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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Washingtone
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga 
Lietuvos atstovas dr. Sta
sys Bačkis ir Ponia surengė 
priėmimą Pasiuntiny bėję 
Vasario 16-tą nuo 6:30 iki 
8:30 v. v. Dalyvavo 130 sve
čių. Bendrai, daugiau, kaip 
150 svečių, jau sunkiau Pa
siuntinybėje priimti pagal 
reprezentacinių kambarių 
dydį.

Iš svečių atvykusių pri- 
ėmiman ir pareiškusių svei- 

Tdnimus bei linkėjimus pa
žymėtini — diplomatinio 
korpuso vicedekanas, tuo 
laiku ėjęs dekano pareigas, 
naujasis Apaštališkasis De
legatas JAV-bėse su Dele- 
gatūros patarėju, Washing- 
tono arkivyskupas su keliais 
arkivyskupijos dvasiškiais; 
iš Valstybės Departamento 
— acting protokolo šefas su 
žmona, Rytų Europos Sky
riaus direktorius, Baltijos 
valstybių skyriaus vedėjas 
su žmona bei keli kiti pa
reigūnai, kurių veikla susi
jusi su Pabaltiečių reika
lais. Svečių tarpe buvo ir 
kongresmanas Charles F. 
Dougherty, iš Philadelphi- 
jos, kuris kalbėjo Washing- 
tone LB rengtame Vasario 
16 dienos minėjime bei U.S. 
International Communica- 
tion Agency pareigūnas su 
žmona ir Washingtono mero 
Įgaliotinis,

Labai malonu buvo sveT 
čių tarpe matyti didelį Lie
tuvos draugą, ilgametį dip
lomatinio korpuso dekaną, 
buvusį Nicaraguos ambasa
dorių JAV-se ir jo draugą, 
buvusį Nicaraguos ambasa
dorių Belgijoje. Graži staig
mena buvo ir apsilankymas 
priėmi man Tarptautinės 
Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkės su vyru, kuri 
gerai pažįsta Lietuvos ir lie
tuvių moterų rūpesčius.

Iš Pabaltiečių — sveiki
no Estijos atstovas ir as
meniškai dalyvavo Latvijos 
atstovas su žmona ir sūnu
mi, taip pat Lietuvių, Lat
vių ir Estų bei Ukrainiečių 
sambūrių pirmūnai Wa- 
shingtone ir Tautinio Pa
vergtų Tautų Komiteto pir
mininkas su žmona.

Priėmime gražiai buvo 
atstovaujami * visi mūsų 
veiksniai — Vliko, Alto ir 
LB.

Vasario 16 dienos proga 
daugelis pareiškė nuoširdu
mą, papuošdami Pasiunti
nybę gėlėmis, kurios džiu
gino svečius viduje, kaip 
lygiai plevėsuojanti Lietu-

Lietuvių atstovai su kongreso nariais Vasario 16 d, minėjime Atstovų Rūmuose š. m. 
vasario 18 d. Iš kairės: Alto vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas, kongresmanas F. Annunzio (su
organizavęs minėjimą, Altui paprašius), maldą kalbėjęs kun. L. Andriekus, Atstovų Rūmų dau
gumos lyderis kongr. J. Wright, Atstovų Rūmų pirmininkas Th. O’Neill, kongresmanas E. Der- 
vvinski, Alto atstovas Washingtone dr. J. Genys, A. Vaičiulaitis, Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas A. Petrutis ir Alto vicepirm. T. Blinstrubas.

BLEFAS AR SIMBOLIS
Diskusijos dėl Salvadoro likimo

Vytautas Meškauskas

Naujosios Washingtono ad
ministracijos apsisprendimas 
viešai pasipriešinti komunistų 
užmačioms Salvadoro respub
likoje sukėlė smarkias diskusi
jas. Administracijos šalinin
kai aiškina, kad jau seniai rei
kėjo viešai pasakyti iš kur atei
na visas blogis, būtent iš Mask 
vos tiesiog, ar per Kubą. Tuo 
tarpu jos politiniai priešai iš- 
vedžioja, kad sukeltas triukš
mas yra daugiau ar mažiau 
blefas, kurio tikslas yra tik ieš
kojimas geros progos pasigirti, 
kad štai mes, pačioje savo val
dymo pradžioje, užbrėžėme 
komunizmui liniją, kurios jis 
negali peržengti.

Iš tikro - aiškina administra 
cijos oponentai - Salvadore ne
turima reikalo su tarptautiniu 
komunizmu. Ten veikiančios 
bent 5 atskiros partizanų gru
pės, kurias jungia ne tiek ide
ologija, kiek susidariusios ne
pakenčiamos sąlygos. Krašto 
turtai priklauso saujalei tur
tingųjų, o likusieji 4 Vi milijo
nai to krašto piliečių nepaken
čiamai vargsta. Faktinai tik
ras pavojus - taip teigė ir Car
terio buv. ambasadorius Sel- 
vadore White - gręsia ne iš kai 

vos trispalvė lauke. Lietu
vos Pasiuntinybės šeiminin
kai yra labai dėkingi už gė
les ir kiekvieną draugišku
mo gestą bei pagarbą Lie
tuvai, jos namams Wa- 
shingtone. 

rėš, bet iš dešinės, kurią remia 
j Floridą pabėgę to krašto mi
lijonieriai. Laimėję - jie su sa
vo politiniais priešais susitvar
kytų Argentinos ir kai kurių 
kitų Pietų Amerikos respubli
kų pavyzdžiu, kur įtariamieji 
paprastai dingsta be žinios. 
Argentinoje per paskutinius 
penkis metus tuo būdu žuvo 
5,000 žmonių (Valstybės D-to 
žmonių teisių raporte kongre
sui sakoma, kad Argentinoje 
yra pranešimų apie 28 dingu
sius žmones, iš kurių 12-kos 
bylos ‘yra patikimai dokumen 
tuotos’l) Tokiu būdu, jei Sal
vadore ir būtų išnaikinti ko
munistiniai partizanai, krašte 
įsigalės toks elementas, su ku
riuo padoriems žmonėms nėra 
pakeliui. Juk viskas kalba už 
tai, kad - pav. - to krašto arki
vyskupas Romero ir keturios 
vienuolės amerikietės (jų tar
pe viena lietuvių kilmės) buvo 
nužudyti ne kairiųjų, bet de- 
šiniųjųl Tokia pažiūra esą vy
raujanti Meksikoje ir Europo
je.

Palyginti neseniai panašiai, 
buvo kalbama ir apie Salva
doro kaimynę Nicaraąua. Ir 
ką gi? Diktatorius Samoza bu 
vo pašalintas, bet kalėjimuose 
laikomų žmonių skaičius ne 
tik nesumažėjo, bet padvigu
bėjo! Ten valdantieji ‘sando- 
nistai’ remia revoliucionierius 
Salvadore ir per savo te.icoriją 
leidžia i Salvadorą pristatyti 
ginklus ir instruktorius. Liki
mo ironija lėmė, kad taip da

rydami Nicaraquos valdovai 
dar gaudavo iš JAV ūkinės 
paramos!

Už administracijos nusista
tymą kalba pora faktų. Dar 
nežinomas nė vienas atsitiki
mas, kad komunistai, kur nors 
pagrobę valdžią, ją perleistų 
demokratiniam režimui. Kai 
Lenkijoje darbininkai panorė
jo šiek tiek daugiau laisvės ir 
tvarkos, Sovietija ją iš visų pu
sių apstatė kariuomene. Kas 
atsitiko su Čekoslovakijos ban
dymu komunizmui duoti kiek 
‘žmoniškesni veidą’? Tuo tar
pu Ispanijoje, Portugalijoje ir 
kai kuriose Pietų Amerikos 
valstybėse, daugiau ar ma
žiau, autoritariniai režimai sa 
vo vietą užleido demokrati
niams. Ispanijoje bandymas 
vėl įvesti karinę diktatūrą žlu
go susidūręs su karaliaus, 
Franco augintinio, pasiprieši
nimu. Kitaip sakant, kai tik 
kraštas pasiekia aukštesni kul
tūros ir gerbūvio laipsnį, de
šinės diktatūros - priešingai ko 
munistų - užleidžia savo vietą 
liberališkesniam režimui.

Salvadore valdžia priklauso 
juntai, kurios priešakyje stovi 
krikščionis demokratas Tose 
Napoleon Duarte. Taigi ne 
koks nors fašistas, tačiau libe
ralai aiškina, kad iš tikro jis 
neturi daug galios. Kariuome 
nei ir dešiniųjų karinėm orga
nizacijoms vadovauja fašisti
niai nusiteikę vadai, kurie 
praktiškai daro ką patys nori.

(Nukelta į 2 psl.)

Šveicarijoje
Vasario 22 d. Šveicarijos 

lietuvių bendruomenė su
rengė Berne Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mą. Po pamaldų, kurias lai
kė ir sukakčiai pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. prof. 
dr. J. Jūraitis, vyko bend
ruomenės narių visuotinis 
susirinkimas. Jam pirminin
kavo med. dr. Algimantas 
Gegeckas, naujosios kartos 
tautietis, gimęs ir mokslus 
išėjęs Šveicarijoje. Išrinkta 
komisija iš kun. J. Jūraičio, 
med. dr. J. Pečiulionytės ir 
dr. A. Gegecko (jis ir Euro
pos lietuvių sielovados at
stovas Šveicarijoje), kuriai 
pavesta susisiekti su Švei
carijos vyskupų konferen
cija, kad Šveicarijos lietu
viai galėtų dalyvauti Popie
žiaus. Jono-Paųliaus II pri
ėmimo iškilmėse, kai šv. 
Tėvas šią vasarą lankysis 
Šveicarijoje.

Į Naująją Šveicarijos lie
tuvių bendruomenės valdy
bą perrinkti pirmininku Dr. 
A. Kušlys, vicepirmininke 
Dr. J. Pečiulionyte ir sekre. 
tore-iždininke Irena Kaest- 
li-Augevičiūtė, buv. Šveica
rijos generalinio konsulo 
Kanadoje žmona. Revizo
rium perrinktas J. Jakaitis.

Po bendrų pietų Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos na
rys Dr. A. Gerutis laikė pa
skaitą apie Šveicarijos lie
tuvių veiklą pirmojo pasau
linio karo metu. Prelegentas 
supažindino klausytojus su 
tuo reikšmingu darbu, kurį 
savaime negausi Šveicarijos 
lietuvių grupė atliko lietu
vių tautos kelyje' į nepri
klausomos valstybės atsta
tymą 1918 metais,.

Po paskaitos sekė J. Sta- 
siulienės vadovaujamos lie
tuvių tautinių šokių grupės 
atlikta programa. Pažymė
tina, kad šokių grupėje da
lyvauja vieni šveicarai.

Jau kelinti metai Šveica
rijos lietuvių minėjimuose 
dalyvauja iš šiaurės Itali
jos, Domodossolos, lietuvis 
tėvas T. Ereminas, kuris 
kartu su italų prof. dr. Gui- 
do Michelini dėsto lietuvių 
kalbą Milano Katalikų Uni
versitete. Ir šiemet tėvas 
Ereminas atsivežė grupę 
italų (moterų ir vyrų), ku
rie lanko minėtus kursus ir 
domisi Lietuva bei lietuvių 
tauta.

★
Šveicarijos radijas pa

kvietė Berne gyvenantį mū
sų tautietį Dr. A. Gerutį 
prisidėti prie ruošiamos 
emisijos apie Užkaukazio 
(Georgijos (Gruzijos) vals.

(Nukelta į 4 psl.)
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sovnmnĖ pouti^^

Jokiu pasikeitimu Kremliuje. — Reaganas nesiskubina atsakyti 
į viršūnių susitikimo pasiūlymac. — Projektas ūkiškai 

------------------------  įsitvirtinti Europoje. ----------------------
Kompartijos kongresas Mas 

kvoje pasibaigė perrinkimu 
dabartinio politbiuro: 14-kos 
pilnų narių ir 8 kandidatų, ku 
rie neturi balsavimo teisės. Pil 
nų narių amžiaus vidurkis yra 
70 metų, kas duoda teisę po- 
litbiurą vadinti senių taryba. 
Kadangi ji yra faktina krašto 
valdytoja, sunku tikėtis dides
nių pasikeitimų. Atrodo, kad 
šiuo metu Brežnevui ir jo kli
kai daugiausiai rūpi galimai 
greičiau susitikti su Reaganu, 
kad užkirsti kelią JAV apsi
ginklavimui. Šalutinis tikslas 
yra - ta proga įvaryti galimai 
didesni kyli tarp Amerikos ir 
Vakarų Europos.

BLEFAS AR
SIMBOLIS... .

(Atkelta iš 1 psl.)
Tai prileidžiant, užmirštą

sias kitas labai svarbus taktas. 
Užpakalyje vietos nepatenkin
tųjų paparastai atsiranda tarp
tautiniai teroristai, kurie nuro
dymus ir ginklus gauna tiesio
giai iš Maskvos, ar jos pavedi
mu. Iki šiol apie tai būdavo 
vengiama kalbėti, nes sunku 
buvo įrodyti. Kas gali, pavyz
džiui, patikėti, kad airių kata
likų teroristus remtų Maskva? 
Šiuo metu tačiau jau yra pa
kankamai įrodymų - tiek 
daug, kad apie tai jau kalbėjo 
ne tik Valstybės Sekretorius 
Haig, bet ir Italijos preziden
tas Alessandro Petrini. Neti
kintieji čia galėtų paklausti, 
koks gi yra Maskvai interesas 
palaikyti ne tik komunistinius 
teroristus? Atsakymo verta pa 
ieškoti pas Leniną, kuris aiš
kiai pasakė, kad ‘teroro tiks
las yra terorizuoti’. Juo blo
giau likusiame pasaulyje, tuo 
saugiau jaučiasi Sovietija. Di
džiausia teroristų veikla yra 
ten, kur Maskva turi didžiau
sią interesą: arabų kraštuose, 
išnaudojant palestiniečius; 
Turkijoje, iki kariuomenė paė
mė valdžią ir į kalėjimus pa
sodino 21,000 dešiniųjų ir kai
riųjų teroristų, bei Italijoje. 
(Sekanti mėnesį apie teroristų 
internacionalą įdomią knygą 
išleis Reader’s Digest Press lei
dykla - Clair Sterling ‘The 
terror netvvork’)

Neramumai ‘bananų res
publikose’ galėtų JAV neliesti, 
jei jų nebandytų išnaudoti 
Maskva. Čia ir glūdi visa 
Haig politikos ‘ne ištakos, bet 
šaltinio’ esmė. Ne kovoti su 
paskirais komunistiniais parti
zanais džunglėse, bet sulaiky
ti jiems paramą iš Maskvos. 
Tai sunkiau padaryti Afriko
je, bet lengviau centrinėje 
Amerikoje. Jei tai pasiseks Sal 
vadore, tai bus ne blefas, bet 
simbolis. Simbolis, kad ne ko
munizmui priklauso ateitis. Ži
nia, negali laukti Maskvos pri
sipažinimo, kad ji remia visus 
teroristus! Susilaukėme tik pa
neigimo. Bet jei ji po to bus 
atsargesnė, o jos oponentai 
budresni, Haigui priklausys 
didelis nuopelnas.

Didesnių pasikeitimų fakti- 
nai nebuvo galima laukti. Pa
gal ligšiolinę praktiką, parti
jos kongresai šaukiami ne 
naujiems keliams ieškoti, bet 
tik valdžią užgirti. Pasikeiti
mų galima laukti tik iš polit
biuro, bet gi tenai liko sena ko
alicija su 74 m. Brežnevu prie 
šakyje. Jo, ar kitų politbiuro 
narių mirtis galėtų iššaukti pa
sikeitimų bangą, kurios galo 
neįmanoma numatyti.

ooo
Harvardo universiteto stu

dija rodo, kad Sovietijojp yra 
maždaug tiek pat eismo nelai
mių kaip ir JAV, kur autoveži 
mių skaičius yra bent dešimtį 
kartų didesnis. Sovietų Sąjun • 
goję yra taip pat labai didelis 
kūdikių mirtingumas, o bend
ras jos piliečių amžiaus vidur
kis, priešingai kitų pramoni
nių kraštų patyrimui, neilgėja.

Tai aiškinama bloga sveika
tos priežiūra, nors beveik ket
virtadalis viso pasaulio gydy
tojų yra Sovietijoje. Jų pasi
ruošimas darbui esąs toks men 
kas, kad į Izraelį emigravu
siems Sovietijos gydytojams 
duodamos tik paramedikų 
(pirmos pagalbos) pareigos. Ži
noma, politbiuro nariais rūpi
namasi daug geriau. Ir Sovie
tijoje yra gerų gydytojų, bet 
jje neprieinami liaudžiai. 
Trūksta medicinos įrankiu ir 
vaistų.

ooo
Tuo tarpu šiame krašte to

liau diskutuojamas dėl Salva
doro. Prezidentas Reaganas, 
kalbėdamas antradienio vaka 
re per CBS televizijos stotį, pa
neigė bet kokį panašumą su 
Vietnamu. JAV-bės ten ne
siunčia ‘karinių patarėjų’, bet 
tik ‘treningo komandas’, ku
rios neįsivelia į kautynes. Rea
ganas. pareiškė vilties, kad Sal
vadoras galės apsiginti pats, 
jei bus sustabdytas ginklų ir 
partizanų importas iš Kubos. 
Jis smulkiau nepaaiškino kaip 
suprasti, kad bus stengiamasi 
kovoti ‘ne su ištaka, bet su šal
tiniu’, tačiau paryškino, kad 
Kubos revoliucinis eksportas 
žmonėmis ir ginklais gali būti 
susektas ir sulaikytas.

ooo
„ Atsakydamas į klausimą dėl 
sovietų peršamos ‘viršūnių’ 
konferencijos, prezidentas Re
aganas pareiškė, kad visu pir

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUCAIT1S ir J. MACEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ma jis tuo reikalu norėtų pasi
tarti su savo sąjungininkais 
Europoje. Su sovietais būtų 
daug lengviau kalbėti, jei jie 
įrodytų iš tikro esą ‘taikos my
lėtojai’. Tam ne tik jie patys, 
bet ir jų suregatai - kaip Kha- 
dafy Chade, Kuba Angoloje, 
Kuba ir Rytų Vokietija Etio
pijoje bei Pietų Jemene ir, sa
vaime aišku, Kuba - mūsų he
misferoje - turėtų daugiau su
sivaldyti.

Taika, ar jos iliuzija Brež
nevui reikalinga dideliam biz
niui su Vakarų Europa. Jis no 
rėtų gauti iš jos 12 bilijonų do
lerių kreditą 3,5000 mylių 
vamzdžio linijos pravedimui 
iš Rytų Vokietijos j Jamal pu
siasalį. Iš ten būtų tiekiamos 
naturalės dujos Vakarų Euro
pai. Tomis dujomis Sovietija 
atsilygintų už vamzdžių lini
jai reikalingą medžiagą. So
vietinėmis akimis žiūrint - tai 
būtų labai geras biznis. Daug 
kas Vakarų Europoje mano 
taip pat, užmiršdami strategi
nius samprotavimus. Kas 
bus, jei po kiek laiko Sovietai 
pradės statyti savo reikalavi
mus, grasindami dujų tiekimą 
nutraukti? Ar taip jau 
nebuvo, kai Stalinas susipyko 
su Tito 1948 metais, kada so
vietai sustabdė naftos tiekimą 
jiems? Panašiai patyrė Alba
nija 1961 metais, Kinija 1962.

Pravedus naują vamzdžių 
liniją, daugiausiai nuo sovietų 
dujų tiekimo priklausytų Va
karų Vokietija, norinti pirkti 
10 bilijonų kubinių metrų. Ji 
jau dabar iš Sovietijos perkasi 
16% jos importuojamų dujų, 
6% naftos ir 50% uranijaus. 
Vakarų Europa žada atsisaky
ti nuo dalyvavimo tame pro
jekte, jei sovietai įsiveržtų į 
Lenkiją. Bet kas bus, jei jie su 
lenkais susitvarkys ‘taikiai’? Iš 
tikro Vakarų Europa gali du- 
jpmis ir nafta lengvai apsirū
pinti iš kitų šaltinių, tačiau 
ten vis dar yra žmonių kurie 
mano, kad sovietus galima 
vietus galima ‘prisijaukinti’...

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akim ... N. Yorko komunistų 

LAISVĖ sausio 30 d. paskelbė 'Tėviškės’ generolo P. Pet
ronio laišką tūlai montrealietei A. šuplevičienei. Jame 
dėkojama už jos laišką ir aiškinama:

”Aš Jūsų pomėgį skaityti knygas labai gerai 
suprantu, nes pats mėgstu jas skaityti. Iš knygų 
žmogus gali plačiau pažinti pasaulį ii' žmonių gy
venimą, nes asmeniškai viską pasaulyje pamatyti 
neįmanoma.

Rašau Jums jau prasidėjus 1981-metams. Ką 
jie atneš žmonijai, dabar sunku pasakyti, bet reikia 
tikėtis, kad žmonija sugebės suvaldyti karo norin
čius avantiūristus. Juk visiems žinoma, kad pa
prasti darbo žmonės karo nenori. Karo nori tur
tuoliai — kapitalistai, kurie svajoja apie pasipel
nymą iš karo. Jie žino, kad kare kovoja ir žūna 
paprasti žmonės, o ne kapitalistai. Kapitalistai jau 
dabar pristatė slėptuvių ir visokių bunkerių, ku
riuose tikisi pasislėpti per- karą. Bet šitą jau pra
deda suprasti paprasti darbo žmonės ir varyti nuo 
valdžios tuos, kurie provokuoja naują karą. TAIP 

‘ ĮVYKO IR JAV, KUR Už KARO PROPAGANDĄ 
AMERIKIEČIAI IŠVARĖ Iš BALTŲJŲ RŪMŲ 
CARTERĮ.”

