIMAS UŽTIKRINTAS

JAV Valstybės departa
mento pastangomis yra pa
vykę surasti būdą kaip fi
nansuoti Lietuvos diploma
tinės tarnybos tolimesnę 
veiklą. Tam reikalui nebus 
panaudota JAV iždo ar et
ninių organizacijų lėšos, 
kad būtų išlaikytas diplo
matinės tarnybos nepri
klausomumas. Užtat Kon
grese įneštai rezoliucijai H. 
R. 5407 (finansuoti Lietu
vos pasiuntinybės išlaiky
mą) nebus duota eiga. Apie 
tai spaudai pranešė Joint 
Baltic American National 
Committee savo ”Nexvs Re- 
lease” vasario 14 d. (E)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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■ laiškai Dirvai PIETIĮ AMERIKOS JAUNIMAS...

PATIKSLINIMAS

"Dirvos” 1980 m. 6 nr. 
išspausdinta korespondenci
ja apie spaudos sukakčių 
paminėjimą Detroite. Joje 
yra vienas taisytinas ne
tikslumas. Parašyta: Ru
siškomis raidėmis spausdin
ti knygas Lietuvoje buvo 
davęs ir vysk. M. Valančius, 
galvodamas, kad norint iš
eiti i kovą prieš rusus, reik
tų išeiti visai tautai ir dėl 
tų raidžių nereiktų kovoti; 
nors raidės ir rusiškos, ta
čiau knyga bus lietuviška”. 
Mano mintis buvo ši: vysk. 
M. Valančius pradžioje davė 
aprobatą religinėm knygom 
rusiškom raidėm, manyda
mas, kad j kovą prieš rusifi
kaciją reikia pasiruošti, t. y. 
išeiti kartu su visa tauta, 
nes vieno kova, kad ir vys
kupo, negali būti sėkminga. 
O apie prisitaikymą rusams 
galvojo ne Valančius, o ru
sifikacijos šalininkai bei 
prisitaikėliai.

Kun. Pr. Gaida

VYRESNIŲJŲ ATSAR
GUMAS IR JAUNŲJŲ 
ENTUZIAZMAS

‘Eltos Informacijos* š.m. 
sausio mėn. laidoje paskelbė 
toki pranešimą:

‘VLIKo valdyba sausio 19 
d. posėdy priėmė atsišaukimą 
i išeivijos lietuvius, kviesdama 
juos šiuo metu susilaikyti nuo 
lankymosi okupuotoje Lietu
voje ir nevykti i 1980 m. olim
piadą Maskvoje, jeigu ji ten 
įvyktų. Tai mūsų protestas 
prieš naujus grobuoniškus so
vietų veiksmus. Be to, naujas 
sovietų pilietybės įstatymas su 
daro pavojų asmenims, ku
riems sovietai nori primesti sa
vo pilietybę, todėl reikalingas 
atsargumas.’

Atsiminkime, kad vadina
ma ‘atlydžio* gadynė pasibai
gė, santykiai tarp JAV ir Sov. 
S-gos yra labai įtempti ir neži
nia kuo tas viskas baigsis. To
dėl VLIKas visai teisingai lai
ko savo pareiga įspėti nuo ga
limų pavojų ir kviečia šiuo 
metu susilaikyti nuo kelionių į 
Lietuvą. Tuo tarpu Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dyba savo atsišaukime vado
vaujasi ne politine nuovoka, 
bet emocijomis: ‘Okupuotos 
Lietuvos gyventojai nėra atsa
kingi už sovietų agresiją. As
meniški kontaktai su Lietuvos 
gyventojais yra mums svarbūs 
ir reikalingi ... kuo glaudesni 
ryšiai tarp okupuotos tėvynės 
ir išeivijos stiprins mūsų bend
ras jėgas*. Tai retorika ir at
sakomybės jausmo stoka.

Pagal naują SSSR pilietybės 
įstatymą, užsienyje gimę jau
ni žmonės, kurių tėvus sovie
tai laiko savo piliečiais, gali 
būti verčiami atlikti karinę 
prievole sovietų kariuomenėj. 
Dar blogiau: jie gali būti nu
bausti už tokios prievolės ven
gimą kaip dezertyrai. Ar 
PLJS-gos valdyba mano, kad 
ji galėtų išgelbėti ką nors, pa
tekusį į tokius spąstus? Ame
rikiečiai ir savo diplomatų ne
gali išvaduoti Irane iš ‘revoliu
cionierių’ (užsimaskavusių ko
munistų) nagų.

vijos lietuvius glaudžiai bend
rauti su Tėvynėje pasilikusiais 
Lietuviais).

Toliau Ego teigia, kad ‘skel
biamės iešką draugų Lietuvos 
bylai, mėginame išryškinti ko
munizmo padarytas skriaudas 
ir jų kėslus, sakome esą pasi
ryžę be atodairos dirbti tėvy
nės išlaisvinimui...’ o kai Vil
kas išėjo su konkrečiu siūlymu
— jo neparemiame.

Sutinkame su Ego, kad šiuo 
metu (dėka sovietų agresijos 
Afganistane) pasaulio sąžinė 
yra žymiai jautresnė pavergtų 
jų atžvilgiu. Tą progą turėtu
me išnaudoti mūsų tikslo sie
kiui. Visom politinėm galimy 
bėm išnaudoti reikia gerai pa
ruoštų planų ir sutartino visų 
veiksnių darbo, daug ir sun
kaus.

Deja, savo atsišaukimu Vil
kas, lyg norėdamas ‘iškelti sa
vo kepurę’, pasigarsino vienas
- suplakdamas pavergtą Lie
tuvą su pavergėju. Tai, tiesa, 
senai girdėtas palyginimas, 
deja, nei Ego, nei kiti jo vien
minčiai, atrodo dar nesugeba 
to palyginimo prasmės įsisą
moninti. Tad jiems, gyvų san
tykių palaikymo reikšmė su 
Tėvynėje pasilikusiais broliais 
ir seserimis, net nėra įmano
ma išaiškinti. Ego žodžiais ta
riant: ‘jiems darosi kokčiai 
graudu, nes tai tik turistinis 
malonumas, ar papildomas 
gardaus valgio šaukštas*. ‘Ge
nys margas, pasaulis dar mar- 
gesnis’ sako lietuviška patarlė, 
ką savaip išvertus reikštų: vi
sokių yra, visokių reikia ...

Dr. Antanas Butkus

EGO PASTABOS
Tikrai nebuvo suprantamas 

tiktai PLB raginimas ir esan
tiems tėvynėje jungtis į boiko
tą. Ypač kada pastoviai yra 
pabrėžiama tenykščios padė
ties supratimo unikumas. Dėl 
fabrikavimų - atleiskite, jei 
nebus nusileista iki Jūsų siūlo
mo lygio tai komentuojant.

VLIKo kvietimas jungtis į 
prezidento siūlomą boikotą 
prieš oiimpijadą Maskvoje, bu 
vo pagrįstas mums prieinamo
mis, labiausiai efektingomis 
priemonėmis. Dirbant visiem 
kartu. Jis buvo taiklus, konk
retus ir specifiniam laikotar
piui, be jokių kitų tolimesnių 
įsipareigojimų. Tik kaipo toks 
jis ir yra svarstytinas.

Gerai organizuotas ir tinka
mai pristatytas laisvojo pasau
lio lietuvių įsijungimas į boi
kotą galėtų būti viena iš pui
kiausių, išnaudotinų progų 
Lietuvos bylai išryškinti. J ei
gą įtraukus pabaltiečius (o gal 
ir visų sovietų pavergtų tautų 
atstovus?!), klausimas be abe
jonės atsidurtų naujoj šviesoj 
pasaulinėje plotmėje. Ir tai 
yra įmanoma.

PLB reakcija tuo klausimu, 
įvedant į tai ir White Plains 
nutarimus (par.3) vargu gali 
būti laikoma kuo kitu, kaip ofi 
cialiu išėjimu prieš VLIKą. 
Deja, dar ir šiandien, norint 
aplankyti tėvynę yra reikalin
ga sovietų viza. Ribojantis 
šiuo atveju tik pačia Maskva, 
mūsų įnašas berikote nebus sva 
rus, ar pastebimas.

Dėl supratimo gyvų santy
kių palaikymo su kraštu reikš
mės ... frazė ne savo fone įgau 
ną kitą šviesą ... Tačiau, - ne 
visiems yra reikalinga iškaba 
jų meilės ar darbų įrodymui. 
Ne visi ir tėvynę gali lankyti

Tiesa, vadinamas ‘Lietuvos 
TSR teisingumo ministeris’ 
Pranas Kuras per Maskvos ra
diją, skirtą užsieniečiams, pa
reiškė, kad ‘nėra jokio pagrin
do bijotis’ ir ‘aš nematau jokio 
teisinio pagrindo buvusių so
vietuos gyventojų persekioji
mui, kol jie nepadaro jokių nu
sikaltimų besilankydami mū
sų šalyje.’ Tačiau mes žino
me, kad visokius ‘nusikalti
mus’ ten yra labai lengva pri
mesti, pvz. apkaltinant špio
nažu, spekuliacija, nusižengi
mu valiutos teisyklėms, arba 
‘priešiška propaganda ir Tary 
bų Sąjungos šmeižimu.’ 
Tokių atsitikimų jau yra buvę 
su turistais iš Vakarų.

Lietuvoje prasidėjo nauja 
persekiojimų banga, beveik 
kaip buvo Stalino laikais. Per 
paskutinius mėnesius suimti 
Antanas Terleckas, Julius Sas
nauskas, Arvydas Cechanavi- 
čius ir Vytautas Skuodys. Tai 
ne kokie eiliniai kriminalistai, 
bet žymūs lietuviai kovotojai. 
Visa eilė kitų buvo tardyti, jų 
butai iškrėsti, atimtos rašomo
sios mašinėlės, knygos ir rank
raščiai. Jaunimas privalėtų 
apie tai žinoti. Todėl šiandien 
į okupuotą Lietuvą gali be ri
zikos vykti tik komunistai ir 
pagarsėję jų simpatikai. Svei
kas protas diktuoja, kad šią va. 
sąrą nuo kelionių į Lietuvą rei
kia susilaikyti. -Kaip bus to
liau - pamatysime.

Niekas nekaltina okupuotos 
Lietuvos gyventojų už sovietų 
agresiją. Tačiau JAV-bės ir 
eilė kitų laisvojo pasaulio kraš
tų pareikš savo protestą boiko
tuodami olimpiadą Maskvoje, 
kuri pirmiausia tarnaus sovie
tinei propagandai. Gal kokia 
grupė ‘pažangiųjų’ nuvyks da
lyvauti Lietuvos susovietinimo 
40-ties metų sukaktuvėse, ta
čiau nemanome, kad prie jų 
prisidės ir PLJS-ga. Tai jai 
egzamininas.

Dr. J. B.

BOKSAS ŽEMIAU JUOSTOS

‘Pro žiūroną’ komentatorius 
Ego š.m. vasario 21 d. Dirvas 
numeryje tvirtina: ‘Vlikui išė
jus su konkrečiu siūlymu pa
remti prezidento C arterio pas
tangas olimpijados Maskvoje 
boikotui, LB oficialiai išėjo 
prieš, siūlydama pritartimą ri
boti White Plains nutarimų rė
muose*. Sunku suprasti, kodėl 
pats pirmas Ego straipsnio sa
kinys prasilenkia su tiesa. Iš
vados peršasi dvi: 1. Ego ne
suprato PLB Visuomeninių rei 
kalų komisijos kreipimosi į pa
saulio lietuvius; 2. Ego są
moningai sufabrikavo šį teigi
mą. Laužau galvą ir kitos ga
limybės nerandu. Dar blo
giau, toks savotiškas ir su tie
sa prasilenkiantis teigimas bu
vo vienintelis Ego argumentas 
tolimesniems išvedžiojimams.

Nejaugi Ego yra neaišku 
kad: 1. Prez. Carteris siūlė 
boikotuoti Maskvos olimpija- 
dą ir SSR agresiją, o ne pa
vergtą Lietuvą. (Šiam prezi
dento protestui PLB pritaria 
ir kviečia visus pasaulio lietu
vius prisidėti. Pritaria ir Ego 
minimi ‘paskirai pasisakiusie
ji’); 2. Maskvos olimpijados 
boikotas nieko bendro neturi 
su White Plains nutarimų rė
mais. (Pastarieji skatina išei

(Atkelta iš 1 psl.) 
viams ir rengėjams susitarus, 
buvo suruoštas trečias spektak 
lis trečiadienį (11.27), kad pa
tenkinti norinčius pamatyti 
Pietų Amerikos jaunimo pasi
rodymus.

Sekmadienio spektaklis taip 
pat praėjo labai sėkmingai ir 
susirinkusieji parodė šilimą ir 
meilę savo broliams. Pasibai
gus programai, buvo pasikeis
ta kalbomis ir dovanomis. 
Ąžuolyno ir Žibučių vardu, 
Ąžuolyno vadovas dr. A. Sta
nevičius apdovanojo, bei lietu 
viškomis juostomis perjuosė 
PLB pirmininką V. Kamantą, 
Kultūrinės Talkas komisijas 
pirm. dr. L. Kriaučeliūną ir iš
vykos koordinatorę vicepirm. 
R. Kučienę. PLB pirm. V. 
Kamantas abu vadovus - dr. 
A. Stanevičių r dr. J. Sima- 
nauską - apdovanojo jubilieji
niais Vilniaus universiteto me 
daliais. Chicagos tautinių šo
kių grupių vadovės: Grandies 
-1. Smieliauskienė, Spindulio 
- Rasa Soliūnaitė, Sūkurio - 
G. Cepaitytė ir D. Narutytė, 
įteikė gėlių puokštes.

Pabaigai ugningą žodį paša 
kė viso šio įvykio didžiausias 
kaltininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Jis dėkojo ansamb
liams ir lietuvių visuomenei 
už tokį šiltą priėmimą ir gau
sų dalyvavimą. Linkėjo, kad 
užsimezgęs ryšys tarp Pietų ir 
Siaurės Amerikos jaunimo ne
nutrūktų, bet plėstųsi ir 
atneštų naudą visam lietuviš
kam judėjimui.

Po programos, apatinėje sa
lėje, susitiko Chicagos lietu
viai su svečiais susipažinimo 
vakarienėje. Vakarienei va
dovavo vicepirm. R. Kučienė.

tomis pačiomis sąlygomis. Ne 
visi tą patį tenai būdami mato 
Ne visi tą patį ir grįžę pasako
ja-

Gyvu faktu lieka tiktai pri
sitaikymo - o ne laisvos kelio
nės - galimybė, ką turėtume 
kiekviena proga laisvajam pa
sauliui priminti.

Ego 

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 Ncrth WabMli Amm 
CMr—n, Ik 80801 B-4F1
DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(įttaiąoe) ir 4^^

677-8489 ,'į

Trumpą padėkos žodį ispaniš
kai pasakė PLB pirm. V. Ka
mantas.

Taip baigėsi trijų dienų 
įtempti pasirodymai Jaunimo 
Centre, bet nepasibaigė sve
čių viešnagė Chicagoje. Pir
madieni numtytą programą 
trukdė netikėtai užėjusi sniego 
audra, dalinai paraližavusi 
susisiekimą.

Džiaugiamės PLB valdybos 
mezgamais ryšiais su kitų kraš 
tų lietuviais ir dėkojame Kul
tūrinės talkos komisijai įgali
nusiai juos paversti realybe. 
Sis Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo ansamblio iškvieti
mas yra labai iškaštingas, bet 
komisijos kieto darbo ir visuo
menės dosnios paramos dėka, 
yra įgyvendintas.

PLB Kultūrinės Talkos ko
misiją sudaro: pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, vicepirm. 
Regina Kučienė, sekr . Loreta 
Stončiūtė ir nariai - Marija 
Rėmienė, Regimantas Vede- 
gys, Antanas Jarūnas, Algis 
Regis ir Juozas Šlajus.

MACHINE OPERATORS 
MACHINE SET-UP

FOR 
BROWN * SHARP SCREW 

MACHINES 
HARDHINGE AHC HARDHINGE HNC 

WARNĖR A SWASEY IAB
FOR

KART TIME EVENING HOURS
4 P. M. TO 9 P. M.

TECHNICAL DEVELPMENT 
COMPANY

24 E. GLENOLDEN AVĖ. 
GLENOLDEN. PA. 19036 

215-563-9400
(IO-I4»

ENGLISH SPEAK1NG 
COMPANION

For older wonian in family »ituatir»n 
guarantee 40 hour week. Mušt have 
own ♦ ranaportation. Salary negotiable 

REFERENCES RF.QUIRED.
C ALL WEEK DAYS 

216-831-2137
o-m

Wanted
B0RING MILL 

OPERATORS 
Precision work — Journeymen or 3 
years eaperience — Nighta — Over- 
time — Long Program — Aaaociation 
Shop — Full Fringe Benelila — Union 
Shop UAW Local 157. 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAO 

DEARBORN. MICH. 49126 
(Ford Rd. fc Wyomlng) 
Phone 313-582-3636

An Equal Opportunity Employer 
(4-101
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1KURYBA IR MOKSLAS!
Gimtosios Žemės Giesmė
Pasikalbėjimas su Čiurlionio ansamblio monografijos

autoriumi Vaciu Kavaliūnu.