To paties Laisvės Nr. pirmam puslapyje naujas ta
čiau redaktorius Rudolfas Baranikas, Amerikoje gyve
nąs nuo 1938 m., išvedžioja:

"Pasauline plotme dvi naujojo kabineto asme
nybės ryški kaip pavojus pasaulinei taikai ir tautų 
bendradarbiavimui”

— tai nauji Valstybės ir Gynimo Sekretoriai., Išeitų, kad 
Petronio 'darbo žmonės’, bėgdami nuo vilko, pakliuvo ant 
meškos. Kaip ten būtų, Petronis dar neįrodė, kad jis iš 
tikro mėgtų skaityti. O gal jų propaganda dar neapsižiū
rėjo? vm

Iš Estijos pranešama apie 
naują persekiojimo bangą. 
Sausio 8 d. ornitologas Mat 
Nikius buvo nubaustas 10 me
tų stovyklos, o elektro-chemi- 
jos profesoriue Jueri Kukk - 
dviems metams. 40 Estijos in
telektualų pasirašė protesto 
laišką prieš rusifikacija ir pa
siuntė jį Pravdai ir savo spau
dai. Jis nebuvo atspausdintas 
Vasario 1 d. estų emigrantai 
perdavė tą laišką JT žmonių 
teisės komisijai Ženevoje.

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-860 0 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGUEEN PARK, ILL. 60642 
Tel. 422-2000

Per paskutinius 10 metų ru
sų skaičius Estijoje pašoko 
70 %, o per tą laiką pačių estų 
priaugo tik 6 %. Šiuo metu es
tai dar sudaro 65% visų gy
ventojų, tačiau daugumą li
kusių yra rusai.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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MINTYS VASARI016
Mūsų didžioji, svarbioji 

ir pati pagrindinė valstybi
nė šventė Vasario 16-ji jau 
praėjo.

Rinkomės j sales, kalbė
jom apie Lietuvos nepri
klausomybės pas kelbimą, 
apie ryžtą ir kovas už tą 
laisvę. Įtikinėjom patys sa
ve ir kitus Lietuvos laisvės 
atgavimu. Net ir pinigais 
aukojom, kad parėmus tos 
laisvės kovos vedimą. Vieni 
daugiau, kiti mažiau, o kai 
kas gal ir visai neaukojom, 
pasiteisindami patys sau, 
kad mano menka auka ma
žai turi reikšmės tam dide
liam darbui. Gi kiti ir visai 
apie tai nepagalvojam. Kas, 
kad mano broliui ar sesei 
šalta ar ji yra alkana, svar
bu, kad man visko pakanka 
ar net yra perdug.

Salėse pagerbėme vėlia-, 
vas, susikaupimo minute 
prisiminėm ir pagerbėm žu
vusius už Lietuvos laisvę. 
Kaip gražu ir prasminga 
džiaugiasi minėjimo daly
viai. O jeigu kas neatėjo ir 
jo širdy yra šalta ir švilpia 
svetimi ar užuomaršos vė
jai, tas neturi reikšmės. Ly
giai gal neturi jiem reikš
mės ir tai, kad atėjęs aukš
tas amerikietis pareigūnas 
pasveikinti mus šios didžios 
šventės proga, randa mūsų 
nedidelį būrelį, nors visi 
kalbam dideliais lietuvių 
skaičiais ir norime, kad su 
mumis skaitytusi.

Mes žinom, kad mūsų bro
liai ir sesės okupuotoje tė
vynėje savo širdyse su dar 
didesniu susikaupimu ir 
rimtimi mini Vasario 16-ją, 
ilgisi ir laukia prašvintan- 
čios saulės, kuri išblaškytų 
tuos tamsius debesis ir su
žibėtų n e p riklausomybės 
šviesa. Jie, o ne mes išblaš
kyti po visus pasaulio pa
sviečius, tars prašvintan- 
čios laisvės žodžius. Jie sa
vo darbu ir kančia užtikrins 
mūsų tautai laisvės rytojų. 
Jeigu mes, jų garsiakalbiai, 
kartais savo ambicijų ir ne
sutarimų dėka neatliekame 
savo pareigos ar net ken
kiame tai laisvės kovai, mes 
užsitarnaujanti paniekos ir 
gėdos vainikus.

Vasario 16-sios minėjimų 
programose, žiūrint ir klau
santis mūsų mažutėlių nuo
širdžių deklamacijų apie tė
vynės meilę, jos ilgesį, jos

grožį, sugrįžtame į tuos 
gimtuosius laukus, kur sa
vanoriai ir partizanai kovo
jo, savo krauju laistė tą 
brangią žemę ir net mirė 
dėl jos.

Vasario 16-ji praėjo. Ta
čiau tų mažutėlių jautriai 
tariami žodžiai: Lietuva tė
vynė, tu brangesnė už visus 
turtus ir auksą, tebeskam
ba mūsų ausyse. Ir reikia 
gailėtis visų tų, kurie ne
girdėjo tų žodžių. Jie prara
do labai daug. Jie yra sve
timų vėjų nešiojamos smil
tys.

Lietuva brangi, regiu ta
ve rytmečio aušroj, saulės 
tekėjime, dirbdamas ir neš
damas dienos darbo naštą, 
glamonėju ir sapne. Tai pra
ėjusi Vasario 16-ji, bet tu 
visada būsi gyva mano min
tyse.

P. Žitkus

Ar jau turite vertingą, gerai dokumentuotą veikalą 
apie tautininkų veiklą Lietuvoje ir išeivijoje
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Neoficialios derybos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos su il
gesnėm pertraukom truko, 
nuo 1933 iki 1938 metų pra
džios. Iš Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos archy
vuose esančių T. Katelbacho 
pranešimų iš Kauno išeina; 
kad iš su juo besikalbančių 
lietuvių praeigūnų buvo aiš
kinamasi kuo Lenkija galė
tų prisidėti prie Klaipėdos 
ekonominės padėties pageri
nimo. Buvo taip pat svars
tomos eksporto ir tranzito 
iš Vidurinės Europos 
Lenkiją perspektyvos, 
sipykus su Vokietija 
buvo visai natūralu.

Vilniaus grąžinti Lietu
vos vyriausybė nereikalavo 
kategoriškai, bet norėta 
Lenkijos vyriausybės pri
pažinimo, kad tarp Lenkijos 
ir Lietuvos tebėra ginčija
mų klausimų, ir Vilniaus 
krašte gyvenančių lietuvių 
padėties pagerinimo.

1935 m. gegužės mėn. mi
rus J. Pilsudskiui, Lenkijos 
užsienio politikos vadovas 
J. Bekas buvo griežtesnis. 
Jis reikalavo diplomatinių 
santykių užmezgimo be jo
kių sąlygų, jokių nuolaidų 
ar ekonominės pagalbos iš 
Lenkijos pusės.

Dabartinis Lenkijos isto
rikas P. Lossowsk i savo 

knygoje apie lietuvių-lenkų 
santykius 1921-1935 m. tei
gia, kad 1935 m-.-Kaune vy
ravo nuotaikos už santykių 
užmezgimą. Tuo reikalu Že
nevoje P. Klimas susitiko su 
Beku. Birželio mėn. lenkai 
patiekė konkrečius pasiūly
mus dėl diplomatinių ir kon- 
suliarinių santykių, pašto, 
telegrafo ryšių, miško pluk
dymo. Bekas jau numatė ne 
tik delegacijos vadovą, bet 
net ir pasiuntinį Kaune. De
rybos tačiau nebuvo pradė
tos. Kodėl?

Tais — 1935 m. — baigė
si Klaipėdos hitlerininkų 
byla, eksporto sustabdymas 
į Vokietiją sukėlė ūkinin
kų neramumus Suvalkijoje. 
Tokioje būklėje Vokietijos 
vyriausybė neoficialiai pa
siūlė nupirkti visas rugių 
atsargas ir žąsis. Lenkijos 
atstovybė Rygoje užaliar- 
mavo Varšuvą, tarp kitko 
pranešdama, kad Lietuvai 
svarbu, kad kas nors nu
pirktų jos žemės ūkio pro
duktų perteklių. J. Bekas į 
tai nereagavo.

1935 m. Rugsėjo mėn. su 
Beku buvo susitikęs užs. 
reik. min. S. Lozoraitis. Be
kas pasisakė už derybas 
tuojau pat ir net sutiko 
ateityje svarstyti lietuvių 
mokyklų Vilniaus krašte 
uždarinėjimo klausimą.

Sekančių m. sausio 15 d. 
Bekas, kalbėdamas Lenki
jos seimo užsienio reikalų 
komisijoje, smarkiai puolė 
Lietuvą už "civilizuoto pa
saulio priimtų kaimyniško 
sugyvenimo normų” nesi
laikymą. Be to, Lietuva bu
vo apkaltinta ukrainiečių 
teroristų, kurie nužudė Len
kijos vidaus reikalų minis- 
terį B. Pierackį, parama.

Beko kalba padarė Lietu
voje labai blogą įspūdį. Ka- 
telbachui tai pasakė užs. 
reik. min. gen. sekretorius 
J. Urbšys. Aišku, kad nega
lėjo padėti ir sust.iprėju- 
sios lenkų priemonės prieš 
lietuvišką veiklą Vilniaus 
krašte. Kaip matyti iš Len
kijos užs. reik. min. politi
kos departamento 1936 m. 
vasario 23 d. rašto Vilniaus 
vaivadai Bocianskiui, minis
terija lietuvių persekioji
mą Vilniuje laikė tinkama 
priemone priversti Lietuvą 
užmegsti normalius santy
kius.

1936 m. kovo 24 d. prezi
dentas Smetona aiškino 
Lietuvos . Lenkijos santy
kius savo paskaitoje — 
"Lietuvių tauta ir jos pa
skirtis" — Valstybės teat
re. čia jis pareiškė:

1. Vilniaus kraštas — tai 
Rytų Lietuva, etnografija, 
ūkiu ir istorija susijusi su 
Lietuva, tik atskelta demar
kacijos linijos.

2. Lietuvos vyriausybė

Vytautas Meškauskas

negali duoti daugiau laisvės 
vietos lenkams, nes jų veik
la trukdys dar nebaigtam 
lietuvių tautos konsolidaci
jos procesui.

3. Normalių santykių lie
tuviai taip pat nori kaip 
lenkai, bet jų negalima pa
siekti kol neišspręstas gin
čijamas klausimas. Kaip jį 
išspręsti, turėtų pasiūlyti 
Lenkija. Santykiui užmezgi
mas vyriausybei yra pavo
jingas, nes tam, kaip rodo 
Hymanso projekto likimas, 
yra priešinga visa lietuvių 
tauta.

4. Prieš santykių užmez
gimą reikėtų pagerinti po
litinę atmosferą, o tai pri
klauso nuo Lenkijos politi
kos Vilniaus krašte.

Lenkijos užsienio reika
lų ministerija iš tos kalbos 
pasidarė išvadą, kad kaip 
tik sustiprintas lietuvių per. 
siekiojimas gali priversti 
Lietuvą kapituliuoti. Bet 
pačia efektingiausią prie
mone Lenkijos užs. reik, 
ministerija laikė ultimatu
mą, reikalaujant diplomati
nių santykių užmezgimu:

"Praėjus 24 valandoms 
po tokio ultimatumo įteiki
mo, Lietuva klūpotų”, — 
aiškinama Lenkijos užs. rei
kalų ministerijos lietuvių- 
lenkų santykių 1934-1936 
metais apžvalgoje.

Iš Lietuvos užs. reikalų 
ministerijos archyvų — tei
gia tarybinė istorikė Žep
kaitė — matyti, kad Lietu
vos vyriausybė rengėsi pa
duoti skundą dėl lietuvių 
visuomeninių ir kultūrinių 
organizacijų persekiojimo 
Vilniaus krašte. Atstovams 
užsienyje pavesta atsiklaus
ti tų šalių' kur jie buvo 
akredituoti, nuomonės. Dau
gelis jų patarė to nedaryti 
dėl susidariusios tarptauti
nės padėties. Tautų Sąjun
ga ko gero gali pareikalauti 
santykių užmezgimo.-To su
manymo buvo atsisakyta.

Lenkijos užs. reikalų vi- 
ceministeris J. Szembek, sa
vo atsiminimuose, išleistuo. 
se Londone 1969 metais, 
teigia, kad Lenkijos vyriau
sybė veikė ir per užsienio 
valstybes — Angliją, Pran
cūziją ir net Pabaltijo kraš
tus. Tai privedė prie naujų 
pasitarimų 1938 m. sausio 
mėn.

Kitame numery: Ultima
tumas.

Immediate openings for regis— 
tered nurses in IV therapy, 
ICCU & general nursing units. 
For evening & midnight shifts. 
Competitive salary and literai 
personnel policies. Contact Per- 
sonnel Depart., King's Daugh- 
ters Hospital, 2201 Lexington 
Avė., Ashland, Ky. 41101 (606) 
325-7755. (6-15)
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

DAINŲ ŠVENTĖ

Nuo pat pirmosios Aus
tralijos Lietuviu Dienu 
šventės, pats iškilmingiau
sias šventės paruošimas, 
yra Dainų Šventė, kuri Ade
laidėje buvo jau vienuolik
toji. Paskutinioji vyko gra
žioje Adelaidės miesto sa
lėje, dalyvaujant apie 1200 
klausytojų, tarp kurių bu
vo ir aukštų australų val
džios bei bažnyčios atstovų. 
Nors iš anksčiau buvusių ir 
šventėse dalyvavusių šešių 
paskirų chorų, ši kartą da
lyvavo tik trys, tačiau, da
lyvių skaičiumi jie buvo gal 
net gausingesni, negu anks
čiau buvę šeši. Galingų pro
žektorių apšviesti, užpaka
lyje esant didingiems rotu
šės vargonams, scenoje išsi
rikiavo: Adelaidės Lituania, 
dirigentė G. Vasiliauskienė, 
Melbourno Dainos Sambū
ris, dirigentai D. Levickie
nė, B. Prašmutaitė ir V. 
Straukas ir S.vdnėjaus Dai
na, dirigentas Br. Kiveris.

Koncerto programos įžan
ginį žodį — sveikinimą pa
sakė šios šventės adminis
tratorius L. Lapšys, kuriam 
pabaigus, koncertas pradė
tas č. Sasnausko "Kur bė
ga Šešupė”. Tolimesnėje 
programoje pasirodė paski
ri chorai, moterys ir vyrai 
atskirai ir galutinai jungti
niai chorai. Išskirtinas buvo 
Melbourno dainininkų pasi
rodymas, įscenizuojant dai
nų pynę "Bernelis viliokė- 
lis”. Koncerte kai kurias 
dainas palydėjo vargonais
N. Masiulytė-Stapleton ir 
solo "Pilėnų ūdrio" daino
je, dainavo J. Rūbas.

Koncertas klausytojams 
paliko labai gerą įspūdį ir 
jie tą išreiškė nuoširdžiais 
savo plojimais, nors, dėl di
delio dainų repertuaro, nei 
viena daina nebuvo karto
jama. Koncertui pasibaigus, 
Dainų šventės vadovė G. 
Vasiliauskienė perdavė tra
dicines pereinamąsias kank
les sekančios šventės vado
vams Melbourno Dainos 
Sambūrio dirigentams. Nuo
širdų žodį ir sveikinimą 
pasakė PLB pirmininkas 
V. Kamantas, pabrėždamas, 
kad mūsų išeivijoje visi, 
chorai, dainininkai ir diri
gentai dirba labai prasmin
gą ir didelį darbą, puoselė
jant ir propoguojant mūsų 
gražiąją lietuvišką dainą.

Kartu būnant su svečiais 
iš Amerikos ii- vėliau išsi
kalbant su kitais svetimtau
čiais, kurie girdėjo šį kon
certą, būdingos yra jų nuo
monės. Svečiai iš užjūrio 
pastebėjo, kad pas mus 
Australijoje daugiau krei
piama dėmesio į dainų šven
tės geresnį technikinį pa
ruošimą, o ne į chorų ir da
lyvių-skaičių, kas ir pačią 
programą ir jos išpildymą 
padaro geresne ir įdomesne. 
Gi vietiniai australai ir kiti 

svetimtaučiai, stebisi, kaip 
mes lietuviai, būdami savo 
skaičiumi negausūs, galime 
surengti tokias ne tik gra
žias Dainų šventes, bet ir 
didingas Lietuvių Dienas.

II-ji Dainų šventė buvo 
baigta Lietuvos himnu.

JAUNIMO VAKARAS
Tradiciniai su Lietuvių 

Dienomis yra rengiamas ir 
Jaunimo Vakaras, kurio 
programą atliko išimtinai 
jaunimas, šio vakaro pro
gramą pradėjo sostinės 
Canberros jaunimas, pasta
tydami veikalėlį "Paparčio 
žiedas", kurį paruošė A. 
Stepanienė ir R. Mauragie- 
nė. Vėliau programoje pia
nistė R. Barkutė, iš Sydne
jaus labai gražiai paskam
bino pianinu Beethoveno 
Sonatą, Adelaidės mergai
čių chorelis, vadovaujamas 
G. Vasiliauskienės, padai
navo ir O. šilaitė iš Mor- 
ningtono stilizuotai pašoko 
"Audėjėlę” ir Serenadą. 
Jaunas ir gabus artistas ir 
deklamuotojas, kuris šven
tės atidaryme taip žavingai 
deklamavo angliškai, šį 
kartą labai jaudinančiai de
klamavo ilgą Putino įžangą 
į Gedimino sapną. Sydnė- 
jaus jaunimas, vadovauja
mas K. Kazoko ir D. Gako 
scenoje parodė puikų mu
zikinį pastatymą "Kas bus 
toliau". Įspūdingiausias vi
so šio vakaro pastatymas 
buvo melbourniškių, muilo 
operos veikalas "Dvylika 
brolių juodvarniais lakstan
čių". šiame veikale dalyva
vo net 33 artistai ir čia bu
vo supinta modernus šių 
dienų gyvenimas ir jo pro
blemos su žinomos pasakos 
siužetu. Visas pastatymas, 
dainos ir atlikimas scenoje 
buvo labai geras ir susilau
kė klausytojų didelio pri
tarimo. šį veikalėlį režisavo 
A. Karazija ir A. Pranckū- 
nas, šviesų efektus tvar

AMBER TRAVEl
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

kant J. Sadauskui.
Vėliau pasirodė Melbour

no mergaitės, vadovaujamo 
Z. Prašmutaitei, padainuo- 
damos kelias dainas. Jas se
kė Adelaidės jaunimo pa
statytas "žaliojoj lankelėj" 
ir jaunasis kylantis Adelai
dės dainininkas P. Račkaus
kas, kuris studijuoja Ade
laidės konservatorijoj ir sa
vo gražiu baritonu jis tik
rai bus greitai žinomas 
Adelaidėje. Jaunimo kon
certas buvo baigtas bendro
mis visų miestų jaunimo 
dainomis, kurios nuskambė
jo labai gražiai ir įspūdin
gai. Jaunimo vakaro vado
vė buvo E. Varnienė.

"TĖVIŠKĖS AIDŲ”
25-TIS

Melbourne išeinantis ka
talikų leidžiamas religinės 
krypties savaitraštis "Tė
viškės Aidai” -vasario 11 
dieną atšventė savo sidab
rinį jubiliejų. 1954 metais 
susiorganizavus Australijos 
Lietuvių Katalikų Federa- 
cijai, kurios pirmasis pirmi
ninkas buvo kun. Pr. Vase- 
ris, po metii laiko pasirodė 
ir pirmasis "Tėviškės Aidų" 
numeris, kurio redaktorium 
buvo kun. dr. P. Bašinskas. 
Pradinis darbas buvo labai 
sunkus, nes nebuvo nei pi
nigų, nei patalpų. Pačią fi
nansinio vajaus pradžią pa
darė Federacijos valdyba, 
sudėjusi po 100 svarų, už- 
perkant raidėms rinkti ma
šiną. Vėliau darbas lengvė
jo ir šiandien "Tėviškės Ai
dai”, redaguojami kun. Pr. 
Dauknio yra stiprus laik
raštis tiek finansiniai, tiek 
ir savo turiniu. Sveikinant 
"Tėviškės Aidų” leidėjus ir 
redaktorių šio gražaus 25- 
čio proga, linkiu jiems ir 
toliau geros sėkmės ir stip
rybės dirbant šį sunkų lie
tuvišką spaudos darbą.

OPPORT'JNITY FOR
RN’S

Sni.ill hoj«pital in srt*nic mounląinou* 
Colorado i» in need of KURST.S foi 
•tH arens* of paticnt care <>n nll snlft*. 
No rolalion of shifts. Compicte family 
heullh c<»vcr.ige. ,F°r m'ore infornm- 
tion. call collcct Kay Bcuver* nr 
Ccceli.A Lew»s 303-388-5588 or m'UI 
rebuuu; to Rocky Mountiiin Hospita!. 
47(11 Ea*t 9th Avė., Denver, Colorado, 
h 0 2 Z 0. _______________________ (7-13)

ŠVEICARIJOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

tybę, tautą bei kultūrą. A. 
Gerutis įkalbėjo į juostelę 
savo atsiminimų fragmen
tus kaip Lietuvos žurnalis
tų Sąjungos nariu grupė, 
Maskvos vyriausybės pa
kviesta, 1934 metais lankė 
visas tris Užkaukazio res
publikas, ypač sustodamas 
ties viešnage lietuviams 
draugingos georgiečių tau
tos žemėje. Radijo emisi
jos tekstą ruošia šveicarė
E. Eichmann-Leutenegger, 
praeitą vasarą paruošiusi 
tris emisijas apie .baltų tali
jas — lietuvius, latvius ir 
estus^ Emisija apie Georgi
jų paskirta 1981 m. vasarą.

šia proga galima pastebė
ti, kad georgiečiai nemėgs
ta rusų vardojamo "Gruzi
jos” ir "gruzinų” pavadi
nimo.

★

šveicaras Hans Rychener, 
pasireiškęs kaip baltų tautų 
bičiulis, laikė Šveicarijos 
sostinėje paskaitą apie Bal
tijos valstybes. Paskaitą sa
vo vasario mėnesio progra
moje surengė "Staatsbuer- 
gerliche Gesselschaft”. ši 
organizacija turi skyrius 
visose svarbesnėse Šveicari
jos vietovėse ir pasistačiusi 
savo tikslu propaguoti švei
carų tautoje valstybinį bei 
pilietinį sąmoningumą. Apie 
organizacijos svorį šveicarų 
visuomeniniame gyvenime 
galima spręsti iš Berne vei
kiančio skyriaus paskaitų 
programos (1980-81 metų 
žiemos sezone. Prieš H. 
Rychenerio paskaitą apie 
Baltijos valstybes bei tau
tas sausio mėnesį kaip pa
skaitininkas buvo pakvies
tas Šveicarijos Bundesrat 
(federalinis ministras), o 
kovo mėnesio renginyje 
apie Šveicarijos kariuomenę 
kalbės šveicarų mechani
zuotų kariuomenės dalinių 
viršininkas, turintis divizi
jos vado rangą (šveicarų 
kariuomenėje generolo laip
snis suteikiamas tiktai vi-

Užsisakykite 
Anatolijaus Kairio 

knygas
UNDER THE SW0RD OF 

DAMOCLES, romanas angliškai; 
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta 
lietuviškos laidos versija, 251 p. 
............................................ $10.00

VYSKUPO SODAS ir KRYŽ
KELĖ, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p. $6.00

PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas, 
219 p.................................. $4.00

LAISVĖS SONATA, poema 
apie vieną jūrininką; 40 dail. D. 
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato, 
tinkama dovana jaunimui, 78 p.

$4.00
TRYS DRAMOS — Rūtelė”, 

“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas” — vienoje knygoje; kietais 
viršeliais, 158 p. $4.00

TRYS KOMEDIJOJ — “Ku
kū”, “Didysis penktadienis”, 
“Rūtos ir Bijūnai” — vienoje 
knygoje, 224 p. $4.00

KARŪNA, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo laikų, trys 
atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p. $4.00

SIDABRINĖ DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p.

$3.00 
Kainos — įskaitant persiuntimo 
išlaidas -

Lithuanian L i te ra ry 
Associates

P.O. Box 29060 
Chicago, III. 60629, USA

suotinės mobilizacijos at
veju).

Atsižvelgdama į tai, kad 
minėtos organizacijos ren
giamos paskaitos laikomos 
svarbiu įvykiu šveicarų vi
suomenių i a m e gyvenime, 
spauda į H. Rychenerio pa
skaitą atkreipė tinkamą dė
mesį. Sostinės vadovauja
mieji -dienraščiai "Der 
Bund” ir "Berner Zeitung” 
išsamiai atpasakojo paskai
tos turinį. Prelegentas pa
vaizdavo, kaip Sovietų Są
jungos vadovybė, pasirem
dama suokalbiu su to meto 
nacionalsocialistine Vokieti
ja, karinės persvaros dėka 
užėmė Baltijos valstybes, 
paskum jas susovietino. Pa
skaitininkas ypač pabrėžė, 
kad Kremlius neatšaukė 
glaudaus bendradarbiavimo 
sutarties su Hitleriu ir dar 
šiandien laikosi užkariavi
mų, pasiektų minėtos sutar
ties pagrindu.

JEEPS, C ARS, TRUCKS 
available. thruogh government 
agencies, many sėli for under 
$200.00. Call 602-941-8014, Ext 
4222 for your directory on how 
to purchase. (11-12)

ATTENTION 0WNER 
OPERATORS

If you are new in business or 
thinking of making a change B. 
J. McADAMS INC. is now leas- 
ing 75 model or nevver tandem 
tractors. Ample return loans & 
weekly settlements. Plūs many 
other benefits.
FOR MORE INFORMATION CALL:
CHARI.IE THROCKMORTON

1-800-G43-8239
_____________ (11-15) 

NEPA1MIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Akademiniame ir intelek
tualiniame stiliuje praėjęs 
Vivat Academia vakaras, 
kurj rengė Kento Universi
teto Lituanistinių Studijų 
Stipendijų Fondui remti ko
mitetas ir Clevelando LB 
Apylinkė, paliko ilgam ne
išdildomų įspūdį. Lietuvių 
Namų svetainėje susirinko 
gausus kultūrinio ir aka
deminio gyvenimo rėmėjų 
būrys. Gražiai dekoruotoje 
salėje prie blyksinčių žva
kių šviesos programa atida
rė Paulius Alšėnas, pakvies
damas vakaro dalyvius su
giedoti Gaudeamus. DMNP 
parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, S. J. sukalbėjo 
įspūdingą, šveitei pritaiky
tą invokaciją. Vaišėms pa
sibaigus, Paulius Alšėnas 
pakvietė dr. Danguolę Ta- 
mulionytę pristatyti iškilųjį 
svečią, Oklahomos Univer
siteto literatūros profeso
rių, estų poetą, literatūros 
žinovą ir kritiką dr. Ivar 
Ivask. Supažindinus klausy

‘j^njber Holidays”

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO/CHICAGOS
■'balandžio 15 — $ 977.60 
gegužės 7 —$1019.00
birželio I —$1148.00 
birželio 18 —$1148.00

Iš NĘW YORKO:
gegužės 2 — $1019.00 
gegužės 13 —$1136.00 

' (su Rygai)
gegužės 21 —$1108.00
liepos 6 —$1068.00

(su Varšuva)

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ' ' 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.

MEMBER

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT # TA 0324
I

POEZIJA - DVIDEŠIMTOJO 
ŠIMTMEČIO JĖGA

AURELIJA BALAšAITIENĖ

tojus su svečio kondensuo
ta, bet gerai paruošta bio
grafija, dr. Tamulionytę 
podiumą perleido kalbėtojui.

"Poezija yra šio šimtme
čio jėga”, pradėjo prelegen
tas, pristatydamas poetą 
kaip asmenybę, kuri, visa
tos apsupta, veda su ja mo
nologą, dialogui neturėda
ma galimybės. Jei septynio
liktame šimtmetyje išbujo
jo teatro veikalai (Moljeras, 
Racinas, ir kiti), devynio
liktame šimtmetyje — ro
manas (Balzakas, Flaubert, 
Dikensas ir kiti), tai dvide
šimtasis šimtmetis yra poe
zijos žydėjimo amžius. Tą 
pripažįsta ir Švedijos Aka
demija, paskutinio dešimt
mečio laikotarpyje pasky
rusi net šešias Nobelio li
teratūros premijas poe
tams. Keičiantis sociali
nėms struktūroms ir politi
nėms nuotaikoms, romanis
tai turi tendencijos blankti. 
Gi poetas, nežiūrint jį su
pančio chaoso, išlieka pasto-

-'liepos 20 
rugpiūčio 3 

rugsėjo 17 
spalio 8

— 81112.00
— $1112.00
— $1059.00
— $1019.00

rugpiūčio 3

rugpiūčio 13

— $1068.00 
(su Varšuva)

— $1382.00.
(su Ryga)
— $1148.00
— $1059.00
— $ 979.00 

rugsėjo 3 
rugsėjo 21 
gruodžio 26

vus, realybės, Dievo ir tie
sos ieškantis individas. Su 
džiaugsmu prelegentas pa
stebi, kad poetas-tremtinys, 
būdamas absoliučiai lojalus 
grynajai kūrybinei tiesai, 
užsitarnavo aukščiausio pa
saulyje literatūrinio įverti
nimo ir garbės.

Kalbėdamas apie Nobelio 
laureatą česlavą Milošių, 
prelegentas pabrėžė jo lai
mėjimo reikšmę ta prasme, 
kad tai pirmoji Nobelio pre
mija, paskirta poetui iš Ry
tų Europos krašto. Pats Mi- 
lošius, gimęs Lietuvoje, tuo 
faktu visada didžiavosi ir 
savo kūrybon įtraukė Lietu
vos gamtovaizdžius ir isto
riją. Jau 1953 metais jis 
rašė taip: "Pabaltijo pro
blema kiekvienam šių dienų 
poetui yra daug svarbesnė, 
negu stiliaus, eiliavimo ar 
metaforų klausimas”. Ir 
nuo to savo nusistatymo jis 
niekada nenukrypo, kiekvie
na proga keldamas Pabalti
jo klausimą, kurio tragiz
mą ignoruoja pasaulis. Tri
jų Pabaltijo valstybių ne
buvimas Jungtinių Tautų 
Sąrašuose tik tvirtina žiau
rų dviejų didtatorių paliki
mą. Ypatingai įsidėmėtina 
poezijos įtaka ir stiprybė 
tame įdomiame fakte, kad 
kai Dancige buvo atidary
tas paminklas riaušėse žu- 
vusiems darbininkams, pa
minklo papėdėje yra įrašyti 
Mįlošiaus žodžiai: ’^J.ū.s,ku-. 
rie-pažeidėte paprastą žmo
gų, nęsijiLuskite saugūs, 
nes poetasmįsimena”.

Taip profesorius Ivar 
Ivask vaizdžiai interpretuo
ja savo tvirtinimą, kad po
ezija yra šio šimtmečio 
jėga.

Norėdamas toliau pailius
truoti savo teigimą, prele
gentas pristatė tris Pabal
tijo poetus iš trijų skirtin
gų Pabaltijo tautų epochų. 
Jis pradėjo nuo Estijos poe
tės Marie Under, kuri yra 
laikoma Estijos nepriklau
somybės laikotarpio iški
liausia poete, į viešumą iš
ėjusia su dešimčia poezijos 
rinkinių. Jos vieną eilėraš
čių rinkinį, "Ir kūnas tapo 
žodžiu”, prelegentas pavel
dėjo iš savo tėvo, kuris, šei
mai pasitraukus į Vakarus, 
savo sūnui šią knygą perda
vė, kaip brangiausią Estų 
poezijos palikimą. Prelegen
tas pristatė Marią Under 
kaip poetę, kurios kūryboje 
pasireiškia stipri konden
suota dramatinė jėga su 
puikiai kontroliuojama lyg
svara tarp kraštutinių emo
ciją tarp fizinio ir metafi
zinio elemento. Perskaity- 

damas jos eilėraštį 'Vienu
moje su jūra”, prelegentas 
sugebėjo perduoti estų kal
bos muzikalumą, o angliška
me vertime — poetės Dievo 
ieškojimą.

Latvių poetas Aleksandrs 
čaks prelegento laikomas 
tragiškiausiu iš trijų poetų. 
Tai jau okupuotos Latvijos 
dainius, miręs okupuotoje 
Rygoje 1950 metais, vos su
laukęs 49 metų amžiaus. 
Čaks — kenčiantis poetas, 
kuris nesėkmingai bandė 
prisiderinti prie įtarinėjan- 
čios valdžios reikalavimų, 
rašydamas taip vadinamas 
"politines šiukšles”, į jų 
tarpą sugebėdamas įspraus
ti pačius gražiausius latvių 
poezijos deimančiukus. Pre
legentas jį vadina "vulka- 
nišku genijumi”, savo kūry
bos kokybėje ne visada iš
laikiusiu vienodą lygį, atsi
žvelgiant į kūrybines sąly
gas, tačiau tuo pačiu savo 
talentu išlikusiu grynai ly
rišku, beveik magiškai 
spontanišku, orfejiškai vi
liojančiu, nuolat banguo
jančiu, kaip jo numylėtoji 
Dauguva. Eilėraštyje "Jei 
kas nori žinoti”, čaks pa
storalinės idilijos fone ran
da savąjį atgimimą ir savo 
širdies gelmių vienatvę, ku
rie išlieja elegantiškomis 
baltomis eilėmis.

Henrikas Radauskas, jau 
egzilinės kartos lietuvis poe
tas, prelegento asmeniškai 
pažįstamas. Prof. Ivask pir
mą kartą su jo kūryba su
sipažįsta 1951 metais. Jis 
iš karto susidomi "Strėlės 
danguje” menišku Vytauto 
Kasiulio apipavidalinimu ir 
pradeda su poetu intensyvią 
korespondenciją. Taip pra
sideda 17 metų trukusi as
meniška draugystė, kurią 
nutraukė Radausko mirtis 
1970 metais. Prelegentas 
pristato Radauską kaip poe
tą, kuris triumfuoja virš 
chaoso, beformiškumo, at
siekdamas nuostabaus, di
namiško aiškumo ir aštriai 
apipavidalintų poezijos kon
tūrų. Išstudijavęs visus 
penkis Henriko Radausko 
poezijos rinkinius, prelegen
tas randa juose tobulą pre
ciziją, beveik aistringą 'si
metrijos ieškojimą, kurie 
atsispindi jo visoje poezi
joje. Ivar Ivask puikia lie
tuvių kalba perskaitė "Strė
lė danguje”. Sužavėti klau
sytojai jam atsįdėkojo karš
tais plojimais.

Išvadoje prelegentas iš
kelia visų trijų poetų gilų 
originalumą ir pabrėžia, 
kad jų poetinėje vizijoje 
nėra nieko provincialaus nei 
laikino. Jie savo kūryba pa
tvirtina Pabaltijo poetinės 
tradicijos didybę. Poezija 
esanti didžioji jėga, jei ji 
yra pagrįsta kūrybinės tik
rovės sąžine, o paetas anks
čiau grįžta namo, kaip tai 
rodo gyvas Milošio citatos 

pavyzdys Dancigo pamink
le.

Paskaita klausytojų bu
vo įvertinta ovacijomis.

Paulius Alšėnas, grįžda
mas į ceremonijų meisterio 
pareigas, pristatė svečią, 
Kento universiteto vice
prezidentą Dr. Michael 
Schwartz, kuris su entu
ziazmu nupasakojo Kento 
universiteto programų gau
sumą ir mokslinio persona
lo kvalifikacijas, tuo pačiu 
sveikindamas mūsų visuo
menę, taip entuziaztingai 
remiančią Kento Universi
teto Lituanistinių studijų 
programą. Paulius Alšėnas, 
įdomiai ir sklandžiai vesda
mas programa anglų ir lie
tuvių kalbomis, kreipėsi į 
vakaro dalyvius, kviesda
mas visus remti stipendijų 
fondą. Iškilmingąją vakaro 
dalį užbaigė Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. J. 
Bacevičius trumpu palaimi
nimu.

šokių ir laisvo pabendra
vimo metu buvo progos ste
bėti gausius vakaro svečius. 
Išdalintos aukų kortelės bu
vo grąžinamos su pinigais, 
čekiais ar pažadais vėliau 
sumokėti savo įsipareigotą 
sumą. Įdomiausia buvo tai, 
kad publiką sudarė ne vien 
pasiturintys profesionalai, 
bet ir asmenys su labai ribo
tomis pajamomis, tuo įro
dant mūsų visuomenės su
sidomėjimą ir paramą Ken
to universiteto lituanistinei 
programai.

Komitetas, kurį sudaro 
(abėcėline tvarka) P. Alšė-. 
nas, dr. Henrikas Brazaitis, 
Romas Bridžius, Romas 
Bublvs, Linas Jokūbaitis, 
dr. Kęstutis Kliorys, dr. Al
gis Pliodžinskas, Antanas 
Kalvaitis, Algis Rukšėnas, 
dr. Viktoras Stankus, dr. 
Danguolė Tamulionytė ir 
dr. Kęstutis žygas, parodė 
savo sugebėjimą ne vien 
sukelti savo idėjai dėmesį 
mūsų visuomenėje, bet tai 
visuomenei suteikti retos 
kokybės kultūrinę šventę.. 
Vakaras praėjo aukšto ly
gio akademinėje nuotaikoje 
ir gerame skonyje, Kiek te
ko patirti, ir rezultai atrodo 
geri: stipendijų fondui rem-. 
ti vakaro metu buvo suau
kota arti $7000.00. Ypatin
gai vertintina pensininko 
Jono Balboto $1000.00 auka.

Vakarą rengusiam komi
tetui tenka Clevelando vi
suomenės padėka ir linkėji
mai toliau sėkmingai ir iš
tvermingai tęsti Kento li
tuanistikos studijų progra
mos rėmimo darbą.

NAUJOS KNYGOS
• Elena Juciūtė. ĄŽUO- 

LYNĖLIS. Arba Lietuvos 
ūkininko likvidacija. Epo
chinis romanas. 360 psl. 
Kaina 8 dol. Išleido Lietu
vių Agronomų Sąjunga. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.
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LITUANISTIKOS KATEDRA
STEIGIAMA CHICAGOJE

Antanas Juodvalkis

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos ir litua
nistikos katedros steigimo 
iniciatyvinės grupės narių 
bendras posėdis įvyko š. m. 
kovo 1 d. marijonų vienuo
lyno patalpose, Chicagoje.

Posėdyje dalyvavo 6 PLB 
valdybos nariai — pirm. 
Vytautas Kamantas, pirm, 
pavad. Vaclovas Kleiza, vi
cepirm. Šaulius Kuprys ir 
Romas Sakadolskis, sekre
toriai Daina Kojelytė ir An
tanas Juodvalkis.

Iniciatyvinės grupės na
riai — pirm. Romas Saka- 
dokskis (įeina į valdybą), 
prof. dr. Rimvydas Šilbajo
ris, Leonas Raslavičius, 
Emilija Sakadolskienė ir 
Linas Rimkus.

Dar kelias dienas prieš 
posėdį, R. Sakadolskis vi
siems nariams išsiuntinėjo 
labai plačią ir kruopš
čiai paruoštą medžiagą apie 
universitetų pas iūlymus, 
surinktas žinias ir sąlygas 
lituanistikos katedrai steig
ti, o taip pat įvairių auto-/ 
rių teigiamus bei neigiamus 
pasisakymus lietuviškuose 
laikraščiuose.

Suvestines žinias ir uni
versitetų pasiūlymus refe
ravo Leonas Raslavičius. 
Buvo gauti mūsų sąlygomis 
daugiau ar mažiau priimti
ni pasiūlymai iš šių univer
sitetų : Kent Statė Universi- 
ty, University of Illinois at 
Chicago Girele, Ohio Statė 
University, Columbus ir 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia.

Kent ir Pennsylvanijos 
universitetai atkrito, nes 
buvo apsunkinančių sąlygų. 
Liko Ohio ir Illinois univer
sitetai pateikę apylygias 
sąlygas.

Diskusijos truko trejetą 
valandų ir buvo beišvirstan- 
čios į agitacinę formą. Pa
sisakymų metu karštai už 
Ohio universitetą pasisakė 
ten profesoriaująs dr. R. 
Šilbajoris, o už Illinois uni
versiteto Chicagos skyrių 
galvą guldė Leonas Raslavi
čius, turįs ryšių dėl lietuvių 
kalbos kursų ir išlaikymo. 
Pasisakė ir kiti posėdžio 
dalyviai, norėdami plačiau 
išgirsti vienu ar kitu klau
simu. Pirmininkaujantis ir 
šio klausimo pagrindinis re
ferentas Romas Sakadols
kis išlaikė šaltakraujišku
mą ir objektyvumą.

Visiems išsikalbėjus, bu
vo padaryta trumpa per
traukėlė ir pirmininkavimą 
perėmė V. Kamantas.

Buvo inagrinėtas R. Sa- 
kadolskio pasiūlytas nuta
rimo projektas ir prieita 
prie balsavimo. Už lituanis
tikos katedros steigimą pa
sisakė 5 valdybos nariai, 
vienam susilaikius.

Vieta lituanistinei kated

rai buvo parinkta slaptu 
balsavimu, nors dėl to bu
vo kilęs nuomonių skirtu
mas. Balsavo tik PLB val
dybos nariai ir balsai pasi
skirstė taip: Illinois univer
sitetas Chicagoje — 4 bal
sai, Ohio universitetas, Co
lumbus — 2 balsai.

Tokiu būdu lituanistikos 
katedra bus steigiama prie 
Illinois universiteto Chica
goje.

Iniciatyvinei grupei pa
vesta susirišti su Illinois 
universitetu Chicagoje ir 
pradėti pasitarimus, o PLB 
įsipareigoja artimiausiu lai
ku sudaryti finansams telk
ti komitetą.

šis PLB valdybos nutari
mas atidaro naują kelią lie
tuvybei išlaikyti ir lietuvių 
interesams apsaugoti.

Visi lietuviai kviečiami 
prie lituanistikos katedros 
įgyvendinimo.

LITUANISTIKOS
KATEDROS REIKALU
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės valdyba, susirin
kusi 1981 m. kovo mėn. 1 
d. Lietuvių marijonų vie
nuolyne, Chicagoje, JAV, 
apsvarstė lituanistikos ka
tedros steigimą ir padarė 
nutarimus dėl jos pobūdžio, 
apimties, vietos ir tolimes
nio organizavimo.

PLB valdybos rūpestis li
tuanistikos katedra grin
džiamas nutarimu, kurį pa
darė PLB Penktasis seimas 
1978 m. birželio mėn. 30 
d. — liepos mėn. 4 d. To
ronte, Kanadoje: ’lSeimas 
ragina PLB Valdybą suda
ryti sąlygas kuriame nors 
Šiaurės Amerikos universi
tete pastoviai lituanistikos 
katedrai”. Valdybos pastan
gos šia kryptimi buvo už
tvirtintos PLB, JAV LB, 
Kanados LB, PLJS, JAV 
LJS ir Kanados LJS valdy
bų konferencijoje 1980 m. 
kovo mėn. 22-23 d. South- 
fielde, Michigan valstijoje, 
JAV. Ten nutarta, kad VPLB 
užsimojimas steigti litua
nistikos studijų katedrą yra 
įgyvendintas ir labai reika
lingas bei naudingas žings
nis lietuvybės išlaikymui ir 
pagrindinių litu anistikos 
sričių propagavimui bei re- 
prezentavimui. šios studi
jos sudaiys sąlygas ateities 
lituanistams ruošti. Todėl 
visos čia dalyvaujančios 
valdybos įsipareigoja rim
tai dirbti katedros įgyven
dinimui. Koordinavimo dar
bas pavedamas PLB Valdy
bai”.