Švenčiant Čiurlionio ansmb 
lio keturiasdešimt metų sukak - 
tj, visa lietuvių visuomenė ne
paprastai yra susidomėjusi šio 
dainos, kanklių muzikos ir tau 
tinių šokių vieneto nueitu to
kiu ilgu ir taip banguojančiu 
keliu. Kiek žinau, Jūs šj reikš
mingą kultūrini mūsų gyveni
mo veiksni esate įamžinęs 
Čiurlionio ansamblio mono
grafijoje. Tad gal malonėsite 
kaip šio darbo autorius, bent 
keliom mintim pasidalinti ir 
su ‘Dirvos’ skaitytojais.

— Kada kilo sumanymas 
tokią monografiją rašyti?

— Sumanymas parašyti ir 
išleisti Čiurlionio ansamblio 
monografiją senokas. Kilęs jis 
tada, kai ansamblis šventė dvi 
dešimt penkerių savo veiklos 
metų sukaktį. Po vienerių me 
tų ansamblio vadovas A. Mi
kulskis, susitaręs su šio dainos 
vieneto valdyba, kreipėsi i ma 
nę ir prašė imtis šio gana dide-

HAU10S KNYGOS

• Algirdas J. Greimas. 
APIE DIEVUS IR ŽMO
NES. Lietuvių Mitologijos 
studijos. Dedikuota Vil
niaus universitetui — jo 
keturių šimtų metų sukak
tuvių proga. Knygos techni
kinis redaktorius Vytautas 
Vepštas. Techniniai bendra- 
dradarbiai: Birutė Bulotai
tė, Marytė černiūtė, Birutė 
Drungienė, Vladas Kaupas, 
Violeta Lapienė, Aldona 
Meiluvienė. Romas Meilus, 
Liūtas Mockūnas, Marytė 
Paškevičienė. Angelė šimai- 
tytė, Henrieta Vepštienė, 
Gintautas Vėžys, Lakštuo- 
nė Vėžienė, Irena Virkau, 
Vytautas Virkau, Edvardas 
Zabarskas, Julija Zabars- 
kienė. Aplankas Antano 
Mončio. 360 psl. kietais vir
šeliais. Kaina 10 dol. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas: 7338 So. Sa- 
cramento Avė., Chicago, III. 
60629.

• BALSAI. Iš pasaulinės 
poezijos. Sudarė ir išvertė 
Tomas Venclova. Išleido 
Ateities leidykla, 17689 
Goldwin Dr., Southfield, Mi. 
48075. 200 psl. Kaina 6 dol. 
Aplankas Vytauto O. Vir
kau.

Rinkinyje yra anglų, 
amerikiečių, prancūzų, ispa
nų, rusų ir kt. žymiųjų poe
tų kūrinių vertimai.

Vacys Kavaliūnas pirmaisiais 
Čiurlionio ansamblio metais.

lio ir nelengvo darbo. Paga
liau, paragintas ir kai kurių sa
vo bičiulių, sutikau ir mono
grafiją, antrašte ‘Gimtcpios že 
mės giesmė’, beveik prieš dve- 
jis metus įteikta ansamblio va
dovybei.

— Sakykite, kodėl šią mo
nografiją pavadinote ‘Gimto
sios žemės giesme’?

— Mūsų daina iš tikrųjų ir 
yra mūsų gimtosios žemės - jos 
laukų, pievų ir miškų - ir su ja 
giliai susiliejusios lietuvio sie
los gelmių kūdikis. Ji aidi ir 
skamba ir čiurlioniečių daino
je. Tad ir tokia antraštė, ma
nau, yra artima monografijos 
dvasiai.

— Nuo kada Čiurlionio an
samblį pažįstate ir kuriuo lai
ku teko artimiau su jo vado
vais susitikti ir bendradar
biauti?

— Pats pirmasis susitiki
mas su čiurlioniečių daina ir 
šokiu buvo 1945 m. Lubeke. 
O nuo 1949 mėtų Clevelandas 
yra ir ansamblio, ir mano na
mai. Sekiau ir gėrėjausi kiek
vienu jo pajudėjimu, juoba, 
kad ir mano abiejų dukrų gy
venimas bent kiek sijosi su an
sambliu : gastrolinėje kelionė
je į Pietų Ameriką Aldona šo
ko čiurlioniečių šokių ratelyje, 
o Jolita ir šoko, ir drauge su 
Mindaugu Leknicku jam va
dovavo.

— Kuriuos Čiurlionio an
samblio veiklos laikotarpius 
liečiate ir kurie jų monografi
joje ryškiau iškyla?

—Ansamblio veiklos, ’ kaip 
dažno ir mūsų gyvenimo, yra 
trys pagrindiniai laikotarpiai: 
Lietuvqe, Vokietijoje ir Ame
rikoje. Ir visi šie laikotarpiai 
monografijoje yra atitinkamai 
paliesti atskiruose skyriuose. 
Skyriuje ‘Skamba daina - am
žiais bus laisva Lietuva’ atsi
spindi dramatiškas ansamblio 
gyvenimas sovietinėje ir naci
nėje Lietuvos okupacijoje. Sky- 
riuose ‘Namo, broliukai, čia 
ne mūsų šalelė’ ir "Tegul skam
ba mūsų dainas po šalis pla
čiausias’ - gyvenimas Vokieti
joje, kuris buvo paženklintas 
paliktų namų ir gimtosios že

mės ilgesiu. ‘Oskyriuje ‘Už jū
rų marių’ - čiurlioniečių gyve
nimas ir jų daina šįapus Atlan 
to. Todėl ir tenai, kur ilgiau 
ansamblio gyventa, ilgiau 
prie jo ir sustota, juoba, kad 
pro čiurlioniečių gyvenimą at
sispindi ir mūsų, o taip pat ir 
mūsų tautos dalia.

— Atrodo, kad ši monogra
fija turėtų būti nemažos apim 
ties knyga. Gal būt ir apie tai 
galėtute keletą žodžių pasaky
ti?

— Rankraštis turi daugiau 
kaip tris šimtus mašinėle rašy
tų puslapių. O pridėjus cho
ristų, kanklininkių, tautinių 
šokių šokėjų, chorvedžių, pra
nešėjų, valdybų narių ar bent 
jų pirmininkų sąrašus ir nema 
ža ansamblio gyvenimo nuot
raukų, be abejonės, puslapių 
skaičius bus kur kas didesnis. 
Pagaliau monografijos dydis 
pareis ir nuo estetinės - spaus
dinimo, nuotraukų išdėstymo 
- jos pusės, kuria rūpintis yra 
sutikusi dailininkė Teresė 
Idzelytė-Beržinskienė.

— Ar rašydamas vadova
votės daugiau savo patirtimi, 
ar ansamblio vadovų pateik
tais duomenimis? O galbūt 
kalbėjotės ir su čiurlioniečiais?

— Viskuo - ir ansamblio va 
dovų dirigento A. Mikulskio ir 
Kanklių orkestro vadovės O. 
Mikulskienės pateiktais duo

menimis, ir laikraštine me
džiaga, rūpestingai surinkta
O. Mikulskienės, ir ‘Aukso kny

UHlMHIIB/^RIUIIUHIlIlini
1980 sausio mėn. įnašai.

Santrumpa: atm. jn. — atminimo jnalaa. Suma, paradyta po pavar- 
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JAV LB Waukegano apyl. (J. Triukienri miras) $3,120.00, 
Viaakaitis, Ignas 310.00 W. Germany
Bagdonas, Jonas, atm. in. $192.04.
Lietuvos Agr. Sibiro Tmnt. Pagerbti F-das $5,840.00. 
Gudynasę Pranas, kpt. atm. jn. $225.00 KojefytA, Daina 
t, $270, Leugoud, Edward $4,040.26, Ramanauskas, Vaclovas 
$175.00.
Vaidjurgis, Arvydas, J, atm. jn. $640.00
Mlonii, Jonas, atm. jn. $295.00.
MUdra, Vladas ir Atfoma $600.00.
Vailokaitis, Pranas, atm. jn., $100.00.
D. B. $200.00, JaUtys, Jonas ir Ona $100.00, Jonuias, Vac
lovas, atm. jn., $100.00, Australia, Kindurys, Alfonsas ir Ona 
$1,700.00, JAV LB Cicero apyi. $1,400.00, Ragelis, Antanas 
$300.00, RukHnaa, Mykolas $100.00, Smilgevičius, Jonas, ink, 
atm. jn. 100.00, Urbelis, August, atm.. jn. $100.00, Valinskas, 
Domininkas B. $100.00.
VailionienO, Marijona - TomkeviCiOU, atm. jn. $150.00 
MankeftOnas, Vytautas $200.00, Coiombia. SL A 
Aglinskas, Vytautas, agr, atm. jn. $406X10.
Jasulaitis, Jotams $300.00, Australia.

IM37JM
Lietuvių Fondo, jra-

1.

2.
3.

Pažaislio buvusio vienuolyno rūmai prie Kauno (XVII amž.).

gele’ čiurlioniečių koncertų 
svečių įrašais prancūzų, lietu
vių, anglų, vokiečių, ispanų ir 
kitomis kalbomis, dažnai la
bai gražiai ir giliai atsklei
džiančiais mūsų dainos grožį 
ir jų sieloje paliktą neišdildo
mą įspūdį. Be abejonės, esu 
kalbėjęsis ir su čiurlioniečiais 
ir jų inofrmacijomis bei suges
tijomis pasinaudojęs. Svarbi 
buvo ir sava patirtis - gyva 
daina.

— Kada galima tikėtis su

laukti šio Jūsų kūrinio pasiro
dymo?

— Mano turimomis žinio
mis, ansamblio vadovybė yra 
nusistačiusi monografiją išleis
ti kuo greičiau. Tad neabejo
ju, kad jos pasirodymas sutaps 
su keturiasdešimt metų an
samblio veiklos sukaktimi.

Atrodo, kad ‘Gimtosios že
mės giesmė’ bus reikšmingas 
įnašas į mūsų tautos kultūrinį 
lobyną. Tad su nekantrumu 
ir laukiame jos pasirodymo. O 
žinant, kad monografijos auto 
rius yra poetiškos sielos, reikia 
manyti, kad ir iš jos puslapių 
skambės švelni lietuviškos sie
los melodija ir nemirštanti 
Čiurlionio ansamblio kūrybi
nė dvasia.

Ingrida Bublienė

• LIETUVOS ISTORI
JOS VAIZDAI. Surinko 
Vladas Vijeikis. Išleido Tė
viškėlė, 4346 So. Western 
Avė., Chicago, III. 60609. 
548 psl., didelio formato, 
kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Autorius per eilę metų 
rinko Lietuvos istorijos 
iliustracinę medžiagą ir leis
damas šią knygą norėjo pa
rodyti kitiems. Tekstams 
parašyti naudojosi L. Enci
klopedija, dr. V. Sruogie
nės ir A. Šapokos Lietu
vos istorijos knygomis.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Kaip ir praėjusius kelius me 

tus, taip ir šiais metais, pats 
įspūdingiausias ir daugiausiai 
Lietuvai propogandos davęs 
minėjimas buvo Melbourne. 
Jau keli metai kaip Melbour- 
no Lietuvių Bendruomenei 
vadovauja Albinas Pocius. Tai 
dinamiškas, niekada nepa- 
vargstąs mūsų Australijos lie
tuvių didysis patriotas. Jo va
dovaujama Apylinkė yra vie
na iš stipriausių visame mūsų 
krašte, kai jo surengiami tau
tinių švenčių minėjimai neap
siriboja vien tik eiliniu šablo
nišku jų paminėjimu. Jis, be 
vadovavimo apylinkės valdy
bai, dirba su skautais, ramo- 
vėnais, yra vicepirmininkas 
‘Joint Baltic Committee’, Aus- 
tralian National Ethnic Coun- 
cil taryboje, valdomoje libera
lų partijoje yra Statė Executi- 
ve, dirba su lietuvių radio, pri 
klauso komitete Immigration 
Ethnic Affairs ir dar padeda 
kitoms mažesnėms lietuvių or
ganizacijoms. Per šį platų dar 
bą, jis turi ir labai daug pažin 
čių australų ir kitų svetimtau
čių tarpe, kas leidžia jam pa
laikyti tamprius ryšius ir su da 
bartine liberalų vyriausybe, 
bei parlamentarais. Albino 
Pociaus Melbournui pavydi
me visi, tačiau džiugu, kad 
yra žmonių ir pas mus, kurie 
Lietuvos vardą taip plačiai 
iškelia Australijoje.

Šių metų Vasario 16-sios mi 
nėjimas Melbourne prasidėjo 
Vasario 15 dieną su iškilmin
gu diplomatiniu priėmimu, 
kuriame dalyvavo 18 parla
mentarų iš Statė ir Federal 
parlamentų, 7 konsulai, jų tar 
pe ir Amerikos, Melbourno ka 

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(ESTABLISHED 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 NEVY 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 INCREASES IN 1980. 

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

talikų arkivyskupas Sir, Dr. 
Frank Little ir dar 5 kitų tiky
bų aukšti dvasiškiai, įtakingos 
RSL (atsargos kareivių) orga
nizacijos vadovaujantieji pa
reigūnai, Australų Legiono 
bei kitų žymesnių australų or
ganizacijų vadovai, kartu su 
latvių, estų, ukrainiečių, gu
dų, lenkų, čekų, slovakų, 
vengrų ir bulgarų bendruome 
nių vadovais.

Siame subuvime tostą už ka
ralienę pasiūlė Algis Taškūnas 
iš Tasmanijos universiteto, ku 
ris yra antikomunistinės orga
nizacijos HELLP pirmininkas 
ir ‘Baltic News’ redaktorius. 
Tostą už Lietuvą pasiūlė Mi
nisterio Pirmininko pavestas 
federalinis parlamentaras P. 
Falconer. Gražius sveikinimo 
žodžius, linkint Lietuvai lais
vės, pasakė Melbourno arki
vyskupas Sir. Dr. F. Little, 
Balataro parlamentaras Mr. 
Short ir Viktorijos valstijos 
premjero vardu Minister for 
VVelfare Hon. W. Joną. Sia
me priėmime dalyvavo 150 
svečių.

Pats minėjimas Melbourne 
prasidėjo vasario 17 dieną lie
tuvių bažnyčioje, kur visos or
ganizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis ir pačioje bažnyčio. 
je buvo virš 800 žmonių. Pa
maldas ir šiai šventei pritaikin 
tą pamokslą pasakė Melbour
no lietuvių klebonas kun. Pr. 
Vaseris. Pamaldų metu giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas P. Morkūno.

Minėjimo aktas vyko Lietu
vių Namuose, dalyvaujant 
apie 600 tautiečių, kai apie 
150 žmonių netilpo į salę ir mi

nėjimo per garsiakalbius klau
sėsi kitoje salėje. Minėjimą 
pradėjo Apylinkės pirminin
kas Alb. Pocius, vėliau gražų 
sveikinimo žodį tariant ukrai
niečių katalikų vyskupui I. 
Prasko. Minėjimo invokaciją 
skaitė kun. Pr. Vaseris ir šios 
šventės pagrindiniu kalbėtoju 
buvo svečias iš Tasmanijos Alg 
Taškūnas.

Meninėje dalyje pasirodė 
Gintaro ir Klumpakojo tauti
nių šokiu grupės ir Melbourno 
Dainos Sambūrio choras, vado 
vaujant Birutei Prašmuntaitei. 
Minėjimas buvo baigtas gie
dant Lietuvos Himną.

Šventės radio valandėlę pra 
vedė Gabrys Žemkalnis.

Rengiant šį minėjimą - ir 
ypatingai diplomatinį priėmi
mą, kuris tikrai buvo trium
fas Melbourno lietuviams - be 
pačio pirmininko Albino Po
ciaus ir visos jo vadovaujamos 
valdybos, labai daug darbo 
įdėjo Melbourno lietuvių mo
terų Soc. Globos Draugija. 
Reikia pažymėti, kad Melbour 
no moterys neatsilieka nuo vy
rų. Vasario 22 dieną, 6 v.v. iš 
Lietuvių Namų vyko skaičiu
mi gausus pabaltiečių moterų 
žygis į miesto centrą, kur pri
sijungė Pavergtųjų Tautų 
bendruomenės ir įvyko didin
ga demonstracija dėl sovietų 
invazijos į Afganistaną. Šioje 
demonstracijoje be kitų kalbė
tojų, svarų žodį tarė Tasmani
jos federalinis parlamentaras 
Mr. Hodgman, pasmerkda
mas sovietų įsiveržimą į Afga
nistaną.