PLB valdyba, per pasta
ruosius kelerius metus tyri
nėjusi galimybes steigti li
tuanistikos katedrą, skel
bia šiuos nutarimus:

1. Rūpestis naujų litua-: 
nistikos specialistų ruoša

PLB valdyba su iniciatyvinės grupės nariais, po posėdžio kovo 1 d., kuriame buvo nu
tarta įsteigti LITUANISTIKOS KATEDRĄ prie Illinois universiteto Chicago Circle. Iš kairės 
sėdi: Danutė Korzonienė, prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, Daina Kojelytė, PLB pirm. Vytautas 
Kamantas, Emilija Sakadolskienė. Stovi: Romas Sakadolskis, dr. Saulius Girnius, Leonas Ras
lavičius, Vacys Kleiza, Antanas Juodvalkis, Linas Rimkus ir Adv. Saulius Kuprys.

V. Rimšelio nuotr.

išeivijoje apima cįaugelį 
mokslo sričių, įskaitant is
toriją, kalbotyrą, kraštoty
rą, literatūrą, politinius 
mokslus ir kt. Visoms ap
rėpti reikėtų steigti kelias 
katedros. Ateityje tam ga
li susidaryti galimybės. Ta
čiau pirmiausia dėmesys 
kreiptinas į lietuvių kalbą 
ir literatūrą, nes šių sričių 
žinovų skaičius mažėja, 
.ypač dėl esami] ribotų gali
mybių specializuotis tose 
srityse aukštojo mokslo in
stitucijose. Tokių specialis
tų ruoša turėtų būti pagrin
dinis lituanistikos katedros 
rūpestis.

šalia išeivijos lituanistų 
ruošimo, svarbu susirūpinti 
lituanistikos mokslinio dar
bo sąlygų gerinimu. Didžiu
ma išeivijos mokslininkų li
tuanistika priversti domė
tis išimtinai už tarnybinių 
įsipareigojimų ribų. Todėl 
šalia mokymo funkcijos li
tuanistikos katedra turėtų 
imtis sudaryti sąlygas įvai
rių lituanistikos sričių spe
cialistų moksliniam darbui 
skatinti bei finansuoti.

Ilgą laiką pamatuotai ke
liamas aliarmas dėl istori
nės vertės archyvinės me
džiagos — knygų, spaudos 
komplektų, dokumentų rin
kinių ir kt. — dingimo išei
vijoje. Daug archyvų žūsta, 
kuomet iš gyvenimo pasi
traukia privatūs rinkėjai 
arba universitetai bei kitos 
institucijos nustoja domė
tis lituanistine medžiaga. 
Todėl šalia mokymo funkci
jos ir paramos lituanistų 
moksliniam darbui, lituanis
tikos katedra turėtų rūpin
tis sudaryti saugyklą litua
nistikos archyvui.

2. PLB valdyba, susirūpi
nusi naujų lituanistikos 
specialistų ruoša, lituanis
tų mokslinio darbo sąlygų 
gerinimu bei saugyklos li
tuanistikos archyvui suda
rymu ir apsvarsčiusi gali
mybes sukurti pastovią vie
tą lituanistikai, įsipareigoja 
steigti lituanistikos katedrą 
ir prašo visų pasaulio lietu
vių paramos ir pagalbos 
šiam nutarimui įgyvendinti.

3. Ieškant nuolatinės pa
stogės lituanistikos kated
rai, teirautasi įvairių uni
versitetų, susilaukta pasisa
kymų iš lietuvių akademi
kų, kultūrininkų ir visuo- 
nininkų: Lituanistikos insti
tuto tapyba buvo paprašyta 
ir pateikė savo rekomenda
cijas. Visa tai buvo labai 
naudinga, siekiant surasti 
tinkamą vietą būsimajai ka
tedrai.

PLB valdyba apsvarstė 
keturis siūlymus, kuriuos 
raštu pateikė šie universi
tetai (alfabetine tvarka): 
Kent Statė University, Ohio 
Statė University, Universi
ty of Illinois at Chicago 
Circle ir University of 
Pennsylvania.

Nagrinėjant siūlymus, at
sižvelgta į:

a. universiteto akademinį 
pajėgumą (Universi t e t o 
akademinis autoritetas turi 
būti pakankamas moksli
ninkams ir aspirantams, 
siekiantiems^ magistro ar 
daktarato laipsnio pritrauk
ti) ;

b. katedros vedėjo statu
są (Katedros programos 
kontinuitetui užtikrinti ve
dėjas turi susilaukti užtik
rinto paskyrimo, sutinka
mai su universiteto tvarka 
bei sąlygomis) ;

c. tarpinio katedros vys
tymo sąlygas (Kadangi lė
šų telkimas katedrai gali 
užtrukti ilgesnį laiką, uni
versitetas turi sudaryti są
lygas daliniam jos veiki
mui) ;

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

d. universiteto lituanisti
kos biblioteką (Universite
tas turi angažuotis steigti 
arba didinti lituanistikos 
rinkinį savo bibliotekoje, 
tam iš dalies sudarydamas 
ir finansines sąlygas) :

e. steigimo kainą (Pa
renkant universitetą, būti
na suprasti, jog lietuvių vi
suomenės finansiniai ištek
liai yra riboti);

f. artumą lietuvių cent
rams (Universitetas turi 
būti nepertoliausia nuo lie
tuvių centrų ir lengvai pa
siekiamas).

4. Peržiūrėjus visus siū
lymus ir atkreipus dėmesį 
į viršminėtus elementus, 
PLB nutarė lituanistikos 
katedrą steigti University 
of Illinois at Chicago Circle.

5. PLB valdyba kviečia 
JAV LB ir Lietuvių fondą 
būti katedros steigimo da
lyviais ir susitarimo su uni
versitetu dalininkais.

6. PLB valdyba, anksčiau 
sudariusi Iniciatyvinę gru
pę lituanistikos katedrai 
steigti, paveda jai susisiek
ti su University of Illinois 
at Chicago Circle ir paruoš
ti reikiamų susitarimo do
kumentų projektą, ypač 
kreipiant dėmesį į lietuvių 
visuomenės interesų saugo
jimą. Galutinį susitarimą 
tvirtina PLB valdyba, susi
tarusi su JAV LB ir Lietu
vių fondu.

7. PLB valdyba nutarė 
artimiausioje ateityje suda_

’ ryti specialų komitetą fi
nansams lituanistikos ka
tedrai telkti.
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DR. POVAS ZAUNIUS (53) ūr. Albertas Gerutis

Sidzikauskas Haagoje gina 
Lietuvos interesus

teisėją, buvusį Lietuvos Valstybės Tarybos vi
cepirmininką. Kreipdamasis į profesorių, teisė
jas prašė ”poną Roemerį padaryti iškilmingą 
pasižadėjimą, Statuto 20 straipsnio ir Regulia- 
mino 5 straipsnio numatytą”.

Po to Roemeris parė šią priesaiką: "Iškil
mingai pareiškiu, kad atsidėjęs ir garbingai, 
ištikimai, bešališkai ir sąžiningai pildysiu visas 
teisėjo pareigas ir atribucijas”.

Užsienių reikalų ministras kovo 19 d. at
sakė į minėtą^ signatarų notą. Dr. Zaunius pa-, 
neigė signatarų teiginius, esą sudarant E. Si
maičio direktoriją apsilenkta su Tautų Sąjun
gos tarybos vasario 20 d. rezoliucijos rekomen
dacijomis. Savo atsakyme Dr. Zaunius, tarp 
kita, rašė; "Aš veltui ieškaus Tarybos priim
tame pono Colbano raporte, tokiame, kokį aš 
pats jį priėmiau, rekomentacijų,’kurios prie
šintus Klaipėdos Seimelio paleidimui Statuto 
numatytomis sąlygomis, ši eventualybė buvo 
įsakmiai rezervuota vasario 20 d. pareiškime”.

Užsiminęs apie E. Simaičio direktorijos su
darymą, ministras išvedė, kad "tas, kuris pa
žįsta paskutinės savaitės Klaipėdoje vykusių 
derybų eigą, negalės, mano nuomone, neigti 
rimtų pastangų, kurias Gubernatorius padarė 
Seimelio daugumos pasitikėjimą turinčiai Di
rektorijai sudaryti. — Jei šios derybos nedavė 
pageidaujamų vaisių, už tai atsako ne Lietuvos 
Vyriausybė ir jos organai”.

Pagaliau ministras atkreipė dėmesį į tai, 
kad apie signatarų notą "prieš kelias dienas” 
pranešė vokiečių oficialinė spaudos agentūra. 
Pasak Zauniaus, tai "mane nemaloniai nušte- 
bino”, todėl ir jis duosiąs Lietuvos spaudai 
"trumpą santrauką Jūsų pranešimo”.

Nūn pasidarė visiškai aišku, kad signata
rinės valstybės, vadovaudamosios, greičiausiai, 
nepaskutinėje vietoje kažkokiais "didžiosios 
politikos” sumetimais, ryžosi eiti mažiausio pa
sipriešinimo keliu. Jos nusistatė pateikti visą 
bylą Haagos teismui, kaip to iš pat pradžių 
siekė Vokietijos vyriausybė. Pats teismo spren
dimas, kaip matysime, esmėje pripažino Lietu
vos vyriausybės žygius teisėtais. Bet bylos per
davimas teismui vokiečių milžiniškos propagan
dos buvo aiškinamas kaip Berlyno nusistaty
mo laimėjimas. Tai negalėjo neturėti didžiai 
pragaištingų padarinių daugelio Klaipėdos kraš
to gyventojų nuotaikoms kaip tik seimelio rin
kimų išvakarėse.

Nūn atsivertė naujas lapas Boettcherio iš 
pareigų atstatymo byloje. Balandžio 11 d. ketu
rios Klaipėdos konvenciją pasirašiusių (vad. 
signatarinių) valstybių — Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos — diplo
matiniai atstovai Haagoje kreipėsi į Tarptau
tinį Teismą raštu, prašydami pasisakyti dėl 
Boettcherio bylos.

Rašto pradžioje pasakyta: "Klaipėdos Di
rektorijos Pirmininko p. Boettcherio atšauki
mas, p. Simaičio pirimininkaujamOs direktori
jos paskyrimas ir Seimelio paleidimas sukėlė 
nuomonių skirtumų dėl šių aktų suderinamumo 
su Klaipėdos Krašto Statutu, pridėtu prie 1924 
m. gegužės mėn. 8fd. Konvencijos, šie nuomo
nių skirtumai negalėjo būti išlyginti nei na
grinėjimu, kurio Tautų Sąjungos Taryba ėmėsi, 
nei derybomis tarp 1924 m. gegužės mėn. 8 d. 
Konvenciją pasirašiusių valstybių".

Pasiremdamos Konvencijos 17 straipsniu 2 
skirsniu, signatarinės valstybės pateikė visą 
bylą Nuolatiniam Tarptautinio Teisingumo 
Teismui.

v
šia proga pravers ištisai pateikti Konven

cijos 17 str. 2 skirsnio tekstą, kuriuo remian
tis byla iškelta Haagoje; ”.. .atvejais, kai bus 
nuomonių nesutikimo tarp Lietuvos Vyriausy- 
bės'ir kurios nors Didžiosios Santarvės Valsty
bės, Tautų Sąjungos Tarybos nario, dėl teisės 
ir fakto klausimų, einančių iš šių nustatymų, 
tas nesutikimas bus laikomas tarptautiniu gin
ču, Tautų Sąjungos Pakto 14 straipsniu. Lietu
vos Vyriausybė sutinka, kad kiekvienas tos rū- 
šias ginčas, jeigu to reikalauja kita pusė, bus 
pavestas Nuolatiniam Tarptautinio Teisingumo 
Teismui. Nuolatinio Teismo sprendimas bus be 
apeliacijos ir turės galios bei vertės tokio nu
tarimo, kaip kad būtų padarytas Pakto 13-tu 
straipsniu”.

Teismas, pagal signatarų kreipimąsi, pra
šomas pasisakyti:

1. Ar Klaipėdos Krašto Gubernatorius turi 
teisę atšaukti Direktorijos Pirmininką;

2. Teigiamu atveju, ar ši teisė egzistuoja 
tik kai kuriomis sąlygomis arba kai kuriomis 
aplinkybėmis ir kokios yra šios sąlygos arba 
aplinkybės;

3. Jeigu teisė atšaukti Direktorijos Pir
mininką būtų pripažinta, ar jo atšaukimas pri-. 
veda ir prie kitų Direktorijos narių pareigų 
nutraukimo;

4. Jei teisė atšaukti Direktorijos Pirmi
ninką teegzistuoja tik kai kuriomis sąlygomis 
arba kai kuriomis aplinkybėmis, tai ar p. Boett
cherio atšaukimas, įvykdytas 1932 m. vasario 
mėn. 6 d., yra reguliarus tomis aplinkybėmis, 
kuriomis jis įvyko:

5. Ar p. Simaičio pirmininkaujamos Direk
torijos sudarymas tomis aplinkybėmis, kuriomis 
jis įvyko, yra reguliarus;

6. Ar Seimelio paleidimas, padarytas 1932 
m. kovo mėn. 22 d. Klaipėdos Krašto Guber
natoriaus, yra reguliarus, kada p. Simaičio pir
mininkaujama Direktorija negavo Seimelio pa
sitikėjimo” (Cituota pagal "Pilkąja Knygą” — 
Klaipėdos Krašto Statuto aiškinimo byla Haagos 
Tribunole. Užsienių Reikalų Ministerijos leidi
nys. Kaunas, 1932 m., pusi. 160).

Balandžio 30 d. Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Japonijos vyriausybių atsto
vai įteikė teismui bendrą memorandumą, išdės- 
tydami jų pažiūras į kilusius nuomonių skir
tumus. Memorandumo išvadose signatarinių 
valstybių atstovai prašė teismą "pasisakyti ir 
teisti”:

a) kad Klaipėdos Krašto Gubernatorius 
neturi teisės atšaukti Direktorijos Pirmininką;

b) kad p. Simaičio pirmininkaujamos Di
rektorijos sudarymas tomis aplinkybėmis, ku
riomis įvyko, nebuvo reguliarus;

d) kad Krašto Gubernatoriaus 1932 m. ko
vo 22 d. Klaipėdos Seimelio paleidimas, p. Si
maičio, pirmininkaujamai Direktorijai negavus 
pasitikėjimo, nebuvo reguliarus (Klaipėdos 
Krašto Statuto aiškinimo byla pusi. 79).

Lietuvos vyriausybė 1932 m. gegužės 26 d. 
data įteikė savo kontrmemorandumą, kuris ap
ėmė 26 puslapius. Jis susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmosios dalies įvedamose pastabose Lietuvos 
vyriausybė pasisakė dėl signatarinių valstybių 
iškeltos bylos praplėtimo dviem klausimais, ku
rie nebuvo apsvarstyti Tautų Sąjungos tarybo
je, būtent dėl penkto ir šešto punkto (dėl E. 
Simaičio direktorijos sudarymo ir dėl seimelio 
paleidimo). Lietuvos vyriausybė laikėsi nuomo
nės, kad kiekvienas ginčas, prieš pateikiant jį 
teismui, turi būti pirma apsvarstytas Tautų, 
Sąjungos taryboje. Būdama kitokios nuomonės 
dėl signatarų pateiktos bylos visumos, Lietuvos 
vyriausybė pateikė teismui prašymą pasisakyti 
nekompetetingu 5-tu ir 6-tu klausimais. Lietu
vos vyriausybės "preliminarinė ekscepcija” (iš- 
skirtis) įteikta teismui kartu su mūsų vyriau
sybės memorandumu, kuris pasisakė tik dėl pir
mųjų keturių skundo punktų.

48. V. Sidzikauskas Haagoje gina Lietuvos 
interesus

Bylos nagrinėjimas tarptautiniame tribu
nole prasidėjo 1932 m. birželio 8 d. Posėdį ati
darė San Salvadoro teisėjas Guerrero, teismo 
vicepirmininkas, paaiškinęs, jog jam atiteko 
pirmininko pareigos todėl, kad pirmininkas 
Adatci (japonas) yra pilietis valstybės, kuri 
šioje byloje yra šalis. >

Toliau pirmininkas pranešė, kad Lietuvos 
vyriausybė paskyrė jos pilietybės teisėją ad 
hoc Mykolą Roemerį, Vytauto Didžiojo Univer
siteto Kaune ordinarinį konstitucinės teisės pro
fesorių, buvusį Lietuvos vyriausiojo tribunolo

Sekė pirmininkaujančio įvesdinimas: "Teis
mo vardu priimu dėmesin pono Roemerio pada
rytą iškilmingą pasižadėjimą ir patvirtinu jį 
reikiamai įpareigotą ad hoc teisėju Klaipėdos 
Statuto aiškinimo bylai”.

Paskum pirmininkas pranešė, kas bylos ša
lims atstovaus teisme:

"Didžiosios Britanijos Vyriausybei — Sir 
William Malkin, Karališkasis Patarėjas;

Prancūzijos Vyriausybei — p. Julės Bas- 
devant, Teisių Fakulteto Paryžiuje Profesorius, 
Užsienių Reikalų Ministerijos Juriskonsultas;

Italijos Vyriausybei — J. E. p. Massimo 
Pilotti, Apeliacijos Teismo Pirmasis Pirminin
kas, Karališkosios Užsieniu Reikalų Ministeri
jos Juriskonsultas;

Japonijos Vyriausybei — J. E. N. Matsu- 
naga, Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi- 
nisteris Haagoje;

Lietuvos Vyriausybei — J. E. V. Sidzi
kauskas, Lietuvos NepapvastAs Pasiuntinys ir 
Įgaliotas Ministeris Londone, ir ponas Jokūbas 
Robinzonas, prisiekęs advokatas Lietuvoje”.

Pagal alfabetinę eilę pirmas kalbėjo britas 
Sir William Malkin. Iš jo kalbos pacituosiu įva
dinį pareiškimą:

■ "Šioje byloje ieškovės Valstybės stoja į 
Teismą ne tam, kad gintų kažkokius savo inte
resus, ir ne tam, kad saugotų joms priklausan
čias ir, jų įsitikinimu, sulaužytas teises. Vie
nintelis jų siekimas yra budėti, kad Konvencija, 
kurioje jos dalyvauja kaip šalys, Lietuvos būtų 
vykdoma taip, ką jos supranta teisingu. Ir vien 
tik dėl to, kad jos, deja, priėjo išvadą, jog kai 
kurie Lietuvos Vyriausybės veiksmai neatitin
ka tos Konvencijos nuostatų, jos laikė reika
linga pateikti šį dalyką teismui”.

Išdėstęs motyvus, dėl kurių, jo nuomone, 
Klaipėdos gubernatorius neturįs teisės atsta
tyti direktorijos pirmininką, britų atstovas pra
šė teismą pasisakyti jo siūloma prasme. Tiek 
prancūzų, tiek italų, tiek pagaliau japonų at
stovai trumpai pareiškė, kad jie prisidedą prie 
britų agento pareikštų minčių. Italų atstovas 
dar speciališkai pakartojo, kad "nė viena iš šių 
valstybių nenori kelti ypatingų Lietuvai kalti
nimų. Jų vienintelis ir bendras noras yra, kad- 
Konvencija būtų saugojama ta prasme, kad joje 
glūdinti Signatarų valia būtų logiškai interpre
tuojama, kaip ji yra Konvencijoj išreikšta”.

Padarius pareiškimus didžiųjų valstybių 
atstovams, Lietuvos vyriausybės agentas V. Si
dzikauskas paprašė jam duoti trijų dienų laiką 
kalbai parengti. Tuo pirmos dienos posėdis 
baigtas. x

Kitas posėdis prasidėjo birželio 13 d. Lietu
vos agento V. Sidzikausko kalba, kuri truko 
dvi dienas (taigi ir birželio 14 d.) ir užėmė be
veik 40 puslapių teismo protokole, vėliau iš
verstame į lietuvių kąlbą ir išleistame mūsų 
užsienių reikalų ministerijos.

Savo išvedžiojimų pradžioje Sidzikauskas 
metė žvilgsnį į Mažosios Lietuvos praeitį ir nu
rodė į to krašto gyventojų lietuvišką kilmę bei 
kalbą, bet lygiu būdu pavaizdavo, kaip ten pli
to germanizacija ir kolonizacija. Lietuvos vy
riausybės interesų gynėjas atkreipė dėmesį į 
tai, kad krašto gyventojų mažumai pavyko do
minuoti savaime lietuviškame krašte. Toliau 
kalbėtojas išvedė: ”Tai matyti, kad varoma 
kampanija po parlamentarizmo ir po autonomi
jos (kurios niekas nemano pulti) išlaikymo vė
liava iš tikrųjų turi visai kitą tikslą, būtent, 
neįsileisti jokios Valstybės Centro Valdžios 
įtakos ir kontrolės į vykdomosios valdžios Klai
pėdos Krašto organų veikimą, ši kampanija 
yra vedama konservatoriškų tendencijų gyven
tojų mažumos, kuriai dėl jos visuomeninės pri- 
velegijuotos padėties ir su užsienių veiksnių 
pagalba pavyko primesti savo valią gyventojų 
daugumai, taip pat išnaudojant religinius jaus
mus ir susidariusias dėl ilgo Prūsijos valdymo 
tradicijas”. (Bus daugiau)
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■ laiškai Dirvai
KRITIKA AR 
GRIOVIMAS?

Besikalbant su bičiuliu 
apie šių dienų mūsų spau
doje pasitaikančias negero
ves, jis įrodinėjo, jog kri
tika spaudoje yra reikalin
ga ir būtina.

Sutinkame, pozityvi kri
tika yra geras reiškinys. 
Tai įrodymas laisvos spau
dos, kur nevaržomai gali 
pasisakyti objektyviai svar
biais klausimais. Bet ar taip 
yra mūsų išeivių šiandieni
nėj spaudoj ? Oi ne! Pajutę, 
kad galime be baimės ra
šyti ką norime ir net pilti 
paplavas ant kitų organiza
cijų ar jų vadovaujančių 
asmenų, kai kas nuėjo tiek 
toli, kad pralenkė net mūsų 
tėvynės okupanto kolioji- 
mus. štai okupuotoje Lietu
voje išleistoje , knygoje 
"Ideologinės srovės lietuvių 
išeivijoje” rašoma: "Vy
riausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas (VLIK), su
darytas hitlerininkų oku
puotoje Lietuvoje 1943 m. 
pabaigoje... 1945 m. at
kurtas .Vokietijoje . . . be
atodairiškai pasisako prieš 
tarptautinio įtempimo ma
žinimą . .. VLIKo iniciaty
va 1950 m. pradėta leisti 
vadinamos "Laisvosios EL
TOS” biuleteniai vokiečių, 
italų, anglų, ispanų kalbo
mis; jų tikslas platinti pa
saulio šalyse šmeižikišką in
formaciją apie Tarybų Są
jungą . . . Vatikano, Romos, 
Madrido, "Amerikos Balso”, 
"Laisvės” ir kitų radio sto
čių programose lietuvių kal
ba netrūksta klerikalinio 
antikomunizmo mitų ir 
klastočių . . . Rašydami apie 
Tarybų Lietuvą, lietuvių 
emigracijos klerikalai klai
dina pasaulio viešąją nuo
monę, dezinformuoja kapi
talistinių bei besivystančių 
šalių gyventojus. Jų propa
gandai tarnauja "sovietolo- 
gų” rašiniai užsienio kalbo
mis. Jų gaminamą antiko
munistinę medžiagą akty
viai propaguoja reakcinė 
J.A.V., Anglijos, Vakarų 
Vokietijos, Italijos, Pran
cūzijos, Ispanijos, kai kurių 
Lotynų Amerikos šalių 
spauda .radijas bei televi
zija ...”

Palyginus tai visai ne
blogas pasisakymas. Tikrai 
Vilkas tą daro ir darys, kol 
Lietuva atgaus savo laisvę.

Dabar pavartykime pa
skutinių poros metų kai ku
rią mūsų spaudą, ten pama
tysime, kaip kai kurie mūsų 
veikėjai, pretenduoją į va
dovavimą visai išeivijai, 
tuose laikraščiuose pasisa
ko to paties VLIKo adresu. 
Kad ir paskutiniojo seimo, 
kuris vyko Toronte, Kana
doje. Tuose pretenduojan
čiuose į vadus žmonių raši
niuose yra tik paplavos ant 
VLIKo ir jo vadovų. Ir tų 
spaudai netinkančių pasisa
kymų nekartosime. Ten ne

bėra jokios kritikos, o tik 
nešvarios paplavos ir neži
nia iš kur atgabentos. To
mis paplavomis ne tik ne
pasitarnauja Lietuvos la
bui, o griaunamas darbas 
tų, kurie aukojasi ir dirba 
nesigailėdami nei laiko nei 
lėšų. Skaitant tuos straips
nius, atrodo, kad jais nori
ma pasitarnauti bolševi
kams. Gerai pagalvokime ir 
daugiau to nebedarykime.

P. žičkus
Dorchester, Mass.

PASTABA DĖL 
PASTABOS

Mielas Redaktoriau,
Ačiū, kad išspausdinote 

recenziją apie veikalą "RY
TŲ LIETUVĄ” Dirvos va
sario 19 d. laidoje, Kūry
bos ir mokslo skiltyje. Spau
dos darbuotojo Alfonso Na
ko "Kelios pastabos” iššau
kė vieną "pastabėlę” iš mi
nimo veikalo redaktoriaus. 
Kadangi netrukus pasirodys 
mano monografija apie 
DLK Algirdą, turbūt reikė
tų dabar pasisakyti dėl isto
riografinio termino "Ru
sia”, kad neistorikai skaity
tojai būtų iš anksto supa
žindinti su šiuo terminu.

Aptardamas J. Ochmans- 
kio studiją, "Rytų Lietu
vos” recenzentas Nakas iš
kėlė klausimą: ”Ne tik šioje 
knygoje, bet ir kitų, ypač 
istorikų, studijose pastebė
jau naudojant žodį Rusia, 
užuot rašius Rusija. Kodėl 
taip daroma ...”

Atsakymas yra trumpas: 
todėl, kad tiedu terminai 
definuoja skirtingus daly
kus. Termino "Rusia” ir jos 
įvairių sąvokų puikų apta
rimą pateikia a. a. istorikas 
Konstantinas Avižonis savo 
straipsnyje "Rusia”, kuris 
pasirodė Lietuvių Enciklo
pedijos XXVI tome (141- 
143 pusi.). Anot prof. Avi
žonio: Rusia (Rus, Ros) — 
senovės rytų slavų ir jų val
džion patekusių neslavų 
tautelių ir jų gyvenamos 
žemės vardas, pradėtas var
toti nuo X a. antrosios pu
sės ir ilgainiui įgijęs įvai
rių prasmių” (LE, XXVI, 
psl. 141).

Nesigilinant į "norma- 
nistų” slavistų (kad var
das Rus yra variagų, 
gal suomių Ruotsi kil
mės) ginčus su "antinor- 
manistais 
rytų slavų kilmės etnoni- 
mas, kildinamas iš Ros’ ar
ba Rus’ upės Ukrainoje), 
tenka konstatuoti, kad lie
tuvių ir lenkų kalbose "Ru
sia” yra senslavių "Ruso" 
(su minkštinamuoju ženklu 
”6”) atitikmuo. Rytų slavų 
kirilicos raidyne pusbalsė 
"mjakiznak” (t. y., minkš- 
taženklis) atsiliepia į baltų 
”ia”, kartais ”ie” garsus.

Slaviškas tautovardis Ru
so kai kada išverčiamas lo
tyniškai ’Ruthenia” (lietu
viškai Rutėnija). Štai DLK

(kad Rus yra

DIRVA

Gediminas titulavosi "Let- 
vinorum et multorum Ru- 
thenorum Rex” (lietuvių ir 
daugelio rusinu karaliumi). 

Taigi, ką reiškia rusų, 
lenku, ukrainiečių' ir lietu
vių istoriografijoje termi
nas Rusia ? čia pateikiamos 
pagrindinės sąvokos:

1) Rytų slavų (didžiaru
sių, ukrainiečių ir gudų) et
nografiniai plotai nuo IX a. 
pradžios.

2) Vladimiro sukurta Ki
jevo didžioji knigaikštija ir 
jai suirus, XII-XIII a. vadi
namų Riurikaičių rytų sla
vų valstybės imtinai.

3) Anot istorikų H. Low- 
mianskio, V. Lebedevo, M. 
Tichomirovo ir kt. IX-X a. 
terminas Rusia reiškia Ki
jevo valstybės valdančius 
sluoksnius; variagų pali
kuonis bei slavus karius ir 
pirklius.

4) Anot istorikų H. Paš
kevičiaus ir A. Petkovo, 
Rusia buvo XI-XIII a. tai
komas žemėms, kurios buvo 
priėmusios stačiatikių tikė
jimą Rytų Europoje.

Be to Rusios ir Rutėnijos 
terminas taikomas tam tik
roms sritims, būtent: -

1) Raudonoji Rusia (Czer- 
wona Rusia), apimanti Lvo
vo, Pšem.vslio, Haličo ir 
Chelmo žemes;

2) Juodoji Rusia, kurią 
XIII-XIV a. sudarė dalis gul 
dų ir visos pietinės jotvin
gių žemės (Naugarduko, 
Gardino ir Balstogės sri
tys) ;

3) Belarus’ arba Gudija;
4) Ukrainiečiai ir jų že

mės dar didžiarusių vadina
mos Malorusii; ir

5) Užkarpačio Rusia 
(Karpatška Ruso), t. y. sri
tys tarp Ukrainos, Slovaki
jos ir Vengrijos.

Rusios gyventojai yra va
dinami rusinais (arba loty
niškai rutėnais).

Ilgainiui Rusios vardą pa
sisavino Maskvos valstybė, 
kurios valdovai nuo Ivano- 
Jono III ėmė tituluotis visų 
Rusų carais. Tokiu būdu 
Maskvos valstybei imta tai
kyti iš "Rusios" kilęs "Ru
sijos” (dar ir Rosijos) var
das. Nuo Petro I laikų, 
XVIII a. pradžioje, Masko- 
lija oficialiai pradėjo varto
ti "Rusijos” vardą. Vadina-
si, imperalistai maskvėnai- 
didžiarusiai pasisavino ru
sų vardą ir pagaliau Rusijos 
vardą.

Taigi, norint išlaikyti is
torinių sąvokų tikslumą ne
galima sutapatinti Rusia su 
išvestiniu terminu Rusija
(t. y., Maskolija).

Algirdas Budreckis

PASTABOS DĖL
VALSTYBĖS ŽENKLO

Gerb. Redaktoriau!
Kodėl, Jus, dedate subiau- 

rotus valstybės ženklus ?
Valstybinis ženklas, ne

gali būti sušaržuotas, ar iš
kraipytas.

Vasario mėn. 16 d. pro
ga, uždėjotę tiesiog baisų 
kerėblą, vaizduojanti mūsų

1981 m- kovo 12 d.

Vytį.
Kažkas panašaus į arklį, 

bėga į priešingą pusę. Užso
dintas kažkoks kerepėtas, 
atsuktas į arklio uodegą.

Kodėl vis terliojate mū
sų valstybės ženklą?!. .

A. Paškonis
Downers Grove, III.

Red. pastaba. Vytis, kuri 
buvo atspausdinta Dirvoje 
Nr. 7, yra išdidinta iš nuo
traukos Kario žurnale 1939 
m., vaizduojančios Lietuvos 
prezidentą'A. Smetoną, ap
suptą vyriausybės nariais, 
Vilniaus grįžimo iškilmių 
diena, prezidentūros balko
ne.

ATVIRAS LAIŠKAS
Vasario 15 d. Hartforde 

vyko Vasario 16 d. viešas 
minėjimas Šv. Trejybės baž
nyčioje ir Lietuvių Klubo 
salėje. Kasmet lyg į tauti
nes rekolekcijas iš plačio
sios apylinkės susirenka 
daug lietuvių šventadieniš
kai nusiteikusių. Salėje lai
ke programos jaunimas rin
ko aukas vokais.

Savo auką aš įdėjau į vo Alfonsas Burneika 
Hartford, Conn.

ką ir ant jo užrašiau: pusę 
LB-nei, antrą pusę Tautos 
Fondui. Aukų surinkta per 
du tūkstančius. Minėjimas 
buvo turiningas. Savaitei 
praslinkus, čekiu pusę au
kos Tautos Fondui man grą
žino LB apyl. kasininkas H. 
Dapkus laiškeliu paaiškin
damas, kad tą padarė LB 
apyl. pirmininko St. Zabu- 
lio pavestas. Minėjimą ruo
šė LB apylinkės valdyba.

Šiuo veiksmu LB apyl. 
pirmininkas fiziniai mane 
nepažeidė, bet. palietė mano 
asmeninę teisę ir laisvo ap
sisprendimo valią.

Anksčiau eilę metų Vasa
rio 16 d. minėjimus ruošda
vo LB apyl. valdyba ir au- 
kos buvo renkamos aukoto
jo laisvu apsisprendimu.

šį atvirą laišką parašiau 
prieš Hartfordo LB apylin
kės pirmininko sauvaliavL 
mą, nes tuo silpninama lie
tuviška visuomenė, skaldo
mas vieningumas ir pažei
džiama kiekvieno aukotojo 
laisva valia.

Su pagarba,
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PAGERBTI 
SAVANORIAI-KŪRĖJAI

LB Marųuette Parko 
(Chicagoje) apylinkės val
dyba, vadovaujama pirm. 
Birutės Vindašienės, š. m. 
vasario 21 d. Lietuviu Tau
tiniuose Namuose suruošė 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyviams savano- 
riams-kūrėjams pagerbimą. 
Buvo pakviesti visi savano- 
rių-kūrėjų s-gos Vytauto 
Didžiojo Chicagos skyriaus 
nariai, iš viso 27 asmenys. 
Asmeniškai pagerbime da
lyvavo 20 narių, kiti dėl li
gų ir kitų priežasčių nega
lėjo atvykti.

Pagerbimą atidarė ir jį 
pravedė pirm. Birutė Vin- 
dašienė. Pagerbti žuvusieji 
už tėvynės laisvę. Maldą su
kalbėjo vyskupas Vincentas 
Brizgys, žodį tarė gen. kon
sule Juzė Daužvardienė. Ji, 
kaip visada, turiningoje sa
vo kalboje, surado šiltus žo
džius tiems, kurie nesigai
lėdami savo gyvybės, apgy
nė Lietuvą nuo grobuoniškų 
kaimynų. Savanoriai yra 
tikrieji lietuvių tautos did
vyriai.

Simbolines žvakes užde
gė: gen. konsule J. Dauž
vardienė, PLB valdybos vi
cepirm. adv. Saulius Kup
rys, ALTo pirm. dr. K. Šid
lauskas, Savanorių-kūrėjų 
centro valdybos vicepirm. 
J. Vii utis ir savanorė-kūrė- 
ja Stanislava Statkevičienė.

Momentui pritaikytą sa
vo kūrybą paskaitė Apolina
ras Bagdonas, pritariant B. 
Pakštui rageliu.

Valdas Adamkus kalba sa- 
vanorių-kūrėjų pagerbime.

J. Kuprio nuotr.

Pagrindinę paskaitą skai
tė aukštas federalinės val
džios pareigūnas inž. Val
das Adamkus. Savo kalboje 
ne tik iškėlė savanorių-kū= 
rėjų sunkias kovos sąlygas, 
bet palietė ir šių dienų lie
tuvių gyvenimą, spaudą bei 
tarpusavius nesutarimus. 
Kvietė imti pavyzdį iš anos 
meto gyvenimo ir kovoti su 
visos tautos priešu, bet ne 
tarp savęs.

Prasmingus, skulptoriaus 
Petro Vėbros sukurtus žy

menis įteikė gen. konsule J. 
Daužvardienė, asistuojama 
valdybos nario informacijai, 
žurnalisto Jurgio Janušaičio 
(šio pagerbimo iniciato
riaus) ir vicepirm. Broniaus 
Andriukaičio'. Plaketėje yra 
kario galva, savanorio me
dalis ir šis prasmingas įra
šas:

Per amžius budėję, laisvę 
laimėjom, per aukas ir 
pasišventimą.

Sveikinimo žodį tarė: 
PLB ir Ateit. Federacijos 
vardu S. Kuprys, ALTos — 
pirm. dr. K. Šidlauskas (nu
klydus į spaudos kritiką, 
buvo publikos nutrauktas), 
BALFo — J. Jasaitis, LB 
Vid. Vakarų apyg. pirm. K. 
Laukaitis, Karių veteranų 
"Ramovės" Chicagos skyr. 
pirm. J. Gaižutis, L. šaulių 
s-gos pirm. K. Milkovaitis.

Savanorių'-kūrėjų skyr
iaus pirm. Juozas Tamulis 
padėkojo rengėjams, svei
kintojams ir visiems susi
rinkusiems.

Akadertiinė dalis baigta 
visiems susirinkusiems su
giedojus Lietuvos himną.

Mehinė dalis

Po vakarienės buvo atlik
ta įvairi meninė programa. 
Chicagos lietuvių styginis 
orkestras, v a d ovaujamas 
Fausto Strolios, išpildė vie
nas ir kartu su soliste Aldo
na Buntinaite lietuviškų 
dainų pynę. Orkestrą suda
ro:, vad. F. Strolia, akompo- 
niatorius A. Kaminskas, 
muzikai — P. Matiukas, dr.
L. Ragas, J. Rėmis, B. Pakš
tas ir M. Madsen.

Kr. Donelaičio lit. mokyk
lų mokiniai — Andrius Plie
nas ir Aušra Jasaitytė pa
sveikino mokyklos vardu sa
vanori us-kūrėjus ir pade
klamavo Maironio Pirmyn 
į kovą ir Senovės dainą.

Savanorius - kūrėjus, so
listę, orkestrą ir deklama
torius publika labai šiltai 
sutiko ir nesigailėjo ploji
mų.

Pagerbimas labai gerai 
pavyko, žmonių prisirinko 
sausakimšai (bilietai jau 
prieš savaitę buvo išpar
duoti) ir rengėjus — Mar- 
ųuette Parko apylinkės val
dybą — reikia pasveikinti 
už tokią prasmingą idėją. 
Savanori us-kūrėjus slegia 
metų našta ir dažno sveika
ta jau yra susilpnėjusi. Dar 
praeis keletas metų ir ne
beturėsime ką gerbti ai- su 
jais pabendrauti.

LB Marąuette Parko apy
linkės valdybą sudarė: 
pirm. Birutė Vindašienė, vi
cepirm. Bronius Andriukai
tis ir Kostas Juškaitis, se
kretorė Aleksandra Likan- 
derienė, ižd. Antanas Karei
va, švietimo reikalams Da
nutė Augienė, informacijai 
Jurgis Janušaitis, ypating. 
reikalams Apolinaras Bag
donas, jaunimo ir sociali-

Gen. konsule Juzė Daužvardienė 
riui-kūrėjui Ignui Adamkavičiui.

sales,

įteikia žymenį savano-
J. Kuprio nuotr

klases, kavinę ir kiniams reikalams Violeta La
pienė ir atstovas Lietuvių 
Fondui Kazys Barzdukas.

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Knygų rinkoje pasirodė

M. K. inicialais pažymėto 
autoriaus knyga "Valstybi
ninkas politikos sūkuriuo
se”, kurios sutiktuvės įvy
ko š. m. vasario 27. d. Jau
nimo Centro kavinėje, Chi
cagoje.

Vakaronę atidarė ir pra
vedė prof. dr. Balys Palio
kai. Knyga turi ir antrinę 
antraštę — Prelatas Myko
las Krupavičius 1885-1970. 
Apie prel. M. Krupavičių 
kalbėjo teisininkas Bernar
das Žukauskas. Apie Stei
giamąjį seimą Vytautas šo- 
liūnas, o apie knygą — kun. 
Vytautas Bagdonavičius.

Vakaronę paįvairino B. 
Pakšto vadovaujamas muzi. 
kinis vienetas, atlikdamas 
lietuvių dainų pynę. RageT 
lių trio sudarė: B. Pakštas,
L. Bichnevičius ir V. Vait
kevičius. Vėliau prie jų pri
sijungė kanklininkė Emili
ja Sakadolskienė (Pakštai- 
tė) ir ketvirtas ragelis Li
nas Rimkus.

žmonių prisirinko netoli 
šimtinės (beveik išimtinai 
vyresnio amžiaus), įprastas 
tokioms vakaronėms skai
čius. Atidžiai išklausė pra
nešėjų pasakytas mintis ir 
pasidžiaugė švelniomis me
lodijomis.

Baigus programą, vado
vas dr. B. Paliokas, padėko
jo vakaronės dalyviams, o 
mecenatams įteikė po kny
gą. Visi susirinkusieji ren
gėjų buvo pavaišinti.

M. K. knyga — Valstybi
ninkas politikos sūkuriuo
se, prelatas Mykolas Krupa
vičius 1885-1970. Biografi
nė apybraiža.. Amžininkų 
a t s įminimai, dokumentai, 
laiškai. Išleido 1980 m. Po
piežiaus* Leono XIII litera
tūros fondas. Chicago. Kai
na nepažymėta, bet buvo 
parduodama po 6 dol.

UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALAS

Užgavėnių k a r n avalas 
įvyko š. m. vasario 28 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Rengėjai buvo užėmę visas

tas patalpas. Užplūdo dau
giau pusantro tūkstančio 
žmonių, daugiausiai jauni
mas — studentai ir moks
leiviai Dalyvavo 14 orga
nizacijų su savo ekspona
tais, valgyklomis, barais, 
parduotuvėmis ir kitokio
mis išmonėmis. Vyko įvai
rios programos, paradai. 
Grojo VYTIS' ir B. Pakšto 
orkestrai. Koridoriai, kam
bariai ir salės įvairiai deko
ruotos, egzotiškais vardais 
pavadintos. Labai daug ir 
įvairių kaukių, viena už ki
tą gražesnių, įdomesnių ir 
puošnesnių. Buvo ir kaukių 
vardo nevertos aprangos 
(ant galvų užmauti popie
riniai maišeliai su iškirpto
mis skylėmis ir kt.).

Rengėjų pakviesta komi
sija įdomiausioms kaukėms 
skyrė premijas.

Buvo atvykusių iš toli
mesnių vietovių: Clevelan
do, Detroito, Toronto, ir .ki
tur. Tai, turbūt, vienintelis 
renginys, j kurį jaunimo ne
reikia varyti, bet patys 
veržiasi.