SYDNEJUJE Vasario 16 
minėjimas šiais metais buvo 
ypatingai geras ir savo paruo
šimo forma skyrėsi nuo kitų iki 
šiol buvusių. Jis buvo pradė
tas iškilmingomis pamaldomis 
kurias atlaikė ir šiai progai pri 
taikintą pamokslą pasakė Syd- 
nėjaus lietuvių klebonas kun.
P. Butkus. Bažnyčiqe su vė
liavomis ir palydovais dalyva
vo visos lietuviškos organizaci
jos, kai pamaldų metu giedojo 
‘Dainos’ choras, vadovauja
mas Br. Kiverio. Oficialus 
minėjimas, dalyvaujant apie 
500 tautiečių, įvyko Lietuvių 
Klube. Šių metų minėjimą su 
rengė Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba, kai visą programą 
paruošė dr. G. E. Kazokienė. 
Pagrindinė minėjimo tema 
buvo mūsų Nepriklausomybės 
kovų savanorių pagerbimas, 
vaizdais ir meniniu žodžiu pri
simenant anas Nepriklauso
mybės kovas. Minėjimo temos 
pagrindas buvo dr. V. Kudir
kos Varpas. Scenos viduje ka
boje didžiulis, meniškai pada
rytas varpas, reiškiantis laisvę 
ir keliantis iš tautinio miego. 
Apybraižos žodį su Varpo ei
lėraščiu, pradėjo Vyt. Juška, 
vėliau į scenoje paruoštas gar
bės kėdes pakviesdamas šiuo 
metu Sydnėjuje esančius tris 
savanorius kūrėjus: Oną Šal
kauskienę, Vincą Juzėną ir 
Juozą Kapočių, kurie buvo 
simboliniai apdovanoti ir, tar
si liudininkai, garsiai susirin
kusiems klausytojams priminė 
laisvės kovas, kurias pavaizda 
vo 1918-jų metų laikotarpyje 
jaunieji Irena Bielskytė, To
mas Pullinen ir Povilas Stašio- 
nis. Jie savo gražiu lietuvišku 
žodžiu ir to meto jaunuoliu 
apdaru, papasakojo kodėl jau
nimas stojo į šią laisvės kovą. 
Tai buvo ypatingai gražus vi
sų trijų jaunuolių pasirody
mas. Pagrindiniame minėji

mo žodyje Vincas Kazokas kai 
bėjo apie herojus ir heroizmą. 
Po šio puikaus meninio paren
gimo, ‘Dainos’ vyrų choras su
dainavo kelias karines ir popu 
liarias dainas, kurios griaus
mingai nuskambėjo Lietuvių 
Klube. Minėjimas visų susi
rinkusiųjų buvo baigtas Lietu 
vos Himnu.

Reikia džiaugtis, kad Syd
nėjuje minėjimai kas kart vis 
įgauna įdomesnę ir gražesnę 
formą, patys išeidami iš tos 
nuolatinės ir per metų metus 
buvusios vienodos parengimų 
tvarkos. Ypatingai džiugu, 
kad Sydnėjuje taip gerai žino
ma mūsų veikėja dr. Genovai
tė Kazokienė, nors ir turėda
ma dvejetą mokslo karūnų, ne 
užmigo ant jų, bet savo gabu
mus ir savišką, bei naujovišką 
kūrybingumą parodo ir Sydnė 
jaus lietuviams, jau ne pirmą 
kartą su išskirtinomis naujovė
mis pasirodydama. Iš viso to 
matosi ir labai gražūs vaisiai, 
nes patys minėjimai pasidarė 
tokie gausūs kaip niekada iki 
šiol, pradžiugindami atvyku
sius tautiečius ir tuo pačiu su
teikdami jiems taip reikalingo 
tautinio ir dvasinio j>eno. Nuo - 
širdus ačiū dr. Genutei Kazo- 
kienei.

SVEČIAI
ISJAV IR KANADOS

Jau apie du mėnesius Syd
nėjuje vieši čikagietis inžinie
rius Raimondas Korzonas - tai 
gerai sportininkams pažįsta
mas, buvęs Sporto Šventės 
krepšinio vadovas. Jis čia yra 
atsiųstas savo bendrovės pri
žiūrėti daromus naujus įren

BEAIRD-POULAN
HERE IS YOUR OPPORTUNITY TO BUILD A CAREER VVITH A 
LEADING CHAIN SAW MANUFACTURER. YOU CAN GET AWAY 
FROM THE BIG CITY TO HUNT, FISH, PLA? GOLF, OR BE 
LOCATED IN THE ARK-LA-TEX. FOR HORSF. RACING. OUR 
PLANTS ARE LOCATED SO THAT YOU MAY SELECT THE PINE 
COVERED COUNTRY OF S. W. ARKANSAS OR THE RAPIDLY 
GROVVING NORTHVVEST LOUISIANA AREA. WE INV1TE YOU TO 
CONTACT US IF YOUR ARE INTERESTED IN THIS UNIQUE OP- 
PORTUNITY.

INDUSTRIAL ENGINEERS
WE ARE SEEKING QUALIFI£D INDUSTRIAL ENGINEERS VVITH 
A B. S. DEGREE IN INDUSTRIAL ENG1NEERING AND I TO 2 
YEARS EXPERIENCE IN METHODS IMPROVEMENT, TIME STUDY 
AND STANDARD DEVELOPMENT AS RELATED TO MACHINING 
AND ASSEMBLING ALL CONSUMER PRODUCTS.

MANUFACTURING ENGINEERS
IDEAL CAND1DATE SHOULD POSSES APPROPRIATF. DEGREE 
VVITH 3 TO 5 YEARS EXPERIENCE IN METAL REMOVAL SYS- 
TEMS AND TOOLING REQU1RED TO PROCESS ALUMINUM AND 
MAGNESIUM DIE CASTING. STEEL FORGING, ETC. ON DEDICAT- 
ED AND STANDARD PRODUCTION MACH1NERY.

WE ARE ALSO INTERESTED IN RECEIVING RESUNCS ON THE 
FOLLOWING POSITIONS:

QUALITY CONTROL ENGINEERS 
WAREHOUSE FORMEN 

QUALITY CONTROL SUPERVISORS 
PRODUCTION FOREMAN 
PURCHASING BUYERS

WE OFFER A COMPETITIVE FRINGE BENEFIT PACKAGE AND 
EXCELLENT SALARY PROGRAM.

SEND RESUME TO:
BEAIRD-POULAN DIV. 

EMERSON ELECTRIC CO.
P. O. Box 9329 Shrevesport, La. 71109 

Call 318*687-0100
Equal Opportunity Employer M /F (8 10)

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

gimus. Būdamas Sydnėjuje 
jis susirišo su ALFAS valdybos 
pirmininku Jurgiu Jonavičiu- 
mi Adelaidėje ir su juo aptarė 
daug dalykų dėl amerikiečių 
sportininkų dalyvavimo šių 
metų sporto šventėje Adelai
dėje. Sydnėjuje jis lankėsi Lie 
tuvių Klube, susitiko su savo 
giminėmis ir Sporto Klubo ‘Ko 
vo’ valdyba jam buvo suruo
šus! draugišką susipažinimo 
vakarienę, kurios metu tip pat 
buvo labai gražiai prisiminta 
išvyka į Kanadą ir Ameriką. 
Tuo pačiu metu taip pat buvo 
aptartos įvairios atvykstančių 
sportininkų, ypatingai krepši
ninkų, problemos, kurias jis 
praneš SALFASS vadovybei. 
Jis tikise dar šių metų pabai
goje su sprotininkais vėl atsi
rasti Australijoje ir tada dau
giau laiko skirti lietuviškajam 
sportiniam darbui ir susipaži
nimui.

Kanadietė mokytoja Silvija 
Martinkutė iš Toronto, jau 
kuris laikas mokytojauja gra
žiame Mėlynųjų Kalnų Ka- 
toomba mieste. Pagal Austra
lijos ir Kanados susitarimą yra 
daromi mokytojų pasikeitimai 
12-kai mėnesių. Su viena iš tų 
grupių atvyko ir ši maloni ir 
puiki lietuvaitė. Ji tuoj susira
do vietinius lietuvius, kurių 
tarpe jau buvo keletas pažįs
tamų iš Pasaulio Lietuvių Die 
nų. S. Martinkutė yra gerai 
žinoma torontiečiams, nes pen
kerius metus ji vadovavo tau
tinių šokių grupei ‘Atžalynas’ 
ir daug dirbo su jaunimu. Ir 
čia ji tuoj pat susipažino su vie
tiniu jaunimu ir tikisi dažnai 
iš savo kalnų nusileisti į lietu
viškas žemumas Sydnėjuje.
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Dr. Povas Zaunius (2)

Kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio...

Kai 1932 metais lietuvių spauda minėjo 100 
metų savo gyvavimo sukaktį, Jonas Vileišis, Va
sario 16 nepriklausomybės paskelbimo akto sig
nataras, žinomas spaudos ir visuomenės veikė
jas, pirmasis Lietuvos neoficialinis atstovas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir ilgametis 
Kauno burmistras, pašventė Mortai Zauniūtei 
ištisą straipsni. Jame, tarp kita, rašoma:

”Kuomet kalbama apie mūsų spaudos jubi
liejų, negalima užmiršti vieno vardo — Mortos 
Zauniūtės, kuri buvo visa savo siela atsidavusi, 
pasišventusi mūsų spaudai.

Aš nežinau, nuo kokio laiko ji pamilo ir 
pilnai pasišventė šiam darbui. Man teko rods 
1896 metais atsilankyti jos tėviškėj Rokaičiuo- 
se pirmą kartą ir tuomet jau ji buvo toji uoliau
sioji visų mūsų spaudos reikalų rūpintoja: be 
jos nieks nesidarė. Ji žinojo ir visus rašytojus 
ir visus platintojus, jos rankose buvo ir visi 
mūsų pinigiški resursai. Paskui man teko ne 
vieną kart pasimatyti su jąja užsieniuose, teko 
dalyvauti bendruose pasitarimuose su ja, bu
vusiu tuomet faktinu "Varpo”, "ūkininko” ir 
"Naujienų” redaktorium d-ru J. Bagdonu ir 
visuomet jos tylus, švelnus pasakymas, jos ap
mąstytas patarimas buvo galutinai sprendžia
mu.

Nemačiau ir nepažinau dar žmogaus, kuris 
būtų taip šventai, taip rūpestingai dabojęs visų 
reikalų, kuriuos jai tekdavo atlikti. Mūsų pačių 
atliekamas darbas atrodė mažmožiu sulyginant 
su tuom, ką jį atlikdavo.

Be jos paramos nebūtų ilgiau gyvenęs 
"Varpas” ir kiti leidiniai. Ir tat dirbo jauna, 
rods vyriausioji visoj šeimoj Zaunių duktė, tu
rėjusi ant savo galvos ir visokius namų ruošos 
darbus atlikti ir pasirūpinti savo broliukais, iš 
kurių vienas dabar yra mūsų užsienių reikalų 
ministeris” (Lietuvos žinios. 1932. XII. 3).

Operos dainininkė Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė apibūdina Mortą Zauniūtę kaip idealistę, 
sunkiai sugebėjusią pi*isitaikinti prie gyvenimo. 
Ji buvusi "savotiška svieto lygintoja, turbūt, 
tokia ir pasilikusi iki mirties". Pasak Jonuškai- 
tę-Zaunienę, Morta Zauniūtė praleidusi kelis 
mėnesius Kaune, lankydamosi pas brolį Dovą, 
tuo metu ėjusį nepriklausomos Lietuvos užsie
nių reikalų ministro pareigas. V. Banaitis pa
stebi, kad "neprfiklausoma Lietuva Mortai bu
vo šventas ir neterštinas dalykas" (Santarvė. 
Londonas, 1956/1). Savo 1980 m. vasario 2 d. 
laiške man iš Santa Barbara, Calif., Jonuškai- 
tė-Zaunienė dar rašo, kad Morta Zauniūtė irgi 
troškusi mokslo, bet savo tikslo nepasiekusi, 
nors ir pradėjusi lankyti suaugusiųjų gimna
zijų, gyvendama Klaipėdoje pas seserį Augustą, 
medicinos daktarę.

Dovas Zaunius vedė vietinę lietuvaitę Elzę 
Selenytę, kuri apibūdinama kaip švelni, rami 
moteris. Beje, užaugusi kaime tarp lietuvių, ji 
vokiškai nemokėjusi (V. Jonuškaitės-Zaunienės 
laiškas man 1980. II. 2).

Ūkininkas Dovas Zaunius buvo ir vienas 
mažlietuvių politinės veiklos pradininkų. Jis 
buvo išstatytas kandidatu į Vokietijos parla
mentą (reichstagą). Bet lietuvių balsuotojai 
dar tuo metu nebuvo pakankamai politiškai su
sipratę bei subrendę, tad Zaunius neišrinktas. 
Bet užtat po kelerių metų kitas lietuvis — Jo
nas Smalakys — pateko į vokiečių reichstagą. 
Būdamas vienas iš susipratusių lietuvių "Biru
tės” draugijos steigėjų, Dovas Zaunius kelerius 
metus tai svariai organizacijai pirmininkavo.

Busimasis užsienių reikalų ministras buvo 
jauniausias iš Zaunių devynių vaikų. Nenuo
stabu, kad giliai patriotinė lietuviškoji aplinka 
veikė ir vaikus. D. Zauniui 1940 metais mirus, 
Kauno dienraštis "Lietuvos Aidas” apie velionį 
rašė: "Zauniaus būdo susiformavimui didelės 
įtakos turėjo aplinka, kurioje jis augo, ir ypač

Dr. Albertas Gerutis

jo vyriausioji sesuo Morta Zauniūtė, be kurios 
neapsiėjo joks didesnis ar mažesnis tų laikų 
tautos gyvenimo įvykis, pradedant slaptų raštų, 
pinigų gabenimu, baigiant spaudos parodos Pa
ryžiuje (1900 m.) organizavimu”. Ten pat apie 
Zaunių rašoma: "Jam visiškai jaunam jau teko 
dalyvauti lietuviškam konspiratyviskam darbe. 
Tuo metu dar Rokaičių kaimas buvo lietuviškas, 
bet jau pradžios mokykloje buvo dėstoma vien 
tik vokiškai”. Nepaisant to, kad jam iš viso 
neteko lankyti lietuviškų mokyklų, jis vis dėlto 
užaugo geru lietuviu.

Po daugelio metų, 1930 metų pavasarį, 
man teko aplankyti Rokaičius, kur buvo su
krautos nūn jau laisvosios Lietuvos užsienių 
reikalų ministro knygos, kuriomis jis naudojosi, 
būdamas studentu. Dr. Zaunius perleido jas 
man, irgi lankiusiam, kaip savo laiku jis pats, 
Berlyno universitetą ir pasirinkusiam tą pa
čią studijų sritį, būtent teisę. Man padarė ne
išdildomą įspūdį tas lietuvybės židinys, iš ku
rio buvo kilęs nūn pasižymėjęs Lietuvos vals
tybės vyras, nuo pat mūsų susitikimo dar Ry
gos laikais reiškęs man simpatijų ir rėmęs ma
no pastangas toliau mokslintis.

Berankiodamas iš Rokaičių trobesiuose prie 
sienų išrikiuotų lentynų ir spintų juridines kny
gas, galėjau maždaug susidaryti vaizdą apie 
didžiulį raštų lobyną, kuris buvo sukauptas 
Zaunių ūkyje. Ypač Morta Zauniūtė buvo su
rinkusi draudžiamosios spaudos komplektus ir 
kitokius leidinius, kurie buvo išspausdinti Ma
žojoje Lietuvoje ir vėliau slapta platinami ana
pus sienos. Tai buvo unikalinis lietuvių marty- 
rologinės spaudos muziejus!

Vakarų Vokietijoje gyvenantis Valteris Ba
naitis, gimęs Karaliaučiuje, bet užaugęs Tilžė
je, vaikas būdamas dažnai lankydavosi pas Zau
nius Rokaičiuose. Londone leistame žurnale 
"Santarvė” jis 1956 metais paskelbė nepapras
tai įdomią straipsnių seriją apie Rokaičius ir 
juose gyvenusius Zaunius. Straipsnis pavadin
tas "Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio ..." V. 
Banaitis vaizdžiai aprašė, kokį jam, dar vaikui, 
įspūdį padarė Zaunius saugomos knygos.

"Tačiau pats įdomiausias dalykas Rokai
čiuose buvo knygos. Pilna jų visi namai, augš- 
tai ir palėpės. Ir kokių ten nebuvo keistų, pilnų 
"dyviniausių” žodžių, išleistų Amerikoje, Til
žėje pas Mauderodę, Reinlaenderį ar pas Jankų 
Bitėnuose... Dažnai klausdavom, iš kur tos 
knygos, bet aiškesnio atsako negaudavome... 
Tik vėliau tepradėjau nujausti, kodėl taip ma
žai kalbama knygų temomis. Ką aš tąsyk žino
jau, kad esu sename lietuvių konspirat.vvinės 
veiklos centre” ("Santarvė” 1956 T).

Aš pats, išbuvęs Rokaičiuose tik kelias va
landas, viso to, be abejojimo, negalėjau nei iš
vysti, nei suvokti, bet vis dėlto susidariau bend
rą vaizdą apie pas Zaunius sutelktą lobyną.

Valteris Banaitis savo straipsnyje apie 
Zaunius dar rašo: "Rokaičiuose buvo didelis 
parkas ir didžiausias medis, senas ąžuolas, sto
vėjo prieš pat gyvenamosios duris". Kažin, ar 
tik Sauerweinas-Girėnas ne po tuo ąžuolu ry
mojo, kai rašė žodžius dainai "Kaip ąžuols drūts 
prie Nemunėlio”, — dainai, kuri tapo tarytum 
antruoju lietuvių tautos himnu?

Bet grįžtu prie savo paties apsilankymo 
Rokaičiuose. Prisikroviau juridinių knygų di
džiulį lagaminą. Jį vos galėjau pajudinti. Susi
rūpinau, kaip nugabensiu iki artimiausios gele
žinkelio stoties. Mano nuostabai ūkyje šeimi
ninkavęs ministro Dovo Zauniaus brolis Ermo- 
nas, aukšto ūgio stambus vyras, panėrė laga
mino rankeną lazda, užsimetė ant nugaros ir 
ėmė žingsniuoti stoties link, o stotis buvo už 
kelių kilometrų. Jis ėjo dideliais žingsniais, tad 
aš vos spėjau jį sekti.

Dr. Dovas Zaunius su seserimi dr. Augusta Klai
pėdoje, Smiltinėje.

Taip Dovo Zauniaus, nūn užsienių reikalų 
ministro, teisinės knygos atsidūrė Berlyne mano 
studentiškose lentynose ir galėjau iš jų semtis 
mokslo žinių. Pats Zaunius buvo mane įspė
jęs, kad jis į knygą žiūrįs kaip ir į kiekvieną 
darbd įrankį, tad stropiai pabraukinėjo jį įdo
mavusias vietas. Girdi, ir aš galįs pabrauki- 
nėti, kaip tinkamas. Bet man nebe daug teko 
pasinaudoti tuo leidimu, nes netrukus galėjau 
konstatuoti, kad studentas Zaunius buvo išryš
kinęs kaip tik tas pačias vietas, kurios ir man 
atrodė esminės.

Ne be įdomumo buvo mano konstatavimas, 
besinaudojant studento Zauniaus teisinėmis 
knygomis. Jis tikriausiai ruošėsi pasidaryti ar 
tai teisėju ar, greičiausia, advokatu. Jis dau
giausia domėjosi civiline ir baudžiamąja teise. 
Matomai, jo "stiprioji pusė” buvo romėnų tei
sė. Aš pats gi savo studijose iš pat pradžių bu
vau apsisprendęs už valstybinę ir tarptautinę 
teisę, be to, mane įdomavo finansų teisė. Kny
gų iš tų sričių Zauniaus bibliotekoje buvo ne 
taip jau gausu. Studentui būtinąją iš mano 
pasirinktų sričių literatūrą turėjau pats įsigyti. 
Bet, kaip bebūtų, Zauniaus perleistosios knygos 
man reiškė didelę paramą. Nors Berlyne studi
javau, tuo pat metu būdamas Lietuvos Tele
gramų Agentūros "Eltos” (o vėliau, be to, lat
vių agentūros "Letos” ir estų "Etos”) kores
pondentu, bet, kaip žinoma, mokslinė literatūra 
pigumu niekada nepasižymėdavo.

Dovas Zaunius 1911 metais baigė Tilžės 
gimnaziją. Be je, pats pasaulio matęs Rokaičių 
šeimininkas išleido beveik visus savo vaikus į 
mokslus. Nebeatsimenu, kas man pasakojo, bet 
Zaunius, kaip ir daugelis Tilžės gimnazijos mo
kinių, galėjęs pasinaudoti stipendijomis, kurios 
dar iš senesnių laikų buvo skiriamos lietuviš
kai mokantiems mokiniams. Tomis stipendijo
mis prūsų valdžia stengėsi palenkti savo pusėn 
busimuosius lietuviškos kilmės šviesuolius, kas 
jai dažniausiai pavykdavo. Išėję mokslus, lie
tuviai paprastai tarnaudavo vokiškumo reikalui, 
įtaigaudami savo gentainius būti paklusniais, 
ištikimais "ciesoriaus valdonais”. Išimčių, de
ja, pasitaikydavo retai, kai apsišvietęs lietuvis 
likdavo sąmoningu, apsisprendusiu savo tau
tos nariu.

Dar gimnazijos suole jaunam moksleiviui 
Dovui Zauniui teko išlaikyti savotiškus lietuvy
bės kvotimus. Kaip tik tuo metu Prūsijoje bu
vo vykdomas gyventojų surašymas. Gimnazijos 
vadovybė, surašinėdama mokinius, norėjo jį už
rašyti vokiečiu, bet mokinys Dovas Zaunius tam 
pasipriešino, pareikšdamas:

"Aš esu Vokietijos pilietis, to aš ginčyti 
negaliu, bet aš esu lietuvis, — to jūs ginčyti 
negalit". ("Lietuvos Aidas”, nekrologas. 1940. 
n>.

Kai po 25 metų kitas mažlietuvis, jau mi
nėtasis Valteris Banaitis, toje pat Tilžės gim
nazijoje atvirai pasireiškė kaip susipratęs lie
tuvis, jis — vokiškojo nacionalsolizmo laikais 
— buvo pašalintas iš mokyklos. "Bet ne tik 
išmetė, bet ir suėmė”, rašo Banaitis. Tilžės gim
nazijos mokinio byla pasiekė Berlyne net patį 
reicho ministrą, šis uždėjo tokią rezoliuciją: 
"Mokinys iš institucijos pašalintinas kaip poli
tiškai nevertas ir nepakenčiamas”.

(Bus daugiau)
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Bostono lietuviai šeimininkei prašė perduoti 
nuo valdybos maža dovana.

(kn)

IŠKILMINGAS BOSTONO 
INŽINIERIŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės išvakarėse 
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių sąjungos Bostono sky
riaus nariai rinkosi pas Vy
tautą Izbicką Westwoode. 
Skyriaus valdyba, vadovau
jama Viktoro Kubiliaus, pa
dedant Antanui Kriščiūnui 
ir Alfredui Knašui, ruošė 
tradicinj nepriklausomybės 
šventės minėjimą skyriaus 
nariams.

šiam susirinkimui pirmi
ninkavo namų šeimininkas 
Vytautas Izbickas, sekreto
riavo dr. Jurgis Gimbutas. 
Paskaitininku buvo pa
kviestas Bostono universi
teto ispanų kalbos ir litera
tūros profesorius dr. Stasys 
Goštautas. Dr. Goštautas 
pasirinko savo paskaitai te
mą apie žymų ispaną huma
nistą Pedro Ruiz de Moros, 
16-tame šimtmety turėjusį 
didelės įtakos Lietuvoje.

Ruiz buvo pakviestas 
Krokuvos universitetan dės
tyti romėnų ir kanono tei
sių. Zigmantas Augustas 
pasirinko jį savo teisiniu 
patarėju. Karaliui 1551 me
tais persikėlus į Vilnių, 
Ruiz, taip pat atvyko į Lie
tuvą. Vilniuje, būdamas Vil
niaus katedros kanauninku, 
iždininku ir šv. Jono baž
nyčios klebonu, turėjo dide

lės įtakos steigiant Vilniu
je jėzuitų kolegiją.

Jam teko dalyvauti II 
Lietuvos • Statuto ruošimo 
komisijoje. Be išleistų 15 
poezijos knygų ir kitokių 
raštų, jo 700 p. veikalas 
"Decisiones Lithuanicae” 
(sprendimai bylose nagri
nėtose karaliaus teismuose) 
buvo išleistas keturiais lei
dimais 1563 m. Krokuvoje, 
1570 m. Frankfurte, 1572 
m. Venecijoje ir 1588 m. 
Lyone. Tai buvo pirmoji 
knyga apie Lietuvos teisę.

Po įdomios paskaitos, Jo
nas Mikalauskas kalbėjo 
apie Lietuvą ir jos reikšmę 
mums.

Kazio Barūno paruoštas 
ir' padeklamuotas poezijos 
montažas daug prisidėjo 
prie šventiškos nuotaikos 
pakėlimo.

Namų šeimininkei Felici
jai Izbickienei esant Flori
doje, svečių priėmimą ir 
vaišes tvarkė dukra Daiva, 
sūnus Vytenis, paruošda
mas maistą, brolienė Danu
tė, iškepdama tortus, Daiva 
Veitaitė ir šeimininko bro
lis Lionginas tvarkydamas 
barą.

šventės minėjime dalyva
vo apie 30 skyriaus narių. 
Ta proga susirinkimo daly
viai suaukojo Lietuvą lie- 
čiantiems reikalams virš aš
tuoniolikos šimtų dolerių.

Skyriaus valdyba, atsidė
kodama už priėmimą, namų

Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

M ASK V A/VILNIUS :
Gegužės 7 — $ 899.00 
Gegužės 14 — $ 899.00 
Gegužės 21 — $1199.00

(su Ryga)
Birželio 5 —$ 999.00 
Birželio 19 — $ 999.00 
Birželio 23 — $ 949.00 
Liepos 15 —$ 999.00

Rugpiūčio 7
Rugpiūčio 13

Rugpiūčio 28 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 24 
Spalio 8 
Gruodžio 26

— $ 999.00
— $1199.00

(su Ryga)
— $ 999.00
— $ 899.00
— $ 899.00
— $ 879.00
— $ 779.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Registruokitės iš anksto —

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $40.00.

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

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

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT #TA0J24

CAPE GOD, MASS.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

šiemet Vasario šešiolikto- 
tosios minėjimo proga LB 
Cape Cod Apylinkės valdy
ba visų narių nutarimu nu
pirko visus 6 tomus Ency- 
clopedia Lituanica ir septy
nias knygutes 1972-1978 m. 
Violations of Human Rights 
in Occupied Lithuania ir pa
dovanojo Cape Cod Commu
nity College bibliotekai.

Knygas priėmė ir nuošir
džiai lietuviams padėkojo 
bibliotekos direktorius Greg 
Masterson. Po to knygos 
buvo visą savaitę išstatytos 
College bibliotekos patalpo
se su specialia dedikacija ir 
informaeiją apie Lietuvą. 
Visa tai buvo aprašyta vie
tiniame Cape Cod Times 
dienraštyje ir įdėta nuo
trauka.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
buvo atlaikytos pamaldos 
Our Lady of Victory bažny
čioje už žuvusius kovose dėl 
Lietuvos laisvės ir dabar 
dar kenčiančius dėl pilieti
nės ir religinės priespaudos.

2 vai. bažnyčios salėje 
įvyko minėjimas, kuris bu
vo tuo ypatingas, kad pirmą 
kartą nebesutilpome priva
čiuose namuose ir reikėjo 
ieškoti salės. Antra, mūsų 
apylinkei Jadvyga ir Sima- 
nas Kontrimai padovanojo 
labai gražią lietuvišką vė- 
lievą, kuriai kotą su styli- 
zuotais Gedimino stulpais 
pagamino E. Bliudnikas.

Visiems sustojus minutės 
susikaupimo buvo pagerbti 
žuvusieji ir kenčiantieji dėl 
Lietuvos laisvės.

Pirmininkas E. Bliudni
kas trumpai paminėjo va
sario 16 dienos reikšmę ir 
reikalingumą vienybės ryž
ties ir bendradarbiavimo vi
suose bendruomenės ir ypač 
Lietuvos nepriklausomybės 
darbuose, kartu pasidžiaug
damas, kad Cape Cod mes 
visi sugyvenam puikiausiai 
kaip viena šeima. Svarbią 
rolę reiškia ir mūsų sudė
tos aukos, kurios čia per
traukos metu bus renkamos. 
Paprašė kad visi aukotų pa
gal galimybės ir pagal sovo 
nuožiūrą Vlikui, Altui ar 
Bendruomenei.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo LB Tarybos vicepirmi- 
ninkas-sekretorius inž. Čes
lovas Mickūnas. Jis labai 
gražiai ir išsamiai kalbėjo 
apie visuomeninę veiklą ir 
jos būdus bei darbo sritis. 
Įžvelgdamas būtiną reikalą 
siekti vienybes, bet įtikini
mo, o ne įsakymu forma. 
Pabrėžė, kad tikras vadovas 
turi nesibijoti teisingos kri
tikos, nes tikras visuomeni
ninkas yra minioje, bet ne 
virš jos. Visa turi būti pri
derinta prie vietos ir laiko 
sąlygų. Tikras autoritetas 
įgaunamas darbu, o ne įsa
kymais. Vienybė yra didelė

Įteikiant bibliotekai Encyclopedia Lituanica 6 tomus. Iš 
kairės: E. Bliudnikas. dr. E. Jansonas, bibliotekos direktorius 
Greg Masterson ir K. Janulaitienė.

jėga, kuri net silpniesiems 
suteikia jėgų ir stiprybės. 
Reikia įtikinamos vienybės 
ir ryžtingo bendradarbiavi
mo, norint atsiekti ir gali
mai greičiau priartėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Dideli plojimai išreiškė 
visų pritarimą, nes paskai
ta buvo gerai paruošta ir 
visų nuoširdžiai išklausyta.

Po to buvo perskaitytos 
ir priimtos rezoliucijos. Su
giedojus Tautos himną ofi
cialioji dalis buvo baigta. Po 
pertraukos meninę dalį at
liko rašytojas — dailininkas 
Jonas Rūtenis, kuris su la
bai giliu Įsijautimu paskai
tė savo kūrybos patriotinius 
eilėraščius.

Pirmininkas padėkojo vi
sų vardu č. Mickūnui už ge
rą paskaitą, J. Rūteniui už 
menišką savo kūrinių pa
skaitymą ir dar kartą Kon
trimams už padovanotą lie
tuvišką vėliavą. Taip pat 
visiems, kurie prisidėjo prie 
Encyclopedijos įteikimo

Suskaičius aukas paaiškė
jo, kad Cape Cod maža kol 
lonija suaukavo Lietuvos 
laisvinimo reikalams per 
bendruomenę virš 1000 dol.

J. Mikalauskas susirinki
mo vardu išreiškė visų Cape 
Cod lietuvių dėkingumą da
bartinei valdybai. (Pirm. E. 
Bliudnikas, vicepirm. E. 
Jansonas, sekr. P. šlapelis, 
ižd. A. Vieškalnis, nariai G. 
Jančauskienė, R. Janulai
tienė ir B. Jucenienė) už to
kį efektyvų veikimą ir gerą 
bendradarbiavimą bei lietu
vių reikalų gynimą, kaip 
kad Encyclopedijos ir kt 
knygų įteikimą kolegijai, 
kad Amerikos studentai ga
lėtų turėti tikrų žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Po to buvo bendra kavu
tė. (ėja)

• Irena Kubiliūnienė, va
sario 23 d. dukros Irenos ir 
žento Edvardo Jansonų na
muose, Osterville, Mass. ar
timųjų būrelyje atšventė 85 
metų sukaktį.

AUKOS

JAV LB Cape Cod Apy
linkėje Vasario 16 minėjimo 
proga, aukų Lietuvos lais
vinimo reikalams surinkta 
$1063.00.

Aukojo: $200.00 — Jad
vyga ir Simonas Kontrimai.

$100.00 — Feliksas Man- 
deikis.

Po $50.00 — V. ir G. Jan- 
čauskai, A. ir B. Jucėnai, č. 
ir I. Mickūnai.

Po $40.00 — S. ir E. Mi- 
neikai, V. ir M. židžiūnai.

$35.00 — E. ir R. Janu
laičiai.

$30.00 — P. ir S. šlape
liai.

Po $25.00 — E. ir T. 
Bliudnikai, E. ir I. Jansonai, 
J. ir H. Kontautai, V. ir J. 
Lendraičiai, A. Mickūnienė, 
J. ir V. Rūteniai.

Po $20.00 — J. ir E. Am- 
prozaičiai, M. ir J. Biliūnai,
I. ir E. Krasauskai, M. Kru- 
tulienė, E. Kuncaitienė, J. 
ir M. Mackevičiai, P. ir O. 
Mekai, J. Mikalauskas, M. 
ir A. Pakščiai. šlepavičių 
šeima, J. ir 1. Vašiai.

Po $15.00 — P. ir A. Au- 
siejai, M. ir D. Pautieniai,
J. ir A. šilimai.

Po $10.00 — I. Kubiliū
nienė, E. Strazdienė, V. 
Užupis, A. ir Z. Vieškalniai.

Po $5.00 — M. Ganifraus- 
kienė, J. ir Z. Kucinai.

$3.00 — J. ir K. Gudukai.
A. Vieškalnis 

Iždininkas
(Sk)

ATŽALYNAS 
ATSKRENDA Į BOSTONĄ

Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūris rengia 
vakarą kovo 8 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak., Lietuvių Pi
liečių Draugijos auditorijo
je, 368 W. Broadway, So. 
Boston, Massachusetts. Va
karo programą — dainų ir 
šokių pynė — išpildys AT
ŽALYNO 40 asmenų an
samblis iŠ Toronto.

Po programos vaišės ir 
šokiai, grojant latvių orkes
trui.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti 
puikiame jaunimo pasiro
dyme.

PARENGIMAI

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

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

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

• Balandžio 13 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, So. Bostone.
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■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

PAMINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄt «

Šešiasdešimt antroji Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo sukakties šventė Toronte 
pradėta vasario 15 d., penkta
dieni, 8 v.v. iškilmingu svečių 
priėmimu, kuri parengė KLB 
krašto valdyba Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje. I pri
ėmimą atsilankė Kanados val
džios ir Toronto miesto atsto
vai, etninių grupių svečiai ir 
mūsų bendruomenės kviesti 
veikėjai. Šventės įžangą pra
dėjo scenoje pasirodęs tauti
niuose drabužiuose dainos vie
netas ‘Volungė’, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės, 
kuris išpildė 1 valandos liau
dies dainų programą, akom
panuojant S. Freimanienei. 
Susirinkusius svečius sveikino 
ir su Vasario 16 reikšme supa
žindino KLB krašto valdybos 
pirm. J. Simanavičius. Kalbė
jo valdžios ir miesto atstovai 
svečiai, kurie šiais metais aš
triau ir aiškiau pasisakė rusiš
ko imperializmo pasmerkimu 
ir pavergtos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės siekimų rė
mimu.

Šeštadieni, vasario 16 d. 1 
vai. p.p. prie Toronto miesto 
rotušės, dalyvaujant apie 300 
lietuvių, buvo iškilmingai iš
kelta Lietuvos trispalvė vėlia
va. Šia proga kalbėjo KLB To 
ronto apylinkės pirm. R. Jo
naitienė, KLB krašto vald. 
pirm. J. Simanavičius, PLB 
pirm. Kamantas ir alderma- 
nas T. Ruprecht. Miesto savi
valdybė visus pavaišino kavu
te ir pyragaičiais. Toronto ka
belinė televizijos stotis ‘Mac- 
lean-Hunter Cable TV’ 2:30 
transliavo pusę valandos už

trukusią Vasario 16 programą 
kurioj kalbėjo Ontario premje
ras W. Davis ir Lietuvos kon
sulas dr. J. Zmuidzinas. Šią 
minėjimo filmą paruošė To
ronto pensininkų klubo pirm.
J. Karpis su savo bendradar
biais.