Teko girdėti vyresnių 
žmonių, kuriems tokie su
buvimai nepatinka ir pikti
nasi įsivaizduotais apsinuo
ginimais bei nemoralybė- 
mis. Dažniausiai kalba tie, 
kurie patys nebūna ir ne
mato,. o išgirsta iš trečių ar 
dešimtų lūpų. Gal galima 
būtų išjungti pradžiamokslį 
jaunimą ir po kaukių para
do tėvai turėtų juos išvežti 
namo. Bet, jei tėvai kartu 
dalyvauja, tai reikėtų palik
ti tėvų atsakomybei.

Užgavėnių karnavalas iš
judina daugelį organizaci
nių vienetų ir priverčia pa
siruošti bei paplanuoti. Or
ganizacijos turi progos pa
pildyti savo kasas tolimes
nei veiklai.

DAIL. GALDIKO DARBŲ 
PARODA

Nekalt. Prad. Marijos se
serų (Putnamo) rėmėjų 
Chicagos apygardos valdy
ba š. m. kovo 27 d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijo
je ruošia dailininko Adomo 
Galdiko dailės darbų ir An
tano Paskočimo lietuviškų 
kryžių parodas. Po atidary
mo, kavinėje bus tęsiama 

vakaronė, kurios metu kal
bės kun. Stasys Yla apie 
lietuviškus kryžius ir bus 
rodomas garsinis filmas 
apie dail. Ad. Galdiką.

Balandžio 5 d. Jaunimo 
Centro didžiojoj salėje Put
namo seselės ruošia vaka
rienę, kurios metu progra
mą atliks torontiškiai meni
ninkai: solistė Slava žeme- 
lytė ir muzikas Jonas Govė- 
das.

Rengėjos kviečia visą lie
tuviškąją visuomenę daly
vauti parodų atidaryme bei 
vakarienėje ir prisidėti prie 
Putnamo seselių motiniško 
naujojo namo skolų mažini
mo. Putnamietės seselės yra 
įsijungusios į lietuvių kul
tūrinę veiklą, ruošia jauni
mo stovyklas, leidžia vai
kams "Eglutę”, globoja se
nelius ir dalyvauja kitoje 
lietuvių veikloje. Šiuo metu 
Putnamo seselės yra pačios 
lietuviškiausios, todėl reikia 
jų darbus remti.

MARGUTIS KVIEČIA
Margutis penkiasdešim

tuosius veiklos metus pra
deda Antano Gustaičio 4 
veiksmų t r a g i k omedija 
"Mėnulio užtemimas”. '

Veikalas naujas, nespaus
dintas ir niekur nestatytas.

Pastatymas Dariaus La
pinsko, choreografija Viole
tos Karosaitės, dekoracijos 
Jono Kelečiaūs. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka Lai
ma Rastenytė-Lapinskienė, 
Jonas Kelečius ir Bernardas 
Prapuolenis.

Spektakliai bus balandžio 
11 ir 12 d.d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Bilietai gau
nami Margutyje ir Vazne- 
lių prekyboje.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir bilietus 
įsigyti iš ankšto.

Į premjerą pakviestas ir 
žadėjo atvykti ir pats au
torius Antanas Gustaitis.

• Šarūnas Valiukėnas, 10 
metų dirbęs respublikonų 
tarnyboje, Spfingfield, III., 
nuo š. m. kovo 1 d. pakvies
tas Illinois valstijos sekre
toriaus .specialiu asistentu 
(deputy director) automa
šinų departamente.

Bendradarbių suruoštose 
išleistuvėse, kuriose dalyva
vo apie 60 asmenų, Šarūnas 
buvo maloniai nustebintas, 
radęs Lietuvos trispalve vė
liava papuoštą salę ir su
tiktas lietuvišku maršu, pa
grotu iš senos plokštelės.

• Lietuvių Tautinių Na
mų Chicagoje metinis susi
rinkimas įvyks kovo 21 d., 
šeštadienį, 4:30 vai. p. p. 
nuosavuose namuose, 6422 
So, Kedzie Avė. Bus valdy
bos ir tarybos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų ir 
direktorių rinkimai.

Po susirinkimo 7 v. v. 
bendra vakarienė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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■ Detroito lietuviai

A. A. Juozas Černiauskas

A. A. JUOZO 
ČERNIAUSKO NETEKUS

Vasario 19 d. po ilgos ir 
sunkios ligos Providence li
goninėje mirė inž. Juozas 
Černiauskas, sulaukęs 69 
metus amžiaus. Velionis bu
vo gimęs 1911 m. spalio 2 
d. Varnėnu km., Leipalingio 
valse., Dzūkijoje. Baigė 
Kauno Aukštesniąją Tech
nikos mokyklą ir dirbo įvai
riose Susisiekimo Ministeri
jos įstaigose. Ilgiausiai 
Kauno Telegrafo ir Telefo
no įstaigoje kaip viršininko 
padėjėjas ir pavaduotojas.

Karo metu 1944 metais, 
pasitraukė su šeima į Vo
kietiją. Į Ameriką atvyko 
1949 metais. Dirbo GM ben
drovėje iki išėjo pensijon.

«

■
■

■■■

■■

■■■
■

■■■

■

■

. NC, CNC 
MACHINISTS

We have openings for people who can sėt up and operate 
NC and CNC machines in the following classifications:

AUTOMATIC TAPĖ MACHINE
(Turret Lathe) — •

Minimum 5 years experience and equal to journeyman 
status. Prefer experience on Warner & Swasey 2 AC, 
2 AB and 2 SC. Mušt have own tools and be able to sėt 
up and run. Mušt read and understand blueprints.

MILL AND DRILL
Set-up and operate automatic tapė machines. Have 5 years 
experience with set-up and ūse at cutting tools, mill drills. 
boring, tapping, etc., and have own tools. Mušt be able to 
read and understand blueprints.

■
We also have openings in the follovving classifications.

SURFACE GRIND
Minimum 4 years experience in production and tool grind
ing. Mušt be able to read and understand blueprints and 
have tools. Setup and operation of Thompson Model ”B” 
Reid, Gardner and Brovvn and Sharp Grinders.

EXTERNAL GRIND (O. D.)
Minimum 3 years experience in sėt up and grinding of 
close tolerance O. D. Grinding and blueprint rėading. 
Mušt be able to sėt up adjust and inspect own work.

TOOL CRIB
Minimum 5 years experience in tool and parts CRIB sėt 
up and inventory control. Mušt be familiar with MILI- 
TARY and GOVERNMENT specificptions for storage of 
parts and eąuipment.

All applicants mušt be able to work the afternoon shift 
after probation period. We have an excellent wage 
fringe benefit package.

and

CADILLAC GAGE DIVISION 
, EX-CELL-O CORPORATION 

257600 GROESBECK HIGHVVAY, 
WARREN, MICH. 48089 

(313) 777-7100
■ s ■

Equal Opportunity Employer

M Antanas Grinius

1956 m. automobilistas 
mirtinai suvažinėjo jo žmo
ną Liudviką. Tas įvykis 
smarkiai sukrėtė Juozą. Li
ko našlys su trimis jaunais 
vaikais, kuriuos visus iš
mokslino. Prie vaikų iš
mokslinimo prisidėjo ir jo 
nauja žmona Jadvyga, su 
kuria apsivedė 1965 m. ir 
išgyveno 15 metų.

1978 m. naujas smūgis 
— mirė jo duktė Irena, 37 
metų amžiaus.

Juozas Černiauskas buvo 
švelnaus būdo ir draugiš
kas. Priklausė: Lietuvių 
B e n d ruomenei, Lietuvių 
Fondui, SLA, Inžinierių 
draugijai, Balfui, Ramovė- 
nams, St. Butkaus šaulių 
kuopai, Lietuvių namų 
draugijai. Dal iaus - Girėno 
klubui ir ALR klubui.

X
Vasario 22 d. Baužos lai

dotuvių namuose kun. Al
fonsui Babonui sukalbėjus 
rožinį, įvyko atsisveikini
mas: LB Detroito apylin
kės, Detroito _ ateitininkų, 
Gabijos tunto skaučių, 
Sporto klubo "Kovas”, Bal
fo, Inžinierių ir ALR klubo 
vardu atsisveikino ir šeimai 
užuojautą pareiškė laidotu
vių direktorė Yolanda Za- 
parackienė, Lietuvių Fondo 
vardu Vytautas Kutkus, 
Ramovėnų — Stasys šimo-

■

■

■
■■■

■ ■■
■■

■

■■

■

Detroite Įvykusios madų parodos modeliuotojos. Iš kairės sėdi: R. Polteraitienė, B. Bublienė, 
D. Stonienė, D. Petronienė. Stovi: R. Mingėlienė, R. Jotkutė, J. Zaparackienė, D. Velavičienė, 
D. Jurgutienė, B. Barauskienė, R. Baltrušaitytė, G. Ankienė ir G. Palaikienė. J. Urbono nuotr.

liūnas, šeimos ir giminių — 
Kazimieras Daugvydas, St. 
Butkaus šaulių kuopos — 
Stefa Kaunelienė, Lietuvių 
namų draugijos ir Dariaus- 
Girėno klubo — Edvardas 
Milkauskas. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Prie karsto 
stovėjo St. Butkaus šaulių 
kuopos vėliava.

Vasario 23 d. iš šv. An
tano parapijos bažnyčios, po 
iškilmingų pamaldų, gimi
nių, draugų ir pažįstamų il
gos automobilių vilkstinės 
buvo nulydėtas į Mt. Olivet 
kapines.

Pasiliko dideliame nuliū
dime : žmona Jadvyga, duk
tė Rožė, gyv. Kalifornijoje, 
sūnus Saulius, marti Valen
tina, anūkės Gailutė ir Ni
da, mirusios dukters Irenos 

Christou vaikai Aleksas ir 
Julija, podukros. Aldona 
Viner su šeima ir Janina 
Carison su šeima, 4 broliai 
ir 2 seserys Lietuvoje, pus
brolis Antanas Švitra, gyv. 
Austin, Texas ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Užkandžiai laidotuvių da
lyviams buvo parūpinti 
Thomas svetainėje.

Suaukota šv. Mišioms 300 
dol., Lietuvių Fondui 235 
dol. ir Tautos Fondui 100 
dol.

• Jadvyga Černiauskienė, 
tęsdama a. a. vyro Juozo 
tradiciją, Dirvai paremti 
paaukojo 20 dol.

Rožė Černiauskaitė, atvy
kusi iš Kalifornijos į tėvo 
laidotuves, per Dirvos ben
dradarbį Antaną Grinių už
siprenumeravo 1 metams 
Dirvą.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAI’ISTS 
an openiry exi»U in our home care 
operationa for a currenlly licenteH 
phyaiCHl'therapist with ability to ap 
ply rehabilitation technique s in a 
home Hetling and effeclively corn- 
municate verbally and in writin«. 
Dutiua required limited travel in 
Green County. Cotnpelltive t»a1ary. 
Libernl public eniployee*, fringe ben
efit, package availr.ble for full time 

hr. wk. Call or wrile for appt. to 
diacuss details.

HEALTH COMMISSION 
GREEN COUNTY HEALTH DEPT. 

360 WILSON DR.
P. O. BOX Z50 

XEN!A. OHIO 45385 
513-376-9411 or 513-426-6351

An 17|u.il Opportunity Employer’ 
(7-IJt

PATERSON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

š. m. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėji
mas PAterson, N. J. įvyko 
vasario 22 d.

Iš ryto buvo mišios už 
Lietuvą, kurias koncelebra- 
vo parapijos klebonas kun. 
V. Palubinskas ir kunigai 
J. Kinta ir V. Dabušis. La
bai gerą pamokslą pasakė 
kun. V. Dabušis. Pamaldos 
baigtos sugiedant Lietuvos 
himną.

3 vai. p. p. parapijos sa
lėje vyko minėjimas, kurį 
pradėjo LB Patersono apy
linkės pirm. A. Rugys. .Jis 
pakvietė minėjimui vado
vauti jaunos kartos atstovę 
Angelę Stankaitienę. Visa 
programa buvo atlikta jau-, 
nimo. Pagrindinė kalbėtoja 
buvo irgi jaunimo atstovė 
Gintė Damušytė. Savo kal
boje ji kreipėsi daugiausia 
į jaunimą, kviesdama jį 
dirbti dėl Lietuvos išlaisvi
nimo. Ji kalbėjo dviem kal
bom, nes šį minėjimą rengė 
LB valdyba ir Lietuvos Vy
čiai.

Meninę programą atliko 
New Yorko jaunimo choras, 
vadovaujamas jaunos mu
zikės Dalios Sakaitės. Visi 
jauni, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, jie sudarė puikų 
vaizdą. Dainavo visas cho
ras, paskui mergaitės vie
nos, vėliau čėsnavičiūtė ir 
Alksninytė padainavo due
tą. Tarp dainų Rasa Raz- 
gaitienė padeklamavo Ber
nardo Brazdžionio eilėrašti 
”Aš čia gyva’, o Alinas čiu- 
berskis Petro Babicko eilė
raštį "Apie nedainuotas ko
jas”. šis eilėraštis Paterso- 
ne buvo negirdėtas ir pui
kiai padeklamuotas visiems 
labai patiko.

Po programos visi buvo 
pavaišinti kava ir pyragais. 
Vaišino šeimininkės: O. 
Preikštienė, I. Keraitienė,
M. Šaulienė ir O. Rekešie- 
nė. Jos paaukojo visą mais
tą. Joms talkino Betty Dow- 
hen. Negalima nepaminėti 
Vytauto Gružo, kuris, turė

damas meninių gabumų, 
kasmet gražiai papuošia sa
lę. šiais metais V. Gružui 
salę sutvarkyti ir papuošti 
padėjo Betty Dowhen. Kas 
norėjo, galėjo pasivaišinti 
ir stipresniais gėrimais, ku
riais aprūpino J. Mecionis 
ir V. Matusaitis.

Vasario 16-ji šiais metais 
buvo plačiai paminėta ir 
amerikiečių spaudoj, o šiau
rės New Jersey radijo sto
tis perdavė LB parūpintą, o 
Algio Rukšėno ir Juozo 
Stempužio (abu iš Cleve
lando) puikiai paruoštą 
programą. Vasario 17 d. 
prie miesto rotušės Pater
sono miesto meras F. P. 
Kramer pakėlė Lietuvos tri
spalvę ir pasirašė Lietuvių 
dienos proklamaciją, (am)

HARTFORD
EGLĖ ŽALČIŲ 
KARALIENĖ

Vasario 21 d. vakare 
Hartfordo Lietuvių klubo 
salėje įvyko tautinių šokių 
grupės "Berželis", pasakos 
Eglė žalčių karalienė sceni
nis apipavidalinimas, pa
įvairinant tautiniais šo
kiais. Grupės vadovė šokių 
mokytoja Dalia Dzikienė, 
padėjėja ir vaidinimo reži- 
sorė Ramona Liaukutė.

Pasakos pastatymas susi, 
rinkusiems labai patiko, o 
jų atsilankė per porą šim
tų. Visi šokiai buvo įmant
riai atlikti. Sveikintina Da
lia Dzikienė ,kuri grupėj 
šokėjų išsiaugino ir susira
do labai gerą padėjėją, gu
vią' ir aiškią pranešėją. Vi
sas parengimas buvo viena
veiksmis ir praėjo greitai 
linksmoj nuotaikoj.

Nemažiau bus svarbu su
silaukti gegužės 30, 31 die
nų, kuriose vyks Rytinio 
pakraščio tautinių šokių 
šventė Hartforde, Trinity 
College patalpose, šokėjų 
bus per 300.

Alfonsas Burneika

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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ROCHESTER
PAKILUS VASARIO 16 

MINĖJIMAS
Vasario 16-ją Rochesterio 

lietuviai atšventė su giliu 
tautiniu įsijautimu, prisi
mindami 1918 metu Lietu
vos atkūrimo sunkųjį kelia.

Alto skyriaus valdyba su 
ryžtingu ir nepailstamu pir
mininku J. Jurkum darė 
daug pastangų, kad Lietu
vos įkūrimo 721 m. ir atkū
rimo 63 metų minėjimas 
būtų iškilmingai atšvęstas.

Minėjimas įvyko vasario 
22 diena. Išvakarėse lietu
vių delegacija aplankė me
rą Tom Ryan/čia pirminin
kas J. Jurkus tarė trumpą 
žodį, prašydamas miesto 
merą pasirašyti 1981 m. va
sario 16-sios proga deklara
ciją ir paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybės dieną Ro- 
chesteryje. Meras nuošir
džiai pasiūlymą priėmė ir 
įvykdė. Amerikiečių dien
raštis paskelbė deklaracijos 
turinį ir informavo savo 

NS^essmig 
PROFESSIONALS 
Holland, Michigan
As a leadmg manufacturer of office interior 
systems, Havvorth is#experiencmg dramatlc 
growth in an indust'ry that is also 
expandlng very rapldly. A people-oriented 
company, Havvorth is dedicated not only to 
its own corporate grovvth. būt to the 
professlonal development of the individual 
as well.

About M.I.S.
A strong management commltment to our 
M I S. group is refleeted in the recenf 
conversion to an IBM 4341 system in an 
MVS/IMS on line environment. This wi!l 
involve re-design of all major applications 
now being developed including Human 
Retources, Marketlng, and all Accourllng 
funetions as wefl as a comprehensive MRP 
system. *

Opportunities
Severai System* Analyst and Progremmer/ 
Analyst positions are available in system* 
development and support group*.
Experience requirements vary from 1 to 6 
years, preferably in a manufacturmg

• environment. Oualified candidates vvill be 
degreed professionals who have 
demonstrated good communication skills, 
project leadershlp abilltles, and motivation 
to keep projects moving with minimum 
supervision.

The Company and Benefits
Havvorth is tocated in Holland. Michigan - 
in the heart of a four season recreational 
area - vvith a small tovvn atmosphere and 
big city conveniences Our benefits 
package Is competitive and mcludes a 
llberal relocatlon policy.

We are HAWORTH Manufacturing, Incorporated, and we 
would likę to tell you more about ourselves, especially if you 
are an independent thinker able to handle projects with little 
intervention. To pursue this opportunity, send a eurrent 
resume to:

MANAGER OF EMPLOYEE RELATIONS 
Human Resources Department

OFFICE INTERIOR SYSTEMS
. Holland, Ml 49423

An Eaual Opportunltv Employer

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

M CSŲ SKYRIAI:
Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St....................................................................................  305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .....................................................   435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Sti-eet ..................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y, 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .........      895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ...........................   486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ..............................................................   925-2787
Chicago, III. 60609 —'1855 VVest 47 Street .......................................................................  376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd......................................................................... (216) 845-6078
Detroit 12, .Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer,N.Y. McKennan Rd...............................     315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..............................   365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St......................................    215-497-2382
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ..............................................   385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................     674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.................. ...............   475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St................................................................. 215 VVA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..............  602-942-8770
Rahway. N.J. — 47 East Milton Avenue .................................................................................. 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė...............    ••.................   301-589-4464
South Biver. N.J. — 41 \Vhitehead Avenue .......................................     257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .............................  ;..............  475-9746

skaitytojus. Vakare televi
zijoj rodė delegacijos gru
pės paveikslą ir ceramoni- 
jas pas merą.

11 vai. parapijiečiai susi
rinko šv. Jurgio bažnyčioje 
pasimelsti už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir kenčian
čią Lietuvą. Gudyno posto, 
ramovėnų, skautų, ateiti
ninkų atstovai pamaldose 
dalyvavo su savo vėliavo
mis. Klebonas kun. J. Vaš
kys prieš pradedant tarė 
žodį, kad pavergtoj Lietu
voje lietuviai kovoja už Lie
tuvos laisvę ir jų daug yra 
žuvusių, kiti laikomi ka
lėjimuose, kankinami . . . 
Kvietė visus pasimelsti už 
kankinius dėl mūsų tautos 
laisvės.

Pamaldas atnašavo kun. 
J. Vaškys, turiningą pa
mokslą pasakė, kuris per
sunktais patriotiškumu ir 
tėvynės meile.

LB choras, vadovaujant 
J. Adomaičiui giedojo baž
nytines giesmes, vargonavo 
muzikas R. Obalis. Pabai
goj įspūdingai sugiedojo

Rochesterio lietuvių delegacija pas miesto merą. Iš kairės: A. Beresnevičienė, B. Apona- 
vičienė, L. Klimaitė, P. Klimas, meras Th. Ryan, L. Lelienė, A. Januška, J. Jurkus, prof. N. Sa- 
balienė, kun. A. Petrauskas ir V. Vitkus.

Lietuviais esame mes gimę 
ir Lietuvos himną.

Po pietų 3 vai. parapijos 
salėje įvyko minėjimas, ku
rį pradėjo ir ištisą progra
mą vedė prof. dr. A. Klimas. 
Minėjimas pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Kunigas J. Vaškys sukal
bėjo maldą ir po to pagerb- 
tisavanoriai kūrėjai kariai. 
Dalyvavo tik vienas — P. 
Druseikis, E. Petkevičius 
neatvyko. Z. Arlauskas 
prieš 3 savaites mirė, kiti 
gi anksčiau iškeliavo amži- 
nvbėn.

Po visų oficialinių dalykų 
pakviestas pagrindinis kal

bėtojas, prof. Tomas Venc
lova. Publika labai šiltai 
sutiko.

Tomo Venclovo kalba bu
vo turininga, kurioj jis iš
kėlė daug konkrečių istori
nių faktų, vaizdžių ir įdo
mių minčių patiekė „klausy
tojam, kurie jam nuošir
džiai dėkojo ir entuziastiš
kai ilgai plojo.

Po paskaitos L. Klimaitė 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
vienbalsiai priimta ir pa
siųsta į Washingtoną.

Choras pasirodė su pa
triotinių dainų pyne, kurios 
gražiai skambėjo ir žaviai 
nuteikė klausytojus. Cho

rui dirigavo J. Adomaitis, 
akompanavo R. Obalis.

Pertraukos metu Roches
terio lietuviai suaukojo 
2200 dolerių Lietuvos vada
vimo reikalam.