Pagrindinis minėjmas nepri 
klausomybės šventės vyko sek
madieni, vasario 17 d. . Lie
tuvos Kankinių, Prisikėlimo ir 
Išganytojo parapijų šventovė
se buvo laikomos iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant organi 
zacijoms su vėliavomis ir skait 
tingiems parapijiečiams. Ana
pilio salėje 4 vai. p.p. ivyko iš
kilmingas Vasario 16 minėji
mo aktas, kuriame dalyvavo 
apie 900 žmonių. Šių metų 
minėjimo programa buvo rū
pestingai paruošta KLB Toron 
to apylinkės naujos valdybos, 
skirtinga nuo buvusių minėji
mų. Pagerbus įneštas organi
zacijų vėliavas i sceną ir ‘Arui’ 
sugiedojus ‘O Canada’, apylin 
kės pirm. R. Jonaitienė, jau
nosios kartos atstovė, turinin
ga įžangine kalba priminė da
lyviams Vasario 16 reikšmę. 
Sukalbėjus kun. A. Žilinskui 
invokaciją, Toronto vyrų cho
ras ‘Aras’ jaudinančiai sudai
navo ‘Lietuva brangi’ ir ‘Leis
kit i tėvynę’.

Pagrindinis kalbėtojas PLB 
pirmininkas inž. V. Kaman
tas kalbėjo angliškai ir lietu
viškai. Angliškoje dalyje jis 
priminė Lietuvos valstybės 
įkūrimą prieš 729 metus, kai 
karalius Mindaugas sujungė 
lietuvius į vieną valstybę, ir 
Kristijono Donelaičio 200 me
tų mirties sukaktį, poeto, lie

tuvių grožinės lietuvių litera
tūros pradininko, kurio kūry
ba simbolizuoja lietuvių tau
tos kultūrinius laimėjimus. K. 
Donelaičio ir jo pasekėjų kul
tūriniai darbai išlaikė Lietu
vą gyvą, nepraradusią tauti
nės sąmonės, nežiūrint primes
tos 120 metų rusiškos vergijos, 
kuri atgavo laisvę 1918 m. va- 
sario 16 d. nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo aktu. Po 22 
metų tas pats rusiškas okupan
tas pavergė Lietuvą, primes
damas lietuvio prigimčiai 
svetimą komunistinę santvar
ką, kuriai lietuviai priešinasi, 
nesigailėdami aukų. S.m. sau
sio 28 d. lietuvių, latvių ir es
tų atstovai įteikė pareiškimą 
Sovietų Aukščiausiai Tarybai, 
kuriame protestuoja dėl Afga
nistano okupacijos, kurią pri
lygina Pabaltijo valstybių 
1940 m. aneksijai.

Antroje kalbos dalyje lietu
viškai, V. Kamantas išryškino 
Romo Kalantos tragiškos mir
ties reikšmę, kuris 1972 m. ge
gužės 14 d. Kaune susidegino, 
tikslu atkreipti pasaulio dėme
sį į pavergtą Lietuvą ir pa
reikšti protestą prieš nežmo
nišką sovietinį smurtą. Jo au
ka iššaukė lietuvių jaunimo ak
ciją prieš okupantą ir pogrin
džio leidinių atsiradimą, kuri 
konkrečiais faktais skelbia pa
sauliui apie vykstančius per
sekiojimus ir žmogaus teisių 
pažeidimus. Mūsų išeivijos 
tikslas, aiškino prelegentas, su
sitelkus į vieną lietuvišką šei
mą, išlaikyti tautinį savitumą 
ir gyvybę, ugdyti bei repre
zentuoti lietuvišką kultūrą ir 
padėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. Šių tikslų sieki
mas yra vykdomas per Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, ku
ri apjungia 15 kraštų lietuvių 
bendruomenių. PLB yra akty
viai įsijungus į Lietuvos laisvi
nimo darbą, kuris reiškiasi 
informacija svetimtaučių spau. 

doje, leidiniais apie žmogaus 
teisių pažeidimus ir memoran
dumais. PLB iniciatyva nese
nai buvo įteikta Šveicarijoje 
vykstančiai Jungt. Tautų žmo
gaus teisių konferencijai mūsų 
jaunimo peticija su 144,000 
parašų; reikalaujanti Lietuvai 
laisvės.

Dr. J. Zmuidzinas, Lietu
vos konsulas Toronte, pareiškė 
visiems padėką už moralinę 
paramą ir savo kalboje palietė 
1529 m. Lietuvos Statutą ir
K. Donelaitį. Po šių pagrindi
nių kalbų scenoje pasirodė To

TOOLMAKERS 
N/C MILLING MACHINE 

OPERATORS
2ND SHIFT

Minimum 5 yrs. experience. Mušt possess own tools. Conipetitive wage 
and benefit package, 10% 2nd shift bonus. Convenient location wilh 

parking. For applications and information call

216-523-6020.

GENERAL ^ELECTRIC

1751 East 23d St., Cleveland, Ohio 44114
Equal Opportunity Affirmative Action Employer M/F

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
Tel. 422-2000

ronto jaunimo ansamblis ‘Gin 
taras’ su tautiniais šokiais ir 
mergaičių dainomis. Baigiant 
programą šventės proga svei
kino Missassauga miesto bur- 
mistrė, liberalų ir konservato
rių partijų lyderių įgaliotiniai, 
estų ir latvių konsulai.

Minėjimas užbaigtas Toron 
to vyrų choro ‘Aras’ išpildyto
mis patriotinėmis dainomis ir 
Lietuvos himnu. Minėjimą, 
užtrukusį dvi valandas, gra
žiai ir tvarkingai pravedė jau
nosios kartos atstovė Aušra 
Karkienė.

Valentina Ūselienė

MIKO ŽYGIS
(2) Dirvos konkurse premijuota novelė

— Mes ten turime būti dar prieš aušrą, — 
taip pat pašnibždomis atsakė Mikas, nors ap
link mus, tikriausiai kokio kilometro ratu, nė 
gyvos dvasios nebuvo. Bet pažvelgęs j dangų ir 
nusprendęs, jog dar daug turime laiko, Mikas 
staiga tarė: — Gerai, galime valandėlei sustoti 
ir pailsėti.

Giliau pasitraukę j krūmus, bandėme atsi
sėsti, bet žemė buvo šlapia nuo gausios rasos 
ir todėl sustojome atsirėmę į medžius. Mikas 
apkabinęs priglaudė Aldutę prie savęs. Visi bu
vome pridusę nuo skubaus ėjimo ir todėl keletą 
minučių tylėjome. Per tą trumpą laiką vasaros 
nakties burtai netikėtai apgobė mus, privers
dami trumpam užmiršti, kur ėjome ir ką keti
nome daryti, šlapia žolė skleidė svaiginantį kva
pą, šiltas vėjas šiureno lapus ir supo grakščiai 
nukarusias pušių šakas, pro kurias, jau pradė
jusiame blykšti danguje, dar vis spindėjo 
žvaigždės.

Staiga Mikas, atsitraukdamas nuo Aldonos, 
vėl pradėjo kalbėti vis dar pašnabždomis:

— Tu, Aldute eisi taku prie kareivio. Jei 
lieps sustoti — sustok. Tu turi visą jo dėmesį 
atkreipti į save. Silpnai moki rusiškai, vistiek 
kalbėk kaip moki, kaip išmanai... Na, o mudu 
su Jurgiu pasuksim patiltės link ... per miš
ką...

Kurį laiką patylėjęs, pridūrė dar:
— Jei kas atsitiktų, jei šautų į mane, ar

sužeistų — nepasilikit, nelaukit. Apsimeskit, 
jog nepažįstat manęs.

Čia Aldutė neiškentusi sušuko verkdama:
— Mikai, neik! Grįžkim atgal! Tu tik save 

žudai!
Mikas, gailesčio pagautas, vėl apsikabino 

Aldutę ir ramindamas kalbėjo:
— Na, nieko panašaus neatsitiks. Bet grįž

ti mes negalime, ir tu nebijok, Aldute. Jei bus 
neįmanoma įduoti revolverio, aš nė nebandy
siu. Būk drąsesnė, Aldute!

Tačiau vargšė Aldutė vis dar tyliai kuk
čiodama verkė. Kurį laiką visi niūriai tylėjo
me ... Bet po valandėlės Mikas, šluostydamas 
su savo nosine Aldutės akis, vėl prabilo. Dabar 
jis kalbėjo pusbalsiu, greitai, tarsi, apsvaigęs, 
mus ir save ramindamas ir gal pats sau neti
kėdamas :

— Pagalvokit, kaip bus gerai... Už ko
kios valandos jau viskas bus praėję. Antanas 
turės ginklą, o mes visi šituo pačiu keliu grį
šime atgal į Vilnių... Bet jau laikas skubėti. 
Greitai bus per šviesu. Tik prieš aušrą rūkas 
būna tirščiausias.

Taip paraginti tuoj išlindome iš krūmų ir 
vėl skubėjome taku, dabar jau gan staigiai be
sileidžiančiu pakalnėn. Artėjo rytas. Per dangų, 
lyg rusvo šilko gabalėliai slinko maži debesė
liai. Rytuose pasirodė siaura aukso juostelė.

Krūmuose subruzdo vienas kitas paukštelis. 
Greit pakils saulė. Visoj gamtoj jautėsi prislo
pintas laukimas — tarsi paskutinę minutę prieš 
suskambant didžiuliam orkestrui, kai dirigento 
lazdelė jau iškelta į viršų.

Pasiekę miško pakraštį, sustojome valan
dėlei. Tirštas rūkas buvo užpildęs visą Pavilnio 
slėnį. Dideliais kamuoliais jis sklaidėsi ir tyvu
liavo prieš mūsų akis, tarsi slėnis būtų buvęs 
kažkoks paslaptingas sausas ežeras. Kai kur 
praplyšus rūko skraitei kyšojo lieknų berželių 
viršūnės, vėl kitur žybčiojo sidabrinis bėgių 
tinklas. Aukšta žolė, priplota gausios rasos, 
blizgėjo lyg būtų nusagstyta deimantais. Kitoj 
pusėj slėnio vėl klio staigi atkrantė ir blėstan
čio dangaus fone jos viršūnė jau buvo visai aiš
kiai matyti. Dar valandėlė, ir saulė turės pakil
ti. Nebuvo laiko gaišti.

Stotis buvo kairėj pusėj. Jos žemas pasta
tas skendo rūke — tik raudonas stogas tesi
matė. Tremtinių ešalonas dunksojo dešinėj pu
sėn ant atsarginių bėgių, ir atrodė, jog jis buvo 
lygiai toj pačioj vietoj, kur vakar. Visas tas 
vaizdas paryčio tyloj, dvelkė ramybė, o tačiau 
mums atrodė, jog iš kažkur sklido duslus pri
slopintas dejavimas, kurtus beviltiškas skun
das ... Nes mes žinojome, jog tie vagonai buvo 
aklinai prigrūsti nieku nekaltų žmonių, vežamų 
iš savo krašto į tolimą Sibirą, kur jų laukė pri
verstino darbo stovyklos ir, greičiausiai, baisi 
mirtis. Jie vieni buvo atskirti ten tuose vago
nuose, iškankinti alkio, troškulio, įbauginti ne
žmoniškai žiauraus kareivių elgesio — daugelis 
iš jų ligoniai ir palūžę dvasioje. Nežinau ar apie 
visa tai mes tuo momentu galvojome, bet gi
liai širdyje, mes jauste jautėme tų nelaimingųjų 
neviltį ir skausmą, ir mūsų širdys drebėjo iš 
pasigailėjimo.

(Bus daugiau)
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KR. DONELAIČIO LIT. 
MOKYKLŲ VASARIO 

16-TOS MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko š. m. va
sario 16 d. McKay mokyk
los patalpose, kuriose šeš
tadieniais Kr. Donelaičio 
mokyklos veikia.

Minėjimas pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais ir mo
kyklų direktoriaus J. širkos 
žodžiu. Jis iškėlė lietuvybės 
išlaikymo reikšmę, o taip 
pat priminė poeto Kr. Do
nelaičio 200 m. mirties su
kakti. Tema savo rašinj 
skaitė VIII B kl. mok. Al- 
vydė Eitutytė: ”Kr. Done
laičio sukaktuviniai metai ir 

Kr. Donelaičio mokyklų Vasario 16 minėjime buvo suvai
dintos ištraukos is B. Pūkelevičiūtės "Rimas pas Kęstutį”: Jo
nas Variakojis — Barzdukas ir Paulius Bindokas — Rimas.

J. Tamulaičio nuotr.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

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

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

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

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION

SKYRIAI:

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

Apple-VaBey. Min. 55124 
New York. N.Y. 10003 
N«w York, N.V. 10011 
So. Boston, Mesi. 02127 
Bridgeport, Conn. 08810

7626 W. 150 St
45 Second Avenue 
135 W. 14Bi Street
389 Waat Broodway 
1880 Seavleu Avė.

612 432-7003
AL 4-5456
CH 3-2583

268-0068 
203 367-2863

Chicago, III. 60822
Chicago, 18. 60629 
Cleveland. Ohio 44134

’ 2222 WestChicago Avė. 
2501 West 69 St

6009 Stato Road

BR 8-6966
WA 5-2737

884-1738

Irvington, N. J. 07111 
Grand Rapids, Mich. 49504
Hackenaack. N.J. 07601 
Harttord. Conn. 06106
Lakewood, N-J. 06701 
Los Angolos, Callf. 90022 
New Havon, Conn. 06511 
Na w ark, N.J. 07106

1082 SprlngfleM Avo. 
636-38 Brldge St N.W.
112 Mato St
518 Park St
241 Fourth Street
960 S. AMantlc Blvd.
1329 Boulevard
698 Sanford Avenue

374-6446
GL 8-2256 

201 342-8110
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783

Phlladoiphla, Pa. 19122 
PhHadelphia. Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46806

1214 N. 5th St
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook St
1807 Beineke Rd.

PO 3-4818 
GL 5-8586 
HU 1-2750
756-1668
432-5402

Worcestar. Masa. 01610 
Youngatown, Ohio 44503

144 MiNbury Street 
309 W. Federal Street

SW 8-2068
Rl 3-0440

jų reikšmė mums šiandien”. 
Po to V sk. mokiniai: P. 
Bi n dokas, V. Neu, P. Rū
bas, R. Polikait.vtė, A. Kirk
lys ir J. Variakoiis suvai
dino ištrauka iš B. Pūkele- 
vičiūtės knygos ”Rimas pas 
Kęstuti”. Juos gražiai pa
ruošė mokyt. O. Jagėlienė.

Po įdomaus vaidinimo 
vaikų darželis deklamavo V. 
Nemunėlio "Vytis — ženk
las Lietuvos”. Sekė Jaunys
tės šokis, kuri šoko II sk. 
mokiniai. Tada I sk. moki
niai deklamavo Griciūtės 
eilėraštį "Nors aš mažas”. 
Pradinės mokyklos mok. pa
dainavo dvi dainas, kurioms 
vad. mokyt. Audra Aleknai-

Kr. Donelaičio pradinės mokyklos jauniausieji pasirodo scenoje Vasario 16-sios minėjime
J. Tamulaičio nuotr.

tė. Specialaus — lietuviškai 
nekalbančiųjų — sk. moki
niai deklamavo "Lietuvos 
vėliava”, o VIII A kl. mok. 
G. Kiliūtė ir R. Bielskytė 
deklamavo Maironio "Kur 
bėga Šešupė”. Dar vieną ei
lėraštį — K. Bradūno "Ro
mas Kalanta”, deklamavo 
VIII A kl. mok. Nelda Ži
liūtė. Tada aukštesniosios 
mokyklos mokinia padaina
vo kelias partizanų dainas, 
vadovaujant mokyt. V. Gu
tauskui. Ištrauką iš Dau
manto knygos "Partizanai” 
skaitė VIII B kl. mok. E. 
Tuskenis. Minėjimas už
baigtas Kr. Donelaičio mo
kyklų daina "su mokslu i 
rytojų”.

Renata Variakojytė, 
VIT kl. mokinė

LTN NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų visuotinis narių 
susirinkimas Įvyks kovo 29 
d., šeštadienį, 4:30 vai. p. p. 
nuosavuose namuose 6422 
So Kedzie Avė., Chicagoje.

Po susirinkimo rengiama 
šeimyniška vakarienė. Jos 
dalyviai moka po 5 dol.

PHILADELPHIA

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Philadelphijoje nepriklau
somybės šventės minėjimas 
pradėtas šeštadieni, vasario 
16 d., V. Krėvės šeštadieni
nės mokyklos minėjimu Šv. 
Andriejaus parapijos mo
kykloje ir radijo valandėlės 
paminėjimu, kur angliškai 
kalbėjo Rima ir Gabrielius 
Mironai, o lietuviškai V. Vo- 
lertas.

Pats iškilmingas paminė
jimas buvo tęsiamas sekma
dienį, vasario 17 d. visose 
trijose parapijų bažnyčiose 
pamaldomis, šv. Andriejaus 
bažnyčioje, organizacijų vė
liavoms dalyvaujant, šven
tei pritaikintą pamokslą pa
sakė K. Sakalauskas.

3 vai. p. p. Lietuvių Na
muose, irgi vėliavoms daly
vaujant minėjimą pradėjo 
T. Gečienė LB Philadelphi
jos apyl. pirmininkė. Minė
jimui vadovavo D. Jakienė 

ir G. Mironas. JAV himną 
sugiedojo "Vilties” choras, 
vedamas Fr. Stankaus. 
Sveikinimai buvo trumpi. 
Sveikino Pennsylvanijos gu
bernatoriaus vardu A. No- 
vosaitis ir Philadelphijos’ 
mero atstovė.

Pagrindinis kalbėtojas L. 
Kojelis optimistiškai išve
džiojo, kad lietuvybės išlai
kymas išeivijoje nemiršta, 
o auga ir stiprėja.

Angliškai kalbėjo T. Bra
zaitis prisimindamas savo 
lietuvišką kilmę ir bolševi
kų žiaurumus.

Meninę dalį išpildė vietos 
tautinių šokių grupė "Auš
rinė” vadovaujama E. Ra- 
džiaus ir jauna dainininkė 
A. Kiaušaitė. Minėjimas 
baigtas priimta rezzoliucija 
ir Lietuvos himnu. Minėji
mas, kurį ruošė LB Phila
delphijos ir Pietinės N. J. 
apylinkės, praėjo sklandžiai 
ir trūko apie 2 valandas.

Nepriklausomybės šven
tės proga buvo renkamos 
aukos, kur jau keliolika me
tų aukotojas turi teisę pa
sirinkti kuriam veiksniui 
auka skiriama, čia ginčų 
nebūna.

Ta pačia proga džiugu 
prisiminti, kad Philadelphi- 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su 51,000, minimum. 
7«Ą% — 4 metų su $1,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

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

O*ea Maa., S-S; Taea^ Tkura^ FrL, S-S; SaL, S-l; Cleaed Wad.

Justas Gribauakaa, vedėjas

joje vėl veikia "Vilties" 
choras ir tautinių šokių vie
netas "Aušrinė”, bet liūd
noka, kai daugelis pajėgių 
lietuvių nesi jungia į Lietu
vių Namų išlaikymą.

DIDELIS KONCERTAS

š. m. balandžio mėn. 12 
d. Lietuvių Namuose LB 
Philadelphijos ir Pietinės 
N. J. apylinkės ruošia šau
nų parengimą. Atvyksta 
Montrealio Lietuvių Jauni
mo Ansamblis "Gintaras”. 
70 jaunuolių linksmins sve
čius su daina, šokiais ir 
liaudies instrumentų muzi
ka. Po koncerto šokiai, bu
fetas ir kt. Parengimo pel
nas skiriamas radijo valan
dėlės išlaikymui. (pm)

OPERATORS
Si'iĮpsr A Merrow, Section work. high 
price», L’nion Shoo. North Ber>z»-n 
Mfi?.. 5711 Kennedy Blvd.. 2nd fl.. 
N. B. 201-854-7759. <7-10>

Wanted 
TOOL MAKERS 

Journeymen or 8 years esperience — 
Day, — Overlime — Long Program - 
AsMociation Shop — Full Fringe Ben
efit* — Union Shop ŪAW Local 157. 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

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

Ar. Equal Opportunity Employer
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI NEW YORKE
EMILIJA ČEKIENĖ

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas New Yorke 
prasidėjo vasario 9 dieną 
Kultūros židinyje surengta 
dailės paroda, kuri šiemet 
jau buvo vienuoliktoji. Pa
rodoje dalyvavo 25 dailinin
kai su 119 darbų. Premijų 
komisiją sudarė: V. Vijei- 
kis iš Chicagos — pirm., č. 
Janušas ir P. Jurkus nariai.

Sekančią dieną vasario 10 
d. Kultūros židinyje įvyko 
literatūros vakaras-koncer
tas ir parodos uždarymas. 
Savo kūrybą skaitė Nelė 
Mazalaitė ir Audronė Bal
čiūnienė. Muzikos dalyje 
programą atliko sol. Ire
na Stankūnaitė, akompa
nuojant muz. J. Stankūnui. 
Buvo pristatyta Vlado Vi- 
jeikio išleista knyga "Lie
tuvos istorijos vaizdai", šių 
abiejų dienų renginių pa
grindinis organizatorius LB 
New Yorko Apygardos 
pirm. Aleksandras Vakselis.

New Yorko radijo stotyse

Lietuvos nepriklausomy
bės šventę paminėjo ir 
New York Times radijo sto
tis davusi muz. Vytauto 
Smetonos atliekamų kūri
nių ir paminėjo, jog jis yra 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos vaikaitis. Taip 
pat girdėjome pianu skam
binant Kepalaitę, dainą "šė
riau žirgelį” ir žodžiu svei
kinimą lietuviams.

Lietuvos Atsiminimų ra
dijo vedėjas dr. Jokūbas 
Stukas, VLIKo valdybos 
vicepirm., Lietuvos nepri

Vacarin 16 minėjimas New Yorke Kultūros Židinio kieme 
prie lietuviško kryžiaus Lietuvos generalinis konsulas A. Si
mutis uždega žvakutę mirusių už Lietuvos laisvę kovotojų pa
gerbimui. Kairėje stovi A Vakselis ir šen. M. Knorr.

L. Tamošaičio nuotr.

klausomybės 62 m. sukak
ties minėjimui paskyrė visą 
valandą pradėdamas šiais 
žodžiais:

"Tegu mūsų nepriklauso
mybės atstatymo šventė 
stiprina mūsų nusistatymą, 
kad mes lietuviai niekada ir 
niekur nenurimsim, kol mū
sų tėvynė Lietuva vėl bus 
laisva. Nėra pasaulyje jo
kios valstybinės santvarkos, 
kuri galėtų astoti laisvą ir 
nepriklausomą valstybę. Tik 
vieningai dirbkime, aukoki
mės, veikime ir kovokime, 
kol laisvės aušra prašvis 
nukankintai Lietuvai...”

Po to klausytojai turėjo 
progos išgirsti Lietuvos 
prezidento A. Smetonos pa
sakytą kalbą Amerikos lie
tuviams Chicagoje 1941 m. 
Po jautrios muzikos Romu
aldas Kisielius padeklama
vo tai dienai pritaikytą sa
vo kūrybos eilėraštį.

Toliau buvo perduotas 
VLIKo pirm. dr. Kazio Bo
belio žodis į lietuvių visuo
menę ir šventės proga dar 
kalbėjo Emilija čekienė ir 
Juozas Audėnas. Visas kal
bas lydėjo patriotinė muzi
ka ir dainos.

Pagrindinis vasario 16 
minėjimas

Pagrindinis New Yorko 
lietuviams rengiamas nepri
klausomybės šventės minė
jimas įvyko vasario 17 die
ną. Pradėtas 11 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioj iškilmingomis pamal

domis, kurias koncelebra- 
vo kleb. kun. J. Pakalniškis, 
kun. A. Račkauskas ir kun.
L. Budreckas. Pamokslą pa
sakė tėv. L. Andriekus, 
O.F.M. Tikinčiųjų žodį tarė 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis. Giedojo Ap
reiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas V. Ralio.

Minėjimas-akademija įvy
ko 3 vai. p. p. Kultūros ži
dinyje pradėtas iškilmėmis 
prie kryžiaus ir vėliavų pa
gerbimu. Invokaciją paskai
tė tėv. L. Andriekus, O.F.M. 
Buvo pagerbti savanoriai 
kūrėjai: Kazys Algenis, Jo
nas Jankus, Jurgis Kiaunė 
ir Alfonsas Koncė. New 
Yorko gubernatoriaus Ca- 
rev proklamaciją įteikė šen.
M. Knorr.

Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis paskaitė iš 
Valstybės Sekretoriaus C. 
Vance gautą sveikinimą ir 
savo žodyje priminė gausiai 
susirinkusiems lietuviams 
ir nemažam skaičiui ameri
kiečių pareigūnų ir kitus 
Maskvos okupuotus kraštus 
tuo pačiu jų vykdomu agre
sijos metodu, kaip ir Lietu
vą prieš 40 metų, o dabar 
Afganistaną. Tarp kitko jis 
kalbėjo:

”... Visus tuos brutalius 
Maskvos veiksmus pasmer
kė JAV prezidentai ir vi
suomenė, bet tokios griež
tos reakcijos, kaip preziden
to Carterio dar nėra buvę. 
Mes, lietuviai ir kiti paverg
tieji jau senai supratome ir 
jautėme, kad anksčiau ar 
vėliau ateis toks laikas, kai 
laisvasis Vakarų pasaulis 
turės pasakyti — GANA. 
ČIA YRA RIBA IR TO
LIAU NĖ ŽINGSNIO. Už
tenka tokios detantės, kurią 
sovietai tesupranta tik kaip 
vienos krypties gatvę.”

"žvilgsnis istorijon duo
da mums raminančių vilčių. 
Adomas Mickevičius 19-jo 
šimt. pradžioje apgailesta
vo, kad protėvių labai gar
bingą praeitį turinti tauta 
esanti mirties agonijoje. 
Anot prof. Biržiškos, lietu
vių tauta buvo grabaų įdė
ta, jo dangtis vinimis ap
kaltas, betrūko tik palaido
ti. Ir štai 1918 m. įvyksta 
stebuklas — ta laidojimui 
paruošta tauta prisikelia 
naujam gyvenimui.”

"šiandien vis daugiau ir 
daugiau žmonių pradeda su
prasti, kad toji iki dantų 
apsiginklavusi visų tautų 
laisvei grasinanti baisaus 
teroro sovietinė imperija 
tikrovėje stovi ant molinių 
kojų. IŠ tos aklinai uždary
tos imperijos vidaus per ge
ležinę uždangą prasiskver
bia vis daugiau ir daugiau 
balsų, kurie liudyja apie ne
išvengiamą jos subyrėjimą. 
Laisvės trokštančių balsų 
nebegali nutildyti nei kalė
jimai, nei darbo stovyklos, 
nei žiauriausias KGB siau
tėjimas. Anot Maironio, ne- 
beužtvenksi upės bėgimo”, 
— baigė Lietuvos generali
nis konsulas A. Simutis.

Iš amerikiečiu pagrindi-

Lietuvos nepriklausomybės minėjime New Yorke kalba 
kongresmanas S. William Green. L. Tamošaičio nuotr.

niu kalbėtoju buvo kongres
manas S. William Green, 
kuris yra gerai susipažinęs 
su visų pavergtųjų tautų 
problemom ir mūsų sieki
mais savo tėvynei laisvės. 
.Įįs taipgi yra narys dauge
lio įvairių komitetų, dirban
čių miesto planavime ir 
žmonių gyvenimo gerinime, 
ypač daug pasidarbavęs so
čiai security sistemoj ir 
pensijų reikalų tvarkyme.

Ilgą paskaitą skaitė Val
stybės departamento parei
gūnas kun. dr. J. šarauskas, 
pradėjęs savo įspūdžiais iš 
pirmą kartą jo dalyvavimo 
Vasario 16 minėjime prieš 
30 metų jam būnant vaiku, 
iš kurio jis prisimena tik 
atskiru's žodžius; Lietuva... 
laisvė ... karas ... žmonės 
verkė, verkiau ir aš, sakė 
kun. Šarauskas. Ir taip jis 
apibudinęs visą 30 metų lai
kotarpį ilgiau sustojo prie 
šių mūsų siekimų bei veik
los metodų nurodydamas 

DIRVOS NOVELĖS KONKUSO
PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Valentinai Oselienei

įvyks Š. m. kovo 16 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p.

KULŪROS ŽIDINY, BROOKLYNE, 
laike Korp! Neo-Lithuania rengiamu poli
tinių svarstybų tema "Lietuvos reikalai da
bartinių įvykių šviesoje”. Simpoziumo da
lyviai: prof. dr. D. Krivickas, prof. dr. Br. 
Nemickas, Br. Bieliukas ir V. Vaitiekūnas.

Po svarstybų bus užkandžiai ir kava. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Korp! Neo-Lithuana 
New Yorke

klaidų ir siūlydamas naujų 
ateities veiklos gairių.

Viktoras Nakas kalbėjo 
jaunimo reikalais ir dau
giau nurodydamas, ką vy
resnieji turi jaunimui duoti. 
Tarė sveikinimo žodį, kuris 
virto visa paskaita ir Anti- 
bolševikinio fronto atstovas 
Tibor Osztroviczky. New 
Yorko miesto burmistro 
Koch proklamaciją įteikė 
miesto Tarybos narys Val- 
ter Ward. Kalinamus lietu
vius pagerbimui perskaitė 
Gintė Damuš.vtė ir Raimun
das Balsys. Rezoliuciją per
skaitė P. C. Wytenus. Va
dovavo Viktoras Tutinas.

Meninę dalį atliko Jadvy
gos Matulaitienė vadovau
jama tautinių šokių grupė 
"Tryptinis” akodeonu paly
dint A. Razgaičiui.

Minėjimą rengė New Yor
ko ALTos skyrius vadovau
jamas Petro Ąžuolo. Pui
kiai dekoruota scena buvo 
Pauliaus Jurkaus.
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■ Detroito lietuviai
■■■■■■■■■■■■ Antanas Grinius

BALFO SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko va
sario 17 d. šv. Antano pa
rapijos patalpose. Nors sky
rius turi 428 užsimokėjusi 

varius, bet susirin- 
kIi^>sw»4Pausumu nepa
sižymėjo.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. Bernardas Briz- 
gys. Jam pravesti buvo iš
rinkti : Albertas Misiūnas 
pirmininku ir Vladas Staš- 
kus sekretoriumi. Į manda
tų komisiją: Stasys šimo
liūnas, Stefanija Kaunelie- 
nė ir Antanas Vaitėnas. At
sistojimu ir tylos minute 
pagerbta mirusi ilgametė 
buvusi šio skyriaus pirmi
ninkė E. Paurazienė ir kiti 
mirę skyriaus nariai.

Skyriaus veiklos praneši
mus padarė: skyriaus pir
mininkas Bernardas Briz- 
gys, sekretorius-iždininkas 

OĮ
* INSTANT |
UOTTERY GAME

S2 $500
WWHfT$5 
RL o d d i S5.D00

Pavyzdžiui: Trys vyšnios laimi $5, trys žvaigždės $500. 
Kas dar, visi $25 laimėtojai (trys apelsinai) kurie 

pristatys savo bilietus iki skelbiamos datos, turi teisę j 
didįjį Jackpot Drawing. Pagrindinis laimėjimas $500,000. 
Taip pat bus $50,000 ir $20,000 dovanos, šalia septynių 
laimėjimų po $5,000 ir 30 laimėjimų po $500.

Bilietai parduodami vaistinėse, maisto krautuvėse, 
delikatesse, ir kitose patogiose krautuvėse jūsų 
apylinkėse.

The Ohio Instant Lottery Game. 
Giveitawhiii.

Pajamos padeda Ohio būti geresne vieta gyventi.

Vladas Staškus ir finansų 
sekretorius česys šadeika. 
Revizijos aktą perskaitė 
Jurgis Baublys. Iš praneši
mų matyti, kad skyrius bu
vo surengęs pikniką, pami
nėjo skyriaus 35 metų sū- 
kaktį ir pravedė aukų vajų, 
kuris buvo sėkmingas. Sky
rius metų bėgyje turėjo: 
pajamų 8,376.02 dol., išlai
dų 7,691.99 dol. ir savo ka
soje turi 684.03 dol. Sky
rius turi 428 narius ir po 
LB savo didumu yra 2-je 
vietoje.

Į skyriaus valdybą 1980 
metams perrinkti: Bernar
das Brizgys, Lidija Mingė
lienė, Ona šadeikienė, Ro
mas Macionis, Antanas Vai
tėnas, česvS šadeika, Vla
das Staškus ir Kazimieras 
Sragauskas. Valdyba parei
gomis dar nepasiskirstė. Į 
revizijos komisiją: Jurgis 
Baublys, Rožė Ražauskienė

DIRVA 1980 m. kovo 6 d.

Mergaičių vokalinis ansamblis, vad. S. Sližio, atliekant 
šioliktosios minėjime Detroite.

meninę programą Vasario Še- 
J. Gaižučio nuotr.

ir Antanas Sukauskas. Val
dybai už gražų skyriaus ve
dimą ir jo tvarkymą susi
rinkimas pareiškė padėka. 
Susirinkimas buvo darbin
gas ir A. Misiūno sklandžiai 
pravestas.

ŠV. ANTANO LIETUVIŲ
PARAPIJA

Įvykusiame vasario 5 d. 

Lošk Ohio Loterijos 
$1 Instant Game.

Laimėk iki $5,000 
IŠ KARTO!

Su galimybe 
$500,000 ”jaekport“.

Jūsų galimybės laimėti yra geresnės negu kada nors 
Ohio Lottery’s naujame instant game. Lošimas kuriame 
jūs galite pasiekti "jackpot” su vienu nemokamu bilietu 
$2, $5. $25, $500, $1,000 ar $5,000. Tuojaus pat.

Ant kiekvieno bilieto yra devynios uždengti langeliai 
trijose horizontalinėse eilėse. Kiekviename langelyje yra 
vienas iš penkių simbolių: vyšnia, žvaigždė, apelsinas, 
varpas ir keturkampis.

Suderinkit vieną iš trijų eilių — tikrai trys lošimai 
už bilietą — su viena iš laiminčių kombinacijų (rodoma 
kairėje) ir jūs laimėsite rodamą sumą.

parapijos tarybos posėdyje 
buvo aptarti ir bažnyčios 
dažymo darbai. Galvojama 
bažnyčios dažymui panau
doti tris spalvas: lubas iki 
palangių dažyti dramblio 
kaulo spalva, nuo palangių 
žemyn rudai ir už altoriaus 
šviesiai mėlyna. Dažymui 
ieškomas kontraktorius. Be 
to norima praplėsti ir kavi
nę. Išardyti vidurinę sieną

ir įdėti užtraukiamą sieną, 
taip kad esant didęsniams 
susirinkimui ar šiaip ko
kiam parengimui galėtų vi
si tilpti vienoje salėje.