Tautinių šokių grupė Laz
dynas, vadovaujamos J. Re. 
ginienės puikiai pašoko tris 
šokius.

Per visas tris televizijos 
stotis buvo rodomi minėji
mo būdingesni paveikslai, o 
taip pat amerikiečių spau
doje teigiamai įvertintas 
Vasario 16 d. minėjimas.

J. Miškinis
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas per
N.Y.

šiais metais New York 
Times radijo stotys AM ir 
FM nepaprastai iškiliai pa
minėjo Vasario 16-tąją. Vi
sa valandą grojant lietuviu 
kompozitorių muziką, infor. 
jant klausytojus apie Lietu
vą, Vilnių, Vilniuje gimu
sius nelietuvius muzikus, 
Vilniaus kultūrinę reikšmę 
rytuose, pabrėžiant, kad 
Vilnius buvo įvairių kultū
rų sankryža. Minėjimas bu
vo pravestas ”The Listen- 
ing Room” programos ribo
se kuri prasideda 10:6 prieš 
piet. Kadangi parengtame 
sąraše buvo 14 atskirų da
lykų, į kuriuos nebuvo 
įtraukti kūriniai fortepijo
nui, suprantama, kad tiek 
muzikos vienos valandos 
programoje negalima sutal
pinti ypač, kad 14 minučių 
yra paskirta žinioms, prane
šimams ir skelbimams. For
tepijono muzikai buvo nu
rodyta A. Kuprevičiaus 
įgrota plokštelė apimanti 
devynių lietuvių kompozito
rių muziką pradedant M. K. 
Čiurlioniu ir baigiant dabar
timi. Eilė atskirų dalykų 
jau buvo groti anksčiau per 
šią stotį, todėl buvo nuro
dyta, kad tos dienos pro
gramos vedėjas pats pasi
rinktų fortepijono veikalus.

Pradėdamas, programos 
direktorius Robert Sherman 
pareiškė, kad Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo 
šventės minėjimas per 
WQXR radijo stotis jau 
virto tradicija ir čia padė
kojo Jonui Lenktaičiui už 
įdomiai parengtą mišrią 
programą, bet kadangi mu
zikos yra daug ir įdomi, to
dėl nebus galima sutalpinti 
į vienos valandos ribas, ir 
pažadėjo dalį jos perkelti j 
sekančią dieną. Taip ir pa-

Times radijo stol
darė. Tokiu atveju Lietuvos 
vardas virš New Yorko 
skambėjo dvi dienas. Kad 
WQXR radijo stotys yra 
grynai klasikinės muzikos 
stotys veikiančios 24 valan
das paroje, o jos klausosi 
dauguma su muzika susiri
šę asmenys. Visoje Ameri
koje yra pripažinta, kad tai 
aukščiausio muzikinio, poli
tinio ir ūkinio lygio stotys.

"Kadangi šiandien yra 
mūsų pirmojo prezidento, 
George Washington atkel
tas gimtadienis", tęsė Ro
bert Sherman, "tai prieš 
pradedant lietuviškąją pro
gramą padarysime ir "mi
ni” Washingtono pagerbi
mą. Ir jam paskyrė specia
lią muziką kuri truko dvi 
minutes. Davęs žiupsnelį in
formacinės medžiagos apie 
Lietuvą pabrėždamas, kad 
tai buvo pati didžiausia ir 
stipriausia valstybė Euro
poje, daug pergyvenusi, 
žmones taikūs, ilgus laikus 
buvę svetimųjų priespaudo
je ir, kad tai viskas atsi
spindi jų dainose ir muzi
koje. Ypač susižavėjęs Se
nojo Vilniaus Muzika, ypač 
septynioliktojo bei aštuo
nioliktojo šimtmečio kom
pozitoriais, s u m inėdamas 
M. Radvilos, (1729-1821) 
Lietuvos princo ir Vilniaus 
pilies globėjo kompozito
riaus ir rašto žmogaus bei 
menų puoselėtojo gabumus 
pridėdamąs, kad Vilniuje 
yra gimę tokie asmenys, 
kaip rusų kompozitorius 
Cezare Cui, Aleksander 
Schneider, Jascha Heifetz 
ir jo motina Nadia Reisen- 
berg, koncertavusi Kaune, 
Rygoje, Varšuvoje, vėliau 
Cųrtis Insitute Philadelphi- 
joj.ė, dabar Juliard Muzikos 
mokyklos New Yorke pro

fesorė, programą pradėjo 
M. Radvilos dviem polone
zais. Jiems pasibaigus pa
reiškė, kad dabar jau laikas 
eiti prie patriotinės dalies 
ir suskambėjo Lietuvos 
himnas J. Karnavičiaus or- 
kestruotas, Jeronimo Ka
činsko diriguojamas simfo
ninio orkestro įgrotas, čia 
vėl jis įsiterpė kalbėdamas 
apie lietuvių tautos sunku
mus ir paskaitė Klemenso 
Jūros eilėraščio vertimo ”0 
Tėvyne manoji” pirmąsias 
keturias eilutes. Pagal šį ei
lėraštį Salomėja čerienė 
yra parašiusi dainą. Ji yra 
įdainuota Alice Stephens 
moterų choro. Solistė Ma
rytė Bankauskaitė Daina 
puikiai praskambėjo. Nau
dojant iš vienos plokštelės 
į kitą perėjimo techniką, 
besibaigiančią plokštelę nu- 
tildant, o pradedančiąją iš 
tylos pakeliant, dainai be
sibaigiant pasigirdo Karo 
muziejaus varpais įgrota 
liaudies daina "Oi, kas so
dai sodeliai”. Jais grojo Lie
tuvoje likęs kompozitorius 
Viktoras Kuprevičius. Vėl 
prahešimas apie lietuvių 
genties, Prūsų, išnaikinimą 
ir kryžiuočių užpuolimus, 
kurį sekė J. Tallat-Kelpšos 
parašyta daina pagal Mai
ronio eilėraštį "Kur lygūs 
laukai” ir sodrus Antano 
Kučingio balsas. Dainuojant 
žodžius, kuriuos Antanas su 
pagieža pabrėžia "ištroškę 
garbės”... net stoties tech
nikai ir kitas personalas 
pastebėjo”, klausdami ”kaž 
ko jis labai neapkenčia”?

Po dviejų minučių prane
šimų ir reklamų jis klausy
tojus supažindino su lietu
vių liaudies instrumemtais, 
pabrėždamas kankles. Pasi
girdo Jono švedo harmoni

zuotą Subatėlės melodija, 
įgrota Čiurlionio ansamblio, 
vadovaujant O. Mikulskie
nei. Vėl įsiterpęs keliais sa
kiniais klausytojus supažin
dino su St. Šimkaus biogra
fija ir Aldona Stempužie- 
nė-švedienė padainavo jo 
parašytą Lopšinę, palydint 
Stuttgarto Simfoniniam or
kestrui, kurį dirigavo D. La
pinskas. Toliau sekė Jono 
Stasiūno įdainuota liaudies 
daina ”Oi, šėriau, šėriau 
juodbėrą žirgelį". Verta pa
stebėti, kad direktorius R. 
Sherman jau yra pamėgęs 
4 lietuvius vokalistus. Jų 
tarpe yra Aldona Stempu- 
žienė-švedienė ir Jonas Sta
siūnas. šių atlikę j ų-meni- 
ninkų plokštelės per šias 
stotis yra pergrotos, o kai 
kurios dairios net po kelis 
kartus.

Vėl grįžęs prie lietuvių 
liaudies instrumentų aiški
nimo tuoj įjungė Ansamblio 
"Lietuva” įgrotą "Piršlio 
polką”. Pirmosios dienos 
programą baigė Antano Ra
čiūno 6-sios simfonijos pir- 
muoja dalimi Allegro rusti? 
camente.. Tą dalį, jis kaip 
muzikas ir kritikas apibu
dino labai įdomiai ir paža
dėjo ateityje pergroti visą 
simfoniją. Vėl padėkojęs 
Jonui Lenktaičiui už pa
rinktą programą ir telefo
ninį lietuvių kalbos kursą 
pažadėjęs rytojaus dieną 
toliau tęsti programą, atsi
sveikino su klausytojais, 
pareikšdamas, kad ligi ry
tojaus ir jo liežuvis pailsės, 
ir kad rytojaus dieną jo lie
tuvių kalba bus geresnė.

Vasario 17 dieną tuoj po 
žinių jis vėl pakartojo eilę 
vakar dieną sakytų minčių 

BALTK 
TOURS

apie Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės reikšmę ir 
jau virtusią tradicija, pa
pildydamas žiniomis apie 
lietuviškąją muziką bei jų 
kompozitorius, ypač pabrėž
damas ir iškeldamas M. K. 
Čiurlionį. Pristatė pianistą 
Andrių Kuprevičių, kuris 
nepertrauktas pagrojo: M.
K. Čiurlionio — Tris preliu
dus, Vytauto EĮacevičiaus— 
du preliudus, St. Šimkaus — 
Scherzo ir J. švedo — Musi- 
cal Sketčh. Baigdamas dar 
kartą priminė klausytojus, 
kad WQXR stotys jau penk
ti metai duoda lietuvišką 
muziką Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga, vil- 
damas, kad klausytojai tu
rėjo progos išgirsti naujų, 
kitur negirdėtų, kompozici
jų, liežuvį paraduojančių 
pavardžių bei pavadinimų, 
užbaigė Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo pa
minėjimo programą.

Viską sudėjus į vieną vie
tą ir susimavus gavosi toki 
rezultatai: buvo grota 17 
atskirų dalykų parašytų 11 
atskirų lietuvių kompozito
rių; išpildė trys skirtingi 
simfoniniai orkestrai, diri
guojami trijų lietuvių diri
gentų, dainavo vienas cho
ras ir du liauides ansamb
liai, solo atliko 4 solistai 
visa tai buvo sustiprinta 
kondensuota informacija, o 
viso to klausėsi apie 5 mili
jonai įtakingų amerikiečių. 
Tai yra laimėjimas apie ku
rį prieš penkerius metus 
negalima buvo svajoti. Tai 
tik vieno asmens pastangų 
rezultatai. Kiek galima bū
tų atsiekti jei keli asmenys 
jam talkininkautų?

A. Gvs.

f

TARKIS SU DRAUGU

National Qty Bank.
Paskolos — namų, mažo biznio, namų pagerinimo, univer

siteto — ir bile kuriems jūsų asmeninio kredito, einamojo ar 
taupymo planams — visais bankiniais reikalais jūs galite pasi
kliauti jūsų apylinkėje esančiu National City Bank. Kada yra 
piniginis klausimas, mes norime jums padėti.

EŪUAL HOUSING 
OPPORTUNITY

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
KURSAI LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
16 dienų kelionė su 11 dienų Vilniuj 
ir ekskursijomis
birželio 13-28, 1981.............$1,549
11 DIENŲ KELIONĖ SU & 

DIENOM LIETUVOJ
gegužės 11-21, gegužės 20-30 ...................................... $1,129
birželio 1-11, birželio 18-24..................................  $1,249
liepos 15-25, rugp. 15-25 ............................................... $1,249
rugsėjo 1-11 ......  $1,129
spalio 1-11 .............................................   $1,089

Lankoma: WaršuvoJ 2 dienos, Vilniuj 6 dienos, Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu iki Vilniaus Ir Iš 
Vilniaus.

Oro "kelionės su Lufthansa iš Bostono, New Yorko ir 
Philadelphijos. Galima prisidėti ir Iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Nevvton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

K*
NATIONAL
OTYBANK

I

Member F.D.I.C.

CONVEYOR ESTIMATOR
ESTiMATOR WITH HEAVY CONVEYOR AND AUTOMATED M^>- 

CHINERY EXPERlENCE. FULLY CAPABLE OF DEVELOP1NG 
COSTS OF COMFONENTS AND ESTIMATING LABOR COSTS OF 
ENGĮNEERING FABRICAl ION AND ERECTION FROM BLUE PRINTS 
AND SPECIF ICATiONS. I NCELLENT SALARY PLŪS FULL RANGE 
OF COMPANY PAID BENEF1TS.

SENO RESUME Wl I Fl SALARY REQUlREMENTS TO: 
EMPLOYEE RELATION MANAGER

ALLIED STEEL & CONVEYOR
17333 Healy

Detroit, Mich. 48212
Equal Opportunity Employer

, ' (10-12)
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■ Bostono lietuviai
VASYLIŪNŲ 
KONCERTAS

Kovo 1 d. First & Second 
Church salėje Bostone Įvy
ko Izidoriaus Vasyliūno, 
smuikas ir Vytenio Vasy
liūno, piano koncertas. Pro
gramoje buvo: Johann Se- 
bastian Bach — Sonata in 
E minor, Vytas J. Bakšys 
— In Mėmorian J. S. Bach 
(pirmą kartą atlikta), Sa- 
muel Coleridge — Taylor — 
Hiavvathan Sketches, Julius 
Gaidelis — Sonata Nr. 3 
(pirmą kartą atlikta) ir 
Antonin Dvorak — Sonati
na in G major.

Kompozitoriai — Bach ir 
Dvorak yra gerai pažįstami. 
Lygiai gerai yra žinomas ir 
mūsų komp. Julius Gaidelis. 
Jis yra parašęs 6 simfoni
jas, simfonines poemas, 
operas, baletą ir kita.

Vytas J. Bakšys yra vi
sai jaunas. Jis yra studen
tas Naujosios Anglijos kon
servatorijoj. Yra -baigęs . 
Buckingham Brovvne & Ni- 
chols mokyklą, Naujosios 
Anglijos k o n servatorijos 
preparatory mokyklą, Kin- 
haven muzikos mokyklą. 
Kaip piano solistas grojo su 
Bostono Pops orkestru, di
riguojant Arthur Fiedler, 
Eastern simfoniniu orkes
tru. Yra gavęs stipendijas 
ir apdovanojimus. Koncer
tavo Carnegie Recital Hali 
ir kita, o be to, jau yra pa
rašęs eilę muzikos kūrinių.

Samuel Coleridge — Tay
lor yra anglų kompozito
rius. Jo motina yra anglė, 
o tėvas Afrikos juodukas. 
Yra sukompanavęs daug 
kūrinių, čia šiame koncerte 
atliktas jo Hiawathan Sket

ches buvo tikrai labai mie-*
las klausytis.

Bet kas mus daugiausia 
Įdomauja, tai Izidorius ir 
Vytenis Vasyliūnai, kurie 
taip entuziastingai yra Įsi- 
mylėję'į muziką. Jie su kon
certais yra daug kur-Lelia- 
vę. Kasmet surengia po 
koncertą Bostone, New Yor
ke , o kartais ii’ kitur. Izi
dorius Vasyliūnas yra išlei
dęs gaidų: Banaičio sonatą, 
Gaidelio sonatą ir Kačinsko 
Keturias miniatiūras. Re to, 
yra išleidę tris albumus po 
dvi plokšteles. Tai lietuvių 
kompozitorių kūriniai Įgroti 
Vasyliūnų. Ir dar — dr. 
Vytenis Vasyliūnas yra as
trofizikas moks lininkas. 
Kasdieninę duoną jis užsi
dirba iš fizikos mokslinių 
darbų, tačiau muzika yra 
lyg antroji (o gal pirmoji) 
gyvenimo dalis. Jis ir dirb
damas mokslinj darbą MaS- 
sachusetts Technologi j o s 
institute, o dabar Vakarų 
Vokietijos mokslinėje Įstai
goje, rengia solo vargonų 
koncertus.

Džiaugiamės Vasyliūnų 
meile muzikai, kuria jie da
lijasi su klausytojais.

VYČIAI MINĖJO 
ŠV. KAZIMIERA

Kovo 1 d. Vyčiai minėjo 
šv. Kazimierą, šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone buvo atnašau
jamos šv. Mišios šv. Kazi
miero garbei. Didelis būrys 
vyčių atėjo į bažnyčią su 
vėliava. Su vėliavomis atėjo 
ir keli skautai ir skautės. 
Per mišias solo giedojo mū
sų jaunoji solistė Marytė 
Bizinkauskaitė. Viena gies-

Bostono lietuviai prie miesto rotušės vasario 16 d. po vėliavos pakėlimo. Miesto atstovas 
Raymcnd Flynn Įteikia ALTo pirm. Al. Čaplikui gubernatoriaus proklamaciją, skelbiančią Va
sario 16-aja Lietuvių Diena.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde a? esi? $ 3422 WEST MARQUETTE RD.

CHICAGO, ILLINOIS 60829 
PHONE: 312 925-6897

UAA.
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mė buvo šv. Kazimiero gar
bei.

Po šv. Mišių visi rinkosi 
į salę po bažnyčia pusry
čiams ir tolimesniam minė
jimui. Susirinko gal arti po
ros šimtų. Sinjorų kuopos 
pirm. Alex Akule pravedė 
programą. Kun. kleb. Al
bertas Kontaktas sukalbėjo 
maldą, o tada vyko pusry
čiai. Po pusryčių, pradedant 
programą, buvo sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos him
nai. Po trumpą žodį tarė 
skautų vadovai Gintaras 
Čepas, skaučių — Birutė 
Banaitienė, ALTo pirm. 
Aleksandras Čaplikas, Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
pirm. Danielius Averka, 
Liet. Bendruomenės Bosto
no apyl. pirm. Aloyzas Ast
ravas įteikė LB centro val
dybos vienuolikos šimtų 
dolerių čekį Bostono Litua
nistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirm. Aloyzui Petro- 
niui mokyklos reikalams. 
Porą žodžių tarė kandidatas 
i miesto tarybą Joe Casper, 
kad lietuviams reikia eiti i 
valdžią. Dar trumpai kalbė
jo mokyklos vedėja seselė 
Kristina. O apie Šv. Kazi

mierą kalbėjo parapijos vi
karas kun. Robertas Volun
gevičius. Nors gimęs ir au
gęs Amerikoje, bet stebėti
nai gerai apžvelgė šv. Ka
zimierą. Užbaigimo maldą 
sukalbėjo buv. parapijos 
kleb. kun. Antanas Baltra- 
šūnas.

Tenka džiaugtis Lietuvos 
vyčių veikla ir jų organizo- 
tumu. Veik visi jie yra gi
mę ir užaugę Amerikoje ir 
nematę Lietuvos. Ir turbūt 
veik visi dar moka lietuviš
kai, nors savo renginius 
praveda anglų kalba. Ta
čiau jie turi didelę meilę sa
vo tėvų ai- protėvių kraštui 
Lietuvai. Kad ir š. m. Va
sario 16-sios minėjime jie Į 
bažnyčią atėjo labai gausiai 
ir su vėliava, ko nei viena 
kita organizacija nedarė. 
Tad mes ir džiaugiamės vy
čių darbais. (pž)

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d., sekmadienį, 
2:30 vai. p. p. Įvyks Lietu
vių Moterų Federacijos Bos
tono klubo narių susirinki
mas So. Bostono Lietuvių

Piliečių Draugijos direkto
rių kambarį. Susirinkime 
bus pristatyta kun. Vinco 
Valkavičiaus parašyta kny
ga apie kunigą žebrį ir jo 
veiklą. Kalbės pats knygos 
autorius kun. Valkavičius. Į 
šį susirinkimą yra kviečia
mi visi, ne tik narės.

PARENGIMAI
• Kovo 29 d. Minką ra

dijo valandos parengimas, 
kur bus suvaidinta A. Kai
rio komedija ”Ku-ku”. Vyks 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone.

• Balandžio 11-12 d.d. Jo
no Rūtenio dailės darbų pa
roda Lietuvių Piliečių Drau
gijos 2-ro aukšto salėje, So. 
Bostone.

• Balandžio 26 d. per At
velykį, Laisvės Varpo pava
sarinis koncertas Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, 
So. Bostone.

• Gegužės 3 d. Motinos 
dienos minėjimas Tautinės 
S-gos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė, So. Bostone. Rengia 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubas.

Sutrumpa: »tm.-Jn.-atminimo Įnašas. Suma, parašyta po pavanMa, 
raiškia įnašą ■ vtoo.

1981 sausio mėn. (natai.
Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma parašyta po 

pavardės, reiškia įnašų iš viso.
lx $10.00
2 $20.00

2 $25.00

1 $40.00
1 $45.00
3 $50.00

6 $100.00

1 $300.00
i

1 $528.11
1 $1,000.00

Acus Jonas, atm. įn. $179.00.
Vinclovas Vaclovas, atm. įn. $20.00, Williama Henry 
$50.00.
Daugėla Kazys Inž. ir Stasė $275.00, Vaišnys Juozas R. ir 
Elona M. $175.00.
Siliūnae Aleksas, atm. įn. $40.00.
Koįelytė Daina E. $345.00.
Andrulis Adolfas ir Viktorija $550.00, Clevelando Korp. 
Giedra $50.00, Turūta Pranas, atm. įn. $720.00.
Baltutis Stasys ir Anastasia $300.00, Draugystė Šv. 
Motinos Dievo Sopulingos $100.00, Katarsius Vaclovas 
Kun. $800.00, Kindurys Alfonsas ir Ona $2,000.00, 
Malėnas Ignas, atm. įn. $100.00, Pranckūnaitė 
Dabrilienė-Kavalienė Birutė, atm. įn. $100.00.
Katilius Jonas, Vincas ir Juozas, atm. įn., broliai anglia
kasiai $500.00.
Balys Karolis, atm. įn. $628.11.
Kaunas Ferdinandas M.D. ir Vanda $5,600.00.
Iė viso 19 narių $2,763.11

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.11.26 pasiekė $2,042,198.94. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimą, kultūrą ir jaunimą $756,585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki šiol 
palikimais gauta $510,811.96.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“

Visi statykite Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAV1NGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I. '.

gįaint 
Aįjpitliony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri„ 9-5; Sat., 9-1; CUoed

Juetas Gribaualtaa, vedėjas

W A N T E D
Journeymen Skilled

MACHINISTS
CNC

3-AXlS SUNDSTRAND 0MN1MIL 
4-AXIS DeVLlEG JIGMIL

To handle short run precision ’obs 
on thęse large machining centers. 
Quaiified applicants wili have 5 to 
10 years of gencral machining ex- 
perience and at least I year on a 
DeVlieg or Sunastrand machining 
center. We*ll exprct you to interpret 
delaiJcd prints, plan your own sėt- 
up.s, and have your own toola.