ATVYKSTA 
URUGVAJAUS IR 

ARGENTINOS 
JAUNIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis šiau
rės Amerikon atvyksta ”ži-
bučių” oktetas iš Argenti
nos ir šokėjų grupė "Ąžuo
lynas” iš Urugvajaus. Jie 
koncertuos Amerikos ir Ka
nados lietuvių apgyventuo
se miestuose. Į Detroitą at
vyksta vasario 28 d. ir kovo 
1 d. 8 vai. vak. koncertuos 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre. Koncertą 
rengia ir svečius sutikti . 
planuoja LB Detroito apy
linkės valdyba su jaunimo 
pagalba. Bilietai j koncertą 
jau platinami. Juos galima 
įsigyti pas valdybos narius.

Zitos Sodeikienės meno 
darbų paroda atidaroma ir
gi kovo 1 d. 7 vai. vak. Kul
tūros Centro patalpose.

KAZIUKO MUGĖ
A

Jau čia pat ne už kalnų 
Detroito Gabijos ir Balti
jos skautų tuntų rengiama 
kovo 9 d. Kultūros Centre 
Kaziuko mugė.

šiai mugei skautai ir 
skautės, talkininkaujant tė
vų komitetui ir židinietėms, 
stropiai ruošiasi. Bus įvai
rių žaidimų, skanių valgių, 
kurių tarpe lietuviški cepe- * 
linai ir dešros, veiks turtin
gas loterijos stalas. O ką tu
rės pagaminę skautai ir 
skautės sunku yra pasaky
ti. Tik atvykę galės pama
tyti ir nusipirkti. Bus gra
žių šiaudiniukų paveikslų, 
tautinių lėlių ir įvairių kitų 
meno dirbinių.

Tad sekmadienį, kovo 9 d. 
visi važiuojame į Kaziuko 
mugę ir tą dieną praleidžia- i 
me su skautais ir skautė
mis!

WANTED EXPER1ENCED 
EST1MATORS 

Lighl and heavy ateel plate and atruc- 
tural fabricalion. Mušt be able to take 
otf malerial from custom blueprints 
and have knowledxe o* labor hour» 
required for fabrication. Applicants 
:nu»t have ėsperienee in this field to 
apply. Salary commensvralc wilh ex 
perience. Apply or call tn Mr. MIKE 
PETROVICH.
IRWIX STEEL FABRICATORS 

1545 WHIPPLE RD. S.W.
CANTON. OHIO 447O5 

215-477-4585
An Equal Opportunity Emp'over 

____________________________________ f? 15) f
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■ Los Angeles lietuviai
LOS ANGELES 

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

KLUBAS

Labai dažnai yra girdima, 
kad lietuviai per mažai reiš
kiasi Aftnejį&gč; politinėje 
bei visuomenėje veikloje, 
šiais metais kada vyksta 
Amerikos prezidento rinki
mai, yra gera proga lietu
viams įsijungti į amerikie
čių politinę veiklą ir panau
doti aplinkybes Lietuvos 
bylai pagarsinti, bei savo 
reikalavimus pareikšti.

Š. m. sausio mėn. 16 d. 
Lietuvių Tautinių Namų pa
talpose įvyko Lietuvių Res
publikonų Klubo narių me
tinis susirinkimas, šis klu
bas yra įsteigtas 1957 me
tais. Paskutiniuosius devy
nis metus klubo pirmininku 
buvo inž. Vytautas Čeka
nauskas. Pirmininko prane
šimą darydamas, jis apibū
dino klubo 9 metų veiklą, 
bei jo reikšmę. Negalėda
mas toliau eiti tų pareigų 
paprašė susirinkimo, kad 
būtų išrinkta nauja valdy
ba. Į valdybą buvo išrinkti 
nariai, kurie pasiskirstė se
kančiai pareigoms: Liucija 
Mažeikienė — pirmininkė, 
Albinas Markevičius — vi- 
cepirmini n k a s, Vytautas 
Vidugiris — vicepirminin
kas, Bronė Skirienė — se
kretorė, Simas Kvečas — 
iždininkas ir Juozas Sprei- 
naitis — narys.

Savo struktūroje klubas 
priklauso Lietuvių Respub
likonų Federacijai, kurios 
centro valdyba yra Chica- 
goj — jos pirmininkas Ana
tolijus Milūnas, vicepirmi
ninkė Vakarų Rajonui Liu
cija Mažeikienė, čia Los 
Angelėje klubas yra įstojęs 
į "California Republican 
Heritage Groups Council”. 
Į šį komitetą susirinkimas 
paprašė ir išrinko penkis as
menis atstovauti klubą: 

ALBINAS MARKEVIČIUS Santa Monicoj, Calif. buvo apdovanotas šaulių žvaigžde už nuo
pelnus tautai ir tėvynei. Iš kairės: Lietuvos generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas atlikęs 
dekoravimo ceremoniją, Albinas Markevičius, jo žmona Vita ir Los Angeles Daumanto Šaulių 
kuopos vadas Kazys Karuža, perdavęs žymenį ir perskaitęs apdovanojimo aktą. Pagerbimas įvy
ko svečių tarpe, Santa Monikoje A. Markevičiaus 50 metų sukakties proga. V. R. Pluko nuotr.

Liuciją Mažeikienę, Vytau
tą Vidugirį, Antaną Skiriu,
N. G. Nyergi ir Rimą Paš- 
kauską.

Paskutinių mėnesių laiko
tarpyje klubo nariai dalyva
vo San Diego mieste res
publikonų konvencijoje, kur 
buvo progos susitikti su 
Reagenu, jo žmona ir šen. 
Hayakawa ir keliomis min
timis pasidalinti. Dalyvauta 
Los Angeles mieste Reage- 
no gimtadienio ir rinkimi
niame parengime. Pasiųsta 
telegrama į Washington, D.
C. prašant paremti rezoliu
ciją No. 200. š. m. vasario 
mėn. 15 d. dalyvauta res
publikonų platformos ap
klausinėjime ir įduota 50 
egzempliorių mūsų laiško, 
kuriame buvo pareikšti mū
sų pageidavimai. Išgautas 
Reageno Vasario 16 d. mi
nėjimui sveikinimas — te
legrama.

šiuo metu dedamos pa
stangos, kad kuo daugiau 
lietuvių įsijungtu į respub
likonų veiklą ir padėtu iš
rinkti tinkamą respubliko
nų kandidatą į Amerikos 
prezidentus.

AMERIKOS PREZIDENTO 
RINKIMINĖ AKCIJA

Los Angeles mieste gra
žiai ir efektingai per 30 me
tų veikia "California Re- 
publican Heritage Group 
Council’h Ją sudaro 15 tau
tybių atstovai. Lietuvių 
Respublikonų Klubas jau 
senokai yra įstojęs į šią or
ganizaciją.

S. m. vasario mėn. 20 d. 
Latvių Namuose įvyko ”Ca- 
lifomia Republican Herit
age Group Council” posėdis. 
Jame buvo renkami nauji 
komitetai. Iš lietuvių atsto
vų (kurie buvo išrinkti Lie
tuvių Respublikonų Klubo 
metiniame susirinkime) bu
vo išrinkti į komitetus: į

J
Gub. Ronald Reagan, kandidatuojas į prezidentus, optimis

tiškai žiūri į ateitį.

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVO
SUSIRINKIMAS

Californijos Valstybės ko
mitetą — Liucija Mažeikie
nė — Tautybių (Lietuvių) 
vicepirmininkė, Rimas Paš- 
kauskas — sekretorius. Į 
pietų Califomijos komite
tą — N. G. Nyerges — se
kretorius, Laimis J. Venc
kus — iždininkas, Antanas 
Skirius ir Vytautas Vidu
giris — direktoriais.

Tautybės yra sudariusios 
specialius komitetus Reagė- 
no rinkiminei akcijai išvys
tyti. Tokį komitetą yra su
darę ir lietuviai, į kurį įei
na šie asmenys: Garbės pir
mininkė Rūta Lee, pirmi
ninkė Liucija Mažeikienė, 
vicepirmininkė Bronė Ski- 
rienė, patarėjais: Dr. Ema
nuelis Jarašiūnas, Albinas 
Markevičius, Antanas Ma
žeika, Antanas Skirius ir 
Vytautas Vidugiris. Komi
teto nariais: Adelė Bajalie- 
nė, Simas Kvečas, Feliksas 
Masaitis, Rimas Mulokas, 
Romas Nelsas, N. G. Nyer
ges, Rimas Paškauskas, 
Vladas Pažiūra, Laimis J. 
Venckus ir Elena Vidugi- 
rienė.

Komiteto nariai aktyviai 
reiškiasi "Reagan for Pres- 
ident California Commit- 
tee” Headąuarters atlikda
mi įvairius darbus. (am)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Lietuvių Kredito Koope
ratyvo metinis susirinkimas 
įvyko vasario 24 d. Tauti
niuose namuose. Susirinki
mą pradėjo ir jam pirmi
ninkavo A. Kiršonis. Tylos 
minute pagerbti praėjusiais 
metais mirusieji nariai: Jo
nas Milius ir Juozas Stan
kus Pirmininkas A. Kiršo
nis pranešė, kad praėjusiais 
metais didelių pasikeitimų 
nebuvo, bet kooperatyvo ba
lansas paaugo $80,000, na
rių indėliai — $76,000. Fi
nansinė koop padėtis buvo 
gera, nes garantijų ir spe
cialaus rezervo fonduose 
buvo $78,600. Narių indėliai 
apdrausti Federalinės val
džios įstaigoje iki $40,000 i 
asmeniui. Narių indėlininkų 
gyvybė gali būti apdrausta 
iki $2000, paskolos, išsky
rus nekiln. turto apdraustos 
iki $10,000. Sekretoriavo ir 
praėjusių metų susirinkimo 
protokolą perskaitė M. Priš- 
mantas.

Finansinę apyskaitą pa
teikė iždininkas I. Medžiu
kas. Kooperatyvo balansas 
1979 m. gruodžio 31 d. pa
siekė $713,465. Gryno pelno 
gauta $52,372. Išmokėta na
riams 7VĮS7 dividendo su
moje $48,373.

Kredito komiteto vardu 
kalbėjo jo pirm. A. Va
lavičius, pranešdamas, kad 
komitetas turėjo 41 po
sėdį, kuriame apsvarstė 
ir patvirtino 63 paskolas 
$221,890 sumai.

Priežiūros komiteto pirm. 
K. Prišmantas pranešė, kad 
kredito kooperatyvo knygos 
ir dokumentai buvo tikrinti 
du kartu ir spalio 19 d. iš
siuntinėti visiems nariams 
laiškai, su jų indėlių ir pa
skolų balansais, prašant 
pranešti paklaidas ir nukry
pimus. Komitetas rado, kad 
pateisinamieji dokumentai 
atitinka knygų įrašams. 
Nusiskundimų iš narių taip 
pat nebuvo. Kartą metuose 
visus dokumentus tikrina ir 
Kalifornijos valstybės revi
zoriai.

Pasibaigus terminui į 
valdybą trims metams vėl 
buvo išrinktas A. Kiršonis 
ir B. Dūdai pasitraukus, 
baigti jo terminą viene- 

riems metams išrinktas V. 
Juodvalkis. Į kredito komi
siją perrinktas A. Valavi
čius. Į priežiūros komisiją 
išrinktas A. Mikuckis. Su
sirinkimą baigus, vyko lais
vi pokalbiai ir vaišės, (im)

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ KREDITO 

SĄJUNGA

Ši lietuviška finansinė in
stitucija buvo įsteigta 1969 
m. Santa Monikos mieste. 
Tuo laiku jau veikė panaši 
kredito s-gas Los Angeles 
mieste, Tautiniuose Namuo
se, lietuvių kolonijoje, su- 
sispietusioje šv. Kazimiero 
parapijos apylinkėje. Bet 
smarkiai augantis prie Ra
miojo Vandenyno pakrantės 
lietuvių naujokynas Santa 
Monikoje, vakarinėje Los 
Angeles miesto dalyje ir 
gretimose apylinkėse dėl to
limų atstumų ir kitų prie
žasčių, rado būtinu įsteigti 
kitą kredito s-gą, kuri su
gebėtų patarnauti šiose 
apylinkėse gyv enantiems 
lietuviams, šios iniciatyvos 
ėmėsi ir visą organizavimo 
darbą atliko visų lietuvių 
gerbiamas ir jųjų pasitikė
jimą turinti nekilnojamo 
turto pardavimo ir draudi
mo Įstaigos savininkas Al
binas Markevičius.

Š. m. vasario 1 d. įvyko 
metinis visuotinis Kalifor
nijos Lietuvių Kredito Są
jungos susirinkimas. Iš 
pirm. dr. Em. Jarašūno pra
nešimo paaiškėjo, kad s-gos 
kapitalas siekia veik pusės 
milijono dolerių su 334 na
riais, praeitais metais pada
ryta pelno $34,000 ir už 
praeitų metų antrą pusme
tį išmokėta nariams tiesiog 
negirdėto aukščio dividen
dai net 81/2r' ■ Ui paprastas, 
n e t e rminuotas santaupas 
amerikoniš koše įstaigose 
mokama tik 5Į4G, taigi lie
tuviai nariai šios kredito 
unijos yra išskirtinai geres
nėje padėtyje, gaudami net 
3r< daugiau už savo toly
gias santaupas.

Visų narių indėliai iki 
$2000 turi nemokamą gy
vybės draudimą, taigi, na
riui mirus, jo įpėdiniai gau
na dvigubai t. y. $4,000. 
Visi indėliai iki $40,000 yra 
apdrausti valstybinėj drau- 

(Nukelta į 14 psl.)
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CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

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

• KOVO 16 D. Lietuvių Na
rni? metinis susirinkimas.

• KOVO 23 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 30 D. 4 v. p. p. Re
liginis koncertas Dievo Moti
nos bažnyčioje. Atliks Čiurlio
nio ansamblis.

• BALANDŽIO 6 D. studen
tų ateitininkų ruošiami Velykų 
šokiai Lietuvių Namuose.

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

metinis susirinkimas.
• BALANDŽIO 19 D. moks

leivių ir studenti? ateitininkų 
tradicinis literatūros vakaras

• BALANDŽIO 20 D. Madų 
paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

’ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms, 

ne kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
fe ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

• BALANDŽIO 26-27 D. • 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. i 
Kazimiero lituanistinės mo- 1 
kykloSjJnokinių pirmoj Kdmu- '

• GEGUŽĖS 4 D. Čiurlio- i 
nio ansamblio ir jo vadovo A. J 
Mikulskio sukaktuvinis kon-

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

Lietuvių Namuose. Dalyvaus certas-akademija. 
rašytojas Jurgis Jankus.

FOREMAN
With 5 yeara esperience. Challenging 
position with progreasive industrial 
metai fabricating firm. Principally 
iob ahop operation apecializing in 
blow pipe work and heavier aheel 
metai contracting for induatry. Well 
equipped, aucceasful, 130 employee. 
open ahop. Actual experien<-e in aimi- 
lar plant a neceasity. Leaderahip. de- 
dication and ingenuity are prerequi- 
ritea. ALSO NEEDED

EXPERIENCED
BLOW PIPE INSTALLERS

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU

Salary open. Good benefita. Addreaa 
reaume to:

251 THE OLD ARCADE 
TELEF. 621-6036 

CLEVELAND, OHIO 44114

BOX 12748 
MEMPHIS. TENN. 38112 
OR CALL 901-452-5200

GEORGE M1LLER

(9-19)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For 313 bed Gene Hoapital 
REGISTERED RESFiKATORY 

THERAPIST
Muat be C.R.T.T. or Eligible (or 

certification. For all ahifta 
REGISTERED NURSES

For all aervicea and all ahifta. 
Salary >^t'iinenaiirate with exp<-rience 
and ablniy. Libcral peraonnel policiea 
A (ringe benefita. Apply call or write 
to: Peraonnel Office

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

F.asl Si. Louia, III 
618-274 1900 

An F.qual Opportunity Employcr 
(16)

NATIONW1DE
INSURANCE
Nat-or'w«>e >• on you'

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

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

LOS ANGELES
(Atkelta iš 13 psl.) 

dimo įstaigoje ir visos as
meninės paskolos iki $5,000 
yra taip apdraustos.

Taigi, ši lietuviška įstai
ga šioje Ramiojo Vandeny
no pakrantėje, pradėjusi 
savo pirmuosius žingsnius 
tik su keletą nariu ir kelio- 
liką tūkstančių dolerių, per 
pastaruosius 11 metų išau
go j gan pajėgų ir stiprų 
ekonominį vienetą, neturė
jęs iki šiol jokių nuostolių. 

Dabartinę Kalifornijos 
Lietuvių Kredito Sąjungos, 
Santa 'Monikoje, valdybą 
sudaro: Dr. Em. Jarašūnas
— pirm., R. Mulokienė — 
vicepirm., A. Markevičius
— sekr., Ed. Balceris — ižd.
ir A. Maskoliūnas — na
rys ; kredito komitetą — 
Dr. A. Milaknis — pirm., E. 
Gedgaudienė ir K. Černiaus
kas — nariai. (eb)

CICHOCKI LEGAL CLINIC 
6428 St. Clair Avenue. 

216-641-3942
"LegaZ Services ai Reasenable Pricef*

SAVE
(10-15)

IMMEDIATE OPENINGS FOR

N/C PROGRAMMER
(ADAPT EXPERIENCE NECESSARY) 

TOOLMAKERS
The above openings require a minimum of 5 years exp. Compelilive 
wages. Excellent benefits and working conditions. Conver.ient loculion 
with parking Call 216-523-6020 for application.

GENERAL^ ELECTRIC
1751 E. 23rd SL, Cleveland, Ohio 44114

Equal Opportunity Affirmative Action Employer M/F

Štai kaip mes kalbame 
su kai kuriais klijentais

Kai kurie Illuminating Company klijentai turi 
sunkumų girdėti ar kalbėti.
Padėti šiems klijentams mes įtaisėme Porta-Tel 
aparatus.
Išvystytas bendradarbiaujant su The Cleveland 
Hearing and Speech Center, Porta-Tel įgalina 
naują būdą klijento / kompanijos komunikacijoje. 
Porta-Tel siunčia pranešimus ir juos priima re
guliariu telefonu, kuris yra prijungtas akustiniu 
jungikliu prie rašomosios mašinėlės.
Mūsų Porta-Tel patarnavimas veikia 24 valandas 
— ištisą parą, septynias dienas savaitėje. Specia

lus telefono numenš The Illuminating Company 
yra 241-7688.
Nors tiktai 600 mūsų klijentų turi Porta-Tel apa
ratus šiuo metu, mes galvojame, kad jiems yra 
svarbu turėti galimybę komunikuoti su mumis. 
Ir mūsų aptarnavimo ribose yra apytikriai 25,000 
žmonių riboto pajėgumo girdėjime ir kalbėjime, 
todėl mes esame tikri, kad Porta-Tel naudotųjų 
skaičius augs metai iš metų.
The Illuminating Company nori komunikuoti su 
savo klijentais.
Su visais savo klijentais.

The Illuminating Company
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• "žibutės” ir "Ąžuoly
nas” jaunimo grupės iš Pie
tų Amerikos, kovo 14 d. bus 
priimtos miesto rotušėj bur
mistro George Voinovich ir 
abiejų grupių vadovams bus 
įteikti Clevelando miesto 
garbės raktai. Jų koncertas 
Clevelande įvyks kovo 15 d., 
šeštadienį, 7 v. v. DMNP 
parapijos salėje. Bilietus 
platina R. Tatarūnienė tel. 
531-5924 ir J. Malskis tel. 
486-9165.

• Dalia Kasulaitienė įsi
gijo nekilnojamo turto 
įstaigoje dirbti leidimą ir 
drauge su eile kitų lietuvių 
pradėjo dirbti Turner Real- 
tv įstaigoje. Dalia Kasulai
tienė specializuosis reziden
cinių namų pardavimo sri
tyje.

• Inž. Jaunutis Nasvytis 
vasario 29 d. Lietuvių Na
muose buvo sukvietęs spau
dos ir radijo bendradarbius 
pasitarimui ruošiant komp. 
Alfonso Mikulskio ir Čiur
lionio Ansamblio sukaktį 
paminėti.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 11, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose. Nariai' 
prašomi susirinkime sumo
kėti gyvybės draudimo mo
kesčius. Bus svarstomi kuo
pos veiklos planai.

• Lithuanian Village Ine. 
šėrininkų ir Lietuvių Klubo 
narių metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 16, 
12 vai. Lietuvių namų salė
je. šie asmenys yra kandi
datai į Lietuvių namų direk
torius: Romas Bublys, Juo
zas Duleba, Algis širvaitis, 
Vincas Akelaitis, Raimun
das Butkus, Zenonas Duč- 
manas, Albertas Gecevičius 
ir Andrius Skarnulis. Iš šių 
aštuonių kandidatų bus ren
kami keturi direktoriai.

• Poetas Stasys Santva
ras pasakys pagrindinę kal
bą komp. Alfonso Mikulskio 
50 metų kūrybinio darbo ir

• Aukos Amerilfl 
“ vių Tarybai, 

Clevelando skj 
ba, dar yra ren 
vos laisvinimo 
Kas dar neaukojo, pra 
įteikti savo auką bet kuriam 
iš skyriaus valdybos narių 
arba siųsti iždininkui: Br. 
Nainys, 18414 Landseer 
Rd., Cleveland, Oh. 44119.

Kodėl mūsų vaikui sunku 
kalbėti lietuviškai ? Kaip 
jam galime padėti paruošti 
pamokas? Ką daryti, kai jis 
skundžiasi, kad mokykloje 
per sunku ar kad mokyto
jas neteisingas? Ar galima 
paauglius priversti moky
tis? Ką daryti, kai vaikas 
elgiasi nedrausmingai ar sa
vanaudiškai ?

šie ir panašūs klausimai 
bus gvildenami tėvų-moky- 
tojų pasitarime, kuris įvyks 
kovo 9 d., 11:30 vai. Cleve
lando DMNP parapijos ma
žojoje salėje. Pasitarimas 
bus pradėtas simpoziumu, 
kuriame trumpai pasisakys 
septyni mokytojai ir tėvai. 
Po to visi dalyviai turės 
progą pasidalyti mintimis.

šią popietę rengia šv. Ka
zimiero lituanistinė mokyk
la. Visi lietuviai, kurie do
misi vaikų bei jaunuolių 
auklėjimu, kviečiami daly
vauti. Popietės dalyvių vai
kus prižiūrės ir užims V. 
Nykštėnienė su talkininkė
mis. (vb)

PADĖKA

Pilėnų Tunto Skautų Tė
vų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbu ir 
kepsniais p r i s idėjusiems 
prie Užgavėnių blynų ba
liaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma s. A. Balašaitienei už 
parašymą scenos vaizdelio, 
v. s. J. Budrienei už režisa
vimą, skautams už progra
mos atlikimą, vyčiams ir 
vyr. skautėms už salės su
tvarkymą, v. s. V. Kizlai- 
čiui už auką, loterijai auko
jusiems v. s. V. Bacevičiui, 
v. s. J. Budrienei, p. D. čip- 
kienei, p. Gražuliams, Cle
velando Lietuvių Studentų 
S-gai, Patrijai, p. K. Šlape
lienei, Skautininkių D-vei, 
grožio salionui "Sidabrinės 
žirklės”, p. B. Raraškienei 
ir visiems talkininkams vir
tuvėje. bare ir salėje.

• LB Ohio apygardos val
dyba (pirm. A. Butkus ir 
ižd. J. Mikonis) Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol. 
už "Sekminių vainiko” 
spektaklio garsinimą. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Čiurlionio ansamblio 40 me
tų muzikinės veiklos sukak
čių iškilmingame minėjime 
gegužės 4 d. Dievos Motinos 
parapijos auditorijoje.

VAIKU AUKLĖJIMAS 
ŠEIMOJE IR 

MOKYKLOJE

Rašytojas-dramaturgas Algirdas Landsbergis

Atvyksta rašytojas Algirdas Landsbergis
Kovo 8 d., šeštadienį, 7 

vai. vakaro, Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, lite
ratūrinį rečitalį duos rašy
tojas Algirdas Landsbergis. 
Jam, atliekant dviejų dalių 
programą, talkins Ramovė- 
nų vyrų choras, vadovauja
mas muz. Juliaus Kazėno.

Algirdas Landsbergis su 
tokiais rečitaliais jau yra 
buvojęs daugelyje lietuvių 
kolonijų. Ir visur susilau
kęs didelio dėmesio. Jis 
lengvai sugeba laimėti susi
rinkusių dėmesį, sugeba sa
vo kūrybą taip perduoti, 
kad nelieka vietos dairy- 
muisi į šalis. Ypač patrauk
lūs jo įscenizuoti humoris
tiniai kūrybos gabalai.

Rašyt. Algirdas Lands
bergis yra jaunesniosios 
mūsų kartos tvirčiausias 
dramaturgas. Toli prasiskv- 
nęs savitą kelią ir beletris
tikoje. Iš jo dramatinių kū
rinių minėtini: Stiklinis ka
muolys, Meilės mokykla, 
Penki stulpai turgaus aikš
tėje, Vėjai gluosniuose, 
Gluosniai vėjuje, Barzda, 
Sudiev mano karaliau, Pa

L

MALONIAI KVIEČIAME I
RAŠYTOJO-DRAMATURGO

ALGIRDO LANDSBERGIO 
IR 

CLEVELANDO RAMOVĖNU 
VYRŲ CHORO, 

vad. JULIAUS KAZĖNO 

ŽODŽIO IR DAINOS REČITALĮ 
Šeštadieni, kovo 8 d., 7:00 vai. vak. 

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 
PAGALBOS PARAPIJOS AUDITORUOJE 

18022 NEFF ROAD

AUKA $3.00.

Rengia DIEVO MOTINOS PARAPIJA

skutinis piknikas, šventasis 
narvas, šiuo metu yra pa
rašęs naują dramos kūrinį. 
Iš jo kai ką paskaitys ir 
čia įvykstančiam rečitalyje.

Rašyt. Algirdas Lands
bergis yra išėjęs ilgą pro
fesinio pasiruošimo kelią. 
Studijas pradėjęs 1941 m. 
Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. Vokietijoje stu
dijavo Mainzo universitete, 
o vėliau JAV Columbia 
universitete gavo magistro 
laipsnį. Vėliau dirbo įvai
riose įstaigose, bibliotekose, 
kol 1965 m. įsijungė į pro
fesoriaus darbą Farleight 
Dickinson universitete, New 
Jersey. Ten ir dabar tebe
dirba.

Rašyt. Algirdas Lands
bergis daug keliauja, ati
džiai stebi visą šių laikų 
komplikuotą gyvenimą. Jo 
kūryba gili, išieškota, nau
joviška, bet ir gyvenimiš
ka. Jo rečitaliai taip pat gi
lūs ir prasmingi. Visi, kurie 
jį išgirs kovo 8 d. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje, džiaugsis pabuvoję 
naujuose kūrybos plotuose.

Šioje žodžio šventėje taip 
pat galėsime pasidžiaugti ir 
gaivinančia lietuviška dai- 
na. Taip kaip ir rašytojo 
žodis, daina kelia dvasią ir 
naikina pilną kasdienišku- 
mą. Tai bus mums visiems 
gerai žinomo ir mielo Ramo- 
vėnų vyrų choro Įnašas.

(mž)

AR REIKIA LIETUVIŠKŲ 
DOVANŲ?

Tuo atveju Jums idealiau
sias vadovas — mūsų dide
lio formato, 72 psl. spalvo
tas LIETUVIŠKŲ REIK
MENŲ KATALOGAS.

Jame rasite netoli 1,090 
(taip, tūkstančio!), įvai
riausių suvenyrų, gintaro, 
aukso, sidabro, alavo, kriš
tolo, odos, keramikos ir kt. 
išdirbinių (žiedų, karolių, 
auskarų, sagčių, diržų, al
bumų, vazų, puodų ir t.t.) 
puošniais lietuviškais moty
vais, margų audeklų (tauti
nių drabužių, juostų, take
lių), medžio drožinių, lietu
viškais simboliais antspau
duotų žiurstų, krepšių, liet
sargių, marškinėlių* ir kt., 
rašomųjų mašinėlių lietu
višku šriftu, knygų, plokš
telių, magnetofono juoste
lių, net lietuviško maisto 
delikatesų ir milžinišką 
daugybę kitų retų gėrybių, 
surinktų iš viso laisvojo pa
saulio lietuvių dirbėjų, me
nininkų, leidėjų ir kitų lie
tuviškų reikmenų kūrėjų.

šį katalogą galima užsisa
kyti, prisiuntus $2.00 (arba 
$3.00, jei norima jį gauti 
greitu pirmosios klasės paš
tu) sekančiu adresu; Baltic 
Associates, Ltd., P. O. Box 
8248, Boston. Ma. 02114.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo- 
tu 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.

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.



DIRVA
MOTERŲ PARAMA

Prieš pusšeštų metų Įsi
steigęs Omahos Lietuvių 
Moterų Klubas gražiai reiš
kiasi visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje. Neužmirš
ta moterys ir savųjų šalpos 
reikalų. Taip pat. pagal iš
gales, remia įvairias jau
nimo organizacijas ir ki
tas lietuviškas institucijas. 
Esantiems prieglaudoje, lie
tuviams seneliams, pagal 
jų pageidavimą, užsako ir 
lietuvišką spaudą. Kas me
tai, didesnę ar mažesnę au
ką, skiria ir lietuvių spau
dai. Taipgi, su šiuomi, siun
čiu OLM Klubo, penkiasde
šimt dol. auką 'Dirvos” rei
kalams.

Vilties Draugijos šimtininkui

JUOZUI MATULEVIČIUI

ir jo šeimai bei artimiesiems, mylimai moti

nai ELZBIETAI Kanadoje mirus, reiškiame 

užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

uirva

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
J. Povilaitienei. atsiuntusiai 
klubo čeki, už gražius žo
džius ir klubui už auką.

• Lietuvių Fondas parem
ti Bronio Railos knygos 
"Vaivos rykštė” išleidimą, 
kurį leidžią Vilties draugi
ja ir renkama Vilties spaus
tuvėje, paskyrė 1,000 dol.

• Hamburge Lietuvių Mo
terų Draugija turi suorga
nizavusi mažą knygynėlį. 
Dabar draugijos sekretorė 
kreipiasi Į Amerikos lietu
vius prašydama, jei kas tu
ri, knygynui paaukoti lietu
vių klasikų ar šiaip vertin
gų knygų, kurias siųsti

draugijos pirmininkei: Fr. 
Therese Lipšys, Botterborg 
102, 2000 Hamburg 55, 
West Germany.

• Rež. Jonas Jurašas New 
Hampshire kolegijoje skaitė 
anglų kalba paskaitą apie 
teatro ir teatralo sąlygas 
Lietuvoje. Paskaitos klau
sėsi dekanas, profesoriai ir 
studentai.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Daugirdas. Willowick 2.00
Dr. J. Maurukas. Elyria 20.00 
A. Kižys, Euclid............  7.00
Lietuvių Lake

Worth Klubas ........10.00
J. Činkus, Cicero............  7.00
S. Lukoševičius, Chicago 7.00
K. Šeputa, Surfside.........7.00
A. Matuzas, La Grange .. 2.00
J. Vizbaras, Dorchester .. 5.00
R. Jurkūnienė, Lomita .. 2.00
S. Sližys, Dearbom.........2.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 7.00
Ed. Litvinas, Chicago .... 7.00
B. Paulionis, Cleveland .. 7.00
V. Dūda, Woodland Hill 12.00 
J. Vilutis, Chicago.........7.00
S. Venclauskas. Cleveland 2.00
P. Grigonis, Cleveland .. 2.00
E Misiūnas. Chicago .... 7.00 
V. Vaitužis,

Satellite Beach............ 7.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 4.00
E Gausienė, Erecksville 2.00 
V. Apeikis. Los Angeles .. 2.00 
Dr. J. Trojanas. Maspeth 12.00 
A. Stukas, Elizabeth .,..20.00 
Dr. A. Palaitis, Racine .. 2.00 
S. Mankus, Chicago .... 7.00

LB Omahos apylinkės valdyba, aktyviai besireiškianti vie
tinėje veikloje. Sėdi: Rūta Jaudegytė, pirm. Kristina Karta- 
nienė. Stovi: Vytautas Amauskas, Stasys Petrulis ir Jonas 
Milašius. T. Gaidelytės nuotr.

Dr. A. Kudirka.
Mason City ............... 7.00

Omahos Lietuvių
Moterų Klubas............50.00

J. A. Puteris, Toronto .... 7.00 
Ohio Lietuvių Bendruo

menės Apyg. Valdyba . .25.00
Inž. A. Pautienis, 

Cleveland .................... 12.00
M. Izokaitis, Welland .... 2.00 
M. Ambrazaitis,

Chesterton.................... 10.00
K. Mažonas, Parma .... 5.00
K. Butkus, Woodhaven .. 2.00 
A. Vokietaitienė.

New Haven ................ 2.00
J. Liaukus, St. Petersburg 2.00
J. Petrauskas, Oak Park 7.00
G. Daugirdas, Chicago .. 7.00
J. Šepetys, Detroit.........13.00
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............ 12.00
A. Garmus, Juno įsiės .. 7.00

S. Jonaitis, Granville .... 7.00
V. Šniolis. Florida ...........3.00
A. Krinickas, Maspeth .. 2.00
T. Varanka, CIarendon .. 7.00
V. Lukavičius, Cleveland 7.00 
LB Cape Cod

ApyL Valdyba ............15.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich............... 12.00
D. Alseikienė, Los Angeles 2.00

Visiems aukotojams nuo- 
’ širdžiai dėkojame.

WANTED EXPER1ENCED 

FURN1TURE REFINISHF.KS
A large Furniture Co. require>. a 

finisher for it* warthou»e operataon*. 
The apphcant should be coruprtent »n 
all phn^en of restoration and touch 
up and be experimcęd with various 
furniture fmj*hes. Thi*. i* a permanant 
mside pOHilion with paid vacatinn*. 
medical insurance and other benefitv. 
Cali Mr. TYLF.R at 216-341-3201. 
J. L. GOODMAN FURNITURE

CO.
3201 HARVARD AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

m MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $100
12 mėnesiu

Įnešus $100
30 mėnesiu

Įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
72 mėnesiams

8% Įnešus $100
96 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5,/2%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS 
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 NAMU PIRKIMUI.

ATIDARYTA SEATAD1ENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road

779-5915
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė.

381-4280
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