You will receive top hourly rates, 
10'iz premium for night shift, full 
company paid benefits . . . Plūs the 
mosi attractive vvorking schedule in 
the Northeast Ohio arca.

if you want the challenge or elose 
tolerunce precision machining and a 
woric environmenl vvhere results are 
whal count, call:

Bob Cotton 216-531-3375
NON FERROUS METALS 

FABRICATING
21721 TUNGSTEN ROAD 

EUCLID, OHIO 441)7
An Lobai Opporluni ty Eoiployer 

M/F/H
(4-13 >

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
Nal»r>w<<>« on your

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

• KOVO 15 D. Kaziuko mu
gė-

• KOVO 21-22 D. Religinės 
šalpos paroda ir filmas D.M. 
N.P. salėje.

• KOVO 28-29 D. Meno pa
roda. Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 5 D. Kultū
rinė popietė DMNP parapijoje.

• BALANDŽIO 25-26 D. 
Vandos Aleknienės dailės kū
rinių ir Norberto Lingertaičio 
gintaro išdirbinių paroda D.M. 
N.P. parapijos salėje. Ruošia 
Neringos tunto Židinys.

• BALANDŽIO 26 D. -- Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLII), OHIO 41119

PHONE: 486-2530,

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TURTO 
(VERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULA1TIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

ing įstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j liet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite j Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų įvertintojo.

PHONE: 486-2530

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119 1REL0CATI0N

SERVICE INC

JAKUBS AND SON

*7 T*

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

• GEGUŽĖS 10 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS- 13 DD.. Atei
tininkų šeimos šventė ir 70 
metų Ateitininkijos sukakties 
minėjimas.

• GEGUŽĖS 17 D. JAV LB 
Kultūros tarybos premijų įtei
kimas.

• GEGUŽĖS 23 D. Abitu
rientų balius. Ruošia LB Ohio 
Apygardos valdyba.

> GEGUŽĖS 23-24 D. Cleve
lando menininkų dailės paroda 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
D.L.K. Birutės draugijos Cle
velando skyrius.

• GEGUŽĖS 31 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas. .

• BIRŽELIO 7 D. O. Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 20 D. Joninių 
laužas O. ir V. Jokūbaičių so
dyboje. Ruošia Clevelando 
skautininkai-ės.

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 29 D. Dirvai 
paremti balius. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius Lie
tuvių Narni) salėje.

> SPALIO 10 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė-halius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 18 D. prof. J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus su
kakties minėjimas. Akademija-

koncertas. Ruošia Čiurlionio 
Ansamblis.

• LAPKRIČIO 28 D. Ka
riuomenės šventęs minėjimas. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius Lietuvių namuo
se. • , .

• OHIO AUTO 1IODY,
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eaštlake, 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobili atitempia Į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

WAXTE1)
STRUCTURAL FITTERS

Qi«tli/ied Fitters Only 
Fabrication Plant 

Located in Trinity, Texas
PA1D HOSPITALIZATION, LIFE & AD & D COUNTRY 

LIVING — NO TRAFIC HASSLE.
Less Gas Reąuirements

TRINITY STEEL FABRICATORS, INC.
200 Pine Valley Dr. P. O. Box 1451

Trinity, Texas 75862
Trinity #594-3513 Houston #713-224-3996

Eciual Opporlunily Eniployer
(10-12)

Wanted at once Journeyman 
or lst Class Skilled

TOOL and DIE MAKER
Exporioncod condklato noodod for monufoctaror of 
Kimpte 0*1 production toofing, Indvdmg mointaoance 
tooh. Iteportt to Chiof Engineer for eoch projed. Appfi- 
cant mint have ocperfenca in oll of the fottotang orėm:
• Operolion of tooilng mochinei
• TKin rheet metai (.003") fabrication knowfodg«
• Multiple preu and drawing tooh
• AAetric knorriedge detirabfe
• Steei sfrip punching tools
• Good communication skilk
OuaEfied canrMata wili have minimum of four yeart 
•uporionce in Jfx above orėm. Top pay k offered for ihh

Phone (404) *44-6011
Aa fgual OpportvaHy baftiopr M/f

HOUSE FOR SALE

Brick double on La Šalie, 
beautiful residential street 
off Neff Rd. and East 185 
St. 2 bedroom, formai din- 
ing room', recreation room, 
2 car garage. Large fenced 
yard. 79,900. Call:

CAMEO REALTY 
Anton Matic broker 

531-6787

Skaitykit ir platinkit
D I B V 4

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

JEI JUMS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AK 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVI AN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiąme stogus ’ apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS I.akewood, Ohio

SM /uperior/avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų saskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮjSŽ

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

BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Balfo Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 1 d. Susirinkimui va
dovauti buvo pakviestas H. 
Idzelis. Susirinkimo svar
biausias uždavinys buvo iš
rinkti naują valdybą ir 
kontrolės komisiją.

Kviečiame visus atsilankyti į 

ifA7|||Įf(l AA110 r Dievo Motinos Nuolatinės 
l\nJLIU11U IYIU U L Pagalbos parapijos salėje

ŠĮ SEKMADIENĮ, KOVO 15 D.,
nuo 11:30 val.ryto iki 4:00 vai. p.p.

Karšti pietūs — saldumynai. Tautodailės darbai.
Atidarymas 11.30 vai. Programa 2.30 vai.

Clevelando Skautija
Susirifikimui pageidau

jant senoji valdyba ii- kont
rolės komisija sutiko pasi
likti savo pareigose dar vie

nerius metus. Valdybą su- — B. Gražulis, ižd. — V. 
daro šie asmenys: pirm. — Jokūbaitis, sekr. — A. Puš- 
V. Steponavičius, vicepirm. koriūtė ir nariai: A. Styra,

Žalgirio šaulių kuopos moterų sekcijos narės su svečiais po metinio susirinkimo, kuria
me O. Žilinskienė mokino marginti Velykinius margučius. Prie stalo sėdi: S. Radzevičiūtė, J. 
Budrienė, O. Mikulskienė ir A. Mikulskis. J. Garlos nuotr.

J. čyvas ir S. Mačys. Su
sirinkime buvo spręsta Į 
vargą papuolusių šeimų šal
pa bei siuntinių pasiuntimo 
j Lietuvą reikalai. Susirin
kimas pageidavo, kad į val
dybą būtų prikalbėta ir jau
nesnioji karta atstovauti. 
Pabaigus susirinkimą Balfo 
'direktorė p. O.'Jokūbaitie
nė visus dalyvius gražiai 
pavaišino. (br. g.)

• Tradicinė Kaziuko mu
gė, rengiama Clevelando 
skautijos, įvyks šį sekma
dienį, kovo 15 d. nuo 11:30 
vai, ryto iki 4 vai. p. p. 
DMNP parapijos salėje.

Atidarymas tuoj po pa
maldų 11:30 vai. ryto. Pro
gramėlė bus 2:30 v. p. p.

Mugė bus įvairi tautodai
lės darbais ir kitomis gėry
bėmis, o valgykloje bus pa
ruošti gardūs pietūs ir įvai
rūs skanumynai.

Clevelando skautija kvie
čia ir laukia visų. Tai bus 
tikroji parama jaunimo pa
stangom.

• Vidai ir Ramūnui Švar
cams, kurie jau augina pus
antrų metų sūnelį Rimą, 
vasario 22 d. gimė dukrelė 
Rūta Marija.. Naujagime 
taip pat džiaugiasi ir sene
liai Birutė ir Vladas čyvai, 
Malvina ir Jonas Švarcai.

ĮDOMUS KONCERTAS 
DALYVAUJANT 
A. KUPREVIČIUI

Clevelando universiteto 
Main Classroom Auditorijo
je, kovo mėn. 15 d. 8 vai. 
vak. koncertą atliks univer
siteto simfoninis orkestras 
su pianistais A. Kuprevi
čium ir J. Meszoros bei uni- 
vershiteto mišrių balsų cho
ru.

Bus atliekamas prancūzų 
komp. Paulenės koncertas 
dviem fortepionais su or
kestru ir vokiečių komp. 
Brahms "Likimo daina”.

Orkestro dirigentas dr. 
E4 London.

Įėjimas 3 dol. prie durų. 
Pajamos skiriamos univer
siteto muzikos stipendi
joms. (jk)

DĖL EKSKURSIJOS Į 
ROMĄ

Suinteresuotieji vykti į 
Romą š. m. gegužės 5 d. su 
Šv. Jurgio parapijos klebo
no Juozo Bacevičiaus vado
vaujama ekskursija, prašo
mi nedelsiant skambinti 
kun. J. Bacevičiui telefonu: 
431-5794 arba kelionių biu
rui "Europa" tel. 692-1700 
ir prašykite Annie ar Ve
ronikos.

Ekskursijos organizato
riams tai labai svarbu, nes 
reikia iš anksto užsakyti 
viešbučius ir susisiekimo 
priemones Europoje.

• LB Clevelando apylin
kės vakaronė įvyks kovo 19 
d., ketvirtadienį, 7:30 v. v. 
Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Kalbės Va
cys Kavaliūnas tema "Al
binas Baranauskas Vinco 
Mažurkevičiaus romane”. 
Viši mielai laukiami.

»■ ( • . • ‘
l’ATRIA prekybos na

muose. 791 East 185th Si., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.

y EUROPA TRAVEL SERVICE, INC. 911 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 TELEF.: (216) 692-1700

SUTIKIME PAVASARĮ 
SAULĖTOJE 
ITALIJOJE
Kelionė i ROMA

G C

iš Clevelando
vadovaujant

KUN. JUOZUI A. BACEVIČIUI,
■ Kun. J. Bacevičius, Šv. Jurgio 

nuo gegužės 5 iki gegužės 14 parapijos klebonas.
I

MILANAS — FLORENCIJA — ASYŽIUS — ROMA
(lėktuvas, autobusas, viešbučiai, audiencija pas šv. Tėvą,

pusryčiai bei vakarienė)
tiktai už 1100 dolerių!

/Skubiai rezervuokite vietas skambindami: EUROPA TRAVEL SERVICE. 
Tel. (216) 692-1700 ir prašydami Annie ar Veronikos.

Paskutini kartą už tokią kainą kelionė i Italiją, gražiausiu metą laiku.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į 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
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 41114



DIRVA
• Eugenijaus Kriaučeliū- 

no vardo jaunimo premijos 
įteikimas įvyks š. m. kovo 
mėn. 13 d., penktadieni, 
7:30 vai. vak. Jaunimo Cen. 
tro kavinėje. Premijos lau
reatai Jūratė ir Rimantas 
Stirbiai iš Philadelphijos 
atvyksta į premijos įteiki
mo iškilmes. Bus trumpa 
akademija ir meninė dalis, 
kurią išpildys sol. Aušra 
Baronait.vtė, ako mpanuo-

jan Monigirdui Motekaičiui 
ir Regina Krutulytė. Vi- 
Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Įėjimas vel
tui.

• Dr. K. Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos var
du pasveikinęs naująjį Tei
singumo departamento se
kretorių William Smith, at
kreipė jo dėmesį į tai, kad 
speciali komisija, kuriai pa.

A. A.

KAZIUI MAURUKUI

mirus, jo broliui dr. JONUI MAURUKUI ir

šeimai reiškiame nupširdžią' užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

A. A.

JERONIMUI ČEKUI

Lietuvoje mirus, broliui Dr. VACLOVUI ČE

KUI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą

Elena ir Jurgis 
S i r u s a i

BSSS

A. A.

IZABELEI JUODIENEI

mirus, jos vyrą JONĄ ir dukrą BIRUTĘ su

šeima nuoširdžiai užjaučiame

Elena ir Jurgis 
S i r u s a i

KOSTUI KREGŽDEI

mirus, vet. dr. JOKŪBUI KREGŽDEI ir jo

šeimai reiškiame gilią užuojautą
r

P. Karosienė
S. Nastopkienė

vesta tirti karo nusikaltė
lius, privalo domėtis ne vien 
kolaboravusiais su naciais, 
bet susidomėti ir kolaboran
tais su bolševikais, papil
džiusiais kriminalinius nu
sikaltimus, sunaikinant di
delį skaičių nekaltų žmonių. 
Turi būti baudžiami ne vien 
nusikaltimai prieš žydus, 
bet ir nusikaltimai prieš lie
tuvius, estus, latvius.

ATITAISYMAS
Skelbiant Dirvos vajaus 

smulkesnių dovanų paskir
stymą! Dirva Nr. 10 16 
psl.), per klaidą paminėta, 
kad laimėtojams išsiunčia
mas R. Spalio romanas 
"Auksinio saulėlydžio gun
dymai” (Korp. Neo-Lithu- 
ania leidinys). Tikrumoje 
išsiuntinėta R. Spalio roma
nas "Širdis iš granito” Vil
ties leidinys. Atsiprašome.

SVARSTY BOS APIE 
BENDRĄ DARBĄ 

DĖL LIETUVOS

Alto Visuomeninių reika
lų komisija, vadovaujama 
d r. L. Kriaučeliūno, pasiun
tė kvietimą Vliko ir Lietu
vių Bendruomenės vadovy
bėms suruošti viešas svar- 
stybas, kaip visi tie trys 
veiksniai galėtų sėkmingiau 
ir darniau dirbti Lietuvos 
laisvinimo srityje. Laukia
ma teigiamo atsakymo.

NAUJI ALTO 
TALKININKAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro įstaigoje Chica- 
goje pradėjo talkinti Romas 
Kozėnas ir Birutė Stanaitie
nė kurie čia įsijungė Chi- 
cagos mieste vykdant ir 
valdžios įstaigoms finan
suojant darbu aprūpinimo 
programą.

POLITINĖS VEIKLOS 
PRAKTIKA STUDENTUI 

WASHINGTONE
Besirūpindama mūsų jau

nus talentus įtraukti į Lie
tuvos laisvinimo darbus ir 
stengdamasi busimuosius 
veikėjus įjungti į bendrą 
darbą su kitomis pavergto
mis tautomis, Amerikos 
Lietuvių Taryba nusprendė 
finansuoti vieno lietuvio 
studento vasaros dešimties 
savaičių tarnybą Jungtinia
me Pabaltiečių Komitete 
Washingtone.

Studentai, norintieji va
saros metui dešimčiai savai
čių įsijungti į tą tarnybą, > 
prašomi kreiptis adresu: 
Visuomeninių Reikalų Ko
misija, Altas, 2606 W. 63 
St., Chicago, III. 60629.

LIETUVA 
DIPLOMATINIO 

PASAULIO ŽURNALE
The Diplomatic World 

Bulletin, dvisavaitinis žur
nalas skiriamas Jungtinių 
Tautų ir tarptautinės bend
ruomenės New Yorke aptar
navimui, vasario 23 dienos 
numeryją įdėjo Lietuvos 
generalinio konsulo Aniceto 
Simučio biografinę apžvalgą 
su nuotrauka.

LOS ANGELES
• Vasario 16-sios minėji

mas Los Angeles, Calif., vy
kęs vasario 16 dieną, pra
ėjo tikrai iškilmingai ir pa
keltoje nuotaikoje. Bažny
čioje ir salėje dalyvavo .ne
įprastai daug žmonių. Pa
grindinis kalbėtojas buvo 
Algirdas Kasulaitis iš Cle- 
velando, Ohio. Tai buvo vie
na iš geriausių kalbų, kokia 
kada nors ta proga buvo 
pasakyta. Aukos buvo ren
kamos pagal kiekvieno ap
sisprendimą. Iš viso su
rinkta rekordinė suma: 
10,000 dol. Lietuvos laisvės 
kovai. Daugiausia gavo Vil
kas, paskui Altas ir Eend- 
ruomenė.

• Lietuvos konsulas Vy
tautas Čekanauskas suren
gė labai jaukų ir kultūrin
gą priėmimą Los Angeles 
mieste reziduojantiems sve
timų valstybių konsulams. 
Į priėmimą atsilankė kelio- 
ka konsulų ir daugiau šimto 
lietuvių, Įvairiu organizaci
jų atstovų, konsulato meci- 
natų ir konsulo šeimos bi
čiulių.

• Naujai susidaręs Infor
macijos Centras, pasikvie
tęs Simą Kudirką ir Vladą 
šakalį, vasario 17 d., Los 
Angeles Spaudos Klubo sa
lėje surengė amerikiečių 
spaudos, radijo ir TV at
stovams bei šiaip žmonėms 
mūsų disidentų pristatymą. 
Dalyvavo 170 žmonių, dau
giausia Hetuvių ir įvairių 
įstaigų atstovų. Programą 
vykusiai pravedė Ant. Ma
žeika, šio projekto suma
nytojas. Tai pirmas toks 
bandymas, davęs pozityvių 
vaisių laisvės kovai. Linkė
tina, kad tai nebūtų pirmu
tinis ir paskutinis įvykis.

• Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų narių meti
nis susirinkimas įvyks ko
vo 22 d. 1 vai. p. p. nuosa- 
vuose namuose, 3356 Glen- 
dale Blvd. Bus valdybos 
pranešimai, diskusijos ir di
rektorių bei revizijos komi
sijos rinkimai. Po susirin
kimo vaišės. Šių metų di
rektoriai yra: Jonas Petro
nis, Rimas Amalauskas, 
Vincas Juodvalkis, Bronius 
Dūda, Aloyzas Pečiulis, Vin
cas Štokas.ir Romas žemai
taitis.

• Los Angeles Dramos 
Sambūris, Emos ir Vinco 
Dovydaičių namuose, vasa
rio 22 d. gražiu pobūviu pa
gerbė LB Teatro premiją 
gavusią režisierę Dalilą 
Mackialienę. Los Angeles 
Liet. Bendruomenė jai pa
gerbimą premijos proga 
ruošia birželio mėnesį, gre
ta jos ruošiamo spektaklio 
"Živilė" (Škėmos).

• Dail. Viktoras Vizgirda,, 
su žmona Elena, lankosi vi
są kovo mėnesį Kalifornijo
je, sūnaus Rimo ir marčios 
Danguolės Vizgirdų globo
je. Dailininkas čia turi daug 
draugų bei gerbėjų. Be to, 
tokiose viešnagėse dirba jis 

ir kultūrinj-kūrybinį darbą: 
skaito paskaitas, veda po
kalbius meno klausimais, 
šiemet baigia archit. Jono 
Muloko portretą.

• Mykolas ir Ina Petokai 
yra dar jauni žmonės, bet 
savo sugebėjimais pasiekę 
abu aukštų pozicijų ameri
kiečių tarpe. Mykolas yra 
General Dynamics Pomona 
diviz i j o s demonstracinės 
programos menadžeris, o 
Ina Petokienė Upland, Cal., 
miestelio valdybos narė ir 
paskutiniu metu einanti me
ro pareigas.

• Komp. Giedros Gudaus
kienės kūrinys "Los Ange
les vaizdai” (ciklas) buvo 
išpildytas per radiją, — 
Raimondos Apeikj^ės pianft 
solo, — ir tas pats kūrinys 
įjungtas į programą, tarp 
kitų iškilių amerikiečių 
muz. kūrinių, miesto ruošia
mame koncerte (Los Ange
les) įkūrimo 200 metų su
kakties proga Paul Revere 
High School, kovo 8 d. 3 v. 
po pietų.

• Rašyt. Jurgio Gliaudos 
novelių knygos "Bausmė” 
atskleidimas ir visuomenei 
pristatymas bus gegužės 17 
d. Los Angeles, Calif. šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

• Dr. T. Remeikio nauja 
knyga bus pristatyta LB 
Vakarų Apyg. ruošiamoj 
kultūrinėj popietėj — kovo 
29 d., sekmadienį, 12 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, Los Angeles, Calif.

Dr. T. Remeikį į Kalifor
niją atkviečia Liet. Bend
ruomenė ii* skautai akade
mikai.

Dr. T. Remeikio toje po
pietėj temą bus: "Tautinis 
judėjimas Sovietų Sąjungo
je, jo šiandieninė apimtis ir 
reikšmė”. Kiti popietės da
lyviai: Julius Raulinaitis, 
prof. dr. A. Avižienis ir žur
nalistas Bronys Raila. LB 
Vakarų Apyg. pirm. R. 
Dabšys. (a)

LITHUANIA MINOR
Pakilus susidomėjimui 

Mažąja Lietuva, jos pažini
mui daug padės 6 plačios 
studijos prof. M. Brako pa
ruoštoje 304 psl. su 50 že
mėlapių LITHUANIA MI
NOR knygoje. Kaina $15.00 
ir $0.81 persiuntimas. 
Kreiptis į knygų platinto
jus arba leidėją — Lithua
nian Research Institute, 
Ine. 149-31 120th Street, So. 
Ozone Park, N. Y. 11420.

• Iš pensininkų gyvenimo 
parašyti literatūros kūrinė
lį skelbiamas antrasis kon
kursas. Kūrinėlis turi būti•
originalus ir prisiųstas iki 
š. m. rugsėjo 15 dienos. Jis 
gali būti novelė, apysakaitė, 
pasakojimas, feljetonas ar 
panašiai. Gerinusiems trims 
kūrinėliams bus skiriamos 
premijos po $100 kiekviena. 
Siųsti: Hamiltono Pensinin
kų Klubas, P. O. Box 1046, 
Hamilton, Ont. L8N 3R4, 
Canada.
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