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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Baltiečiai Kanados 
parlamento rūmuose

Linksmu šv. Velykų linkime visiems Dirvos skaitytojams, 
rėmėjams ir bendradarbiams!

doje dr. J. žmuidzinas, Lat
vijos — dr. E. Upenieks ir 
Estijos — I. Hensoo.

Kanados LB atstovų tar
pe buvo Krašto Valdybos 
narių — adv. J. Kuraitė " 
pirm. J. V. Danys, J. Kriš
tolaitis, I. Meiklejohn, J. R. 
Simanavičius, E. Stungevi- 
čius, KL Jaunimo Sąjungos 
pirm. L. Beržinytė, Krašto 
Tarybos nariai H. Lapas, L. 
Skripkutė, V. Stanevičienė, 
Montrealio ir Ottawos apy
linkių pirm. V. Piečaitis ir 
V. Radžius, Toronto studen
tų draugijos pirm. R. Ru- 
daitytė, kun. A. Simanavi
čius iš Toronto ir kun. dr. 
V. Skilandžiūnas iš Ottawos 
ir kiti.

Aukšto lygio koncertinę 
programą atliko bosas Vy
tas Paulionis, estas pianis
tas prof. A. Maiste ir latvė 
smuikininkė R. Lielmane. 
Tautinėje baltiečių parodo
je lietuvius atstovavo Va
lentina Balsienė iš Toronto 
su keramikos kūriniais.

KONSULŲ PAGERBIMAS

Baltijos valstybių konsu
lai Kanadoje, dr. J. žmui
dzinas, Lietuvos, dr. E. 
Upenieks, Latvijos, ir I. 
Hensoo, Estijos, kovo 3 d. 
dalyvavo priėmime-vakarie- 
nėje. Kiti dalyviai buvo se
natoriai S. Haidasz ir A. 
Thompson ir parlamento 
nariai W. Baker, buvęs mi
nisterio pirm, pavaduoto
jas, M. Wilson, buvęs pre
kybos ministeris, K. Robin- 
son ir H. Herbert, ir užs.

(Nukelta į 8 psl.)

Devintas metinis Kana
dos Baltiečių Vakaras par
lamento rūmuose Ottawoje 
įvyko 1981 kovo 4. Jį glo
bojo parlamentarų komite
tas iš 8 senatorių ir 14 par
lamento narių iš visų fede- 
ralinių partijų: iš jų 7 yra 
buvę ministeriais.

Pagrindinė kalbėtoja bu
vo suomių kilmės kasyklų 
ministerė Judith A. Erola. 
Dar kalbėjo senatorius S. 
Haidasz ir opozicijos vado 
pavaduotojas W. Baker. 
Baltiečių vardu ilgesnę kal
bų pasakė T. Kronbergs, 
Latvių Bendruomenės ir da
bartinis Baltų Federacijos 
pirmininkas: trumpai kal
bėjo L. Leivat — Estų ir 
adv. J. Kuraitė — Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkai.

Priėmime ir bankete da
lyvavo beveik 200, tik tiek 
salė talpina. Buvo 19 sena
torių ir 43 parlamento na
riai, tarp jų ministeriai J.
A. Erola ir W. Rompkey ir 
ministerio teises turintieji 
senato frakcijų vadovai R. 
Perrault ir šen. R. Lapointe 
ir 8 buvusieji ministeriai. 
Iš diplomatinio korpusą at
silankė Vatikano Pro-nunci- 
jus Angelo Palamas ir jo 
patarėjas Dante Pasųuinel- 
li; JAV ambasadoriaus pa
reigas einantis R. J. Smith 
ir pirmas sekretorius A. 
McKee; Australijos ambas.
B. G. Dexter; V. Vokietijos 
ambas. E. Streatling; Kana
dos užs. reikalų ministerio 
pavaduotojas Jean Touchet- 
te ir R. Europos sekcijos I 
vedėjas Paul Chaplin, Lie- 1 
tuvos gen. konsulas Kana

Grupė dalyvių Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose. Iš kairės: KLB tarybos 
narė L. Skripkutė, parlamento narys Harold Herbert, KLB tarybos narė V. Stanevičienė, 
KLJ S-gos pirm. L. Beržinytė, Vatikano atstovas Kanadai Angelo Palmas ir sol. Gina Čapkaus- 
kienė. L. Giriūno nuotr.

Pavasaris Dubysos pakrantėse.

BREŽNEVO POLITIKA
Nuolaidom Lenkijoje sulaikyti Europos ginklavimąsi

Vytautas Meškauskas

Tarptautiniame šachmatų 
žaidime Brežnevas padarė ėji
mą, kuris laikytinas gambitu - 
kas nors paaukojama, kad 
užimti geresnes pozicijas puo
limui. Auka šiuo atveju yra 
pažadas leisti lenkams patiems 

susitvarkyti; pelnas - geresnės 
pozicijos sulaikyti europiečių, 
ir eventualiai amerikiečių, at- 
siginklavimą.

Skeptikai, žinoma, gali aiš
kinti, kad auka nėra didelė. 
Vadinami ‘Sojuz 81’ manevrai 
buvo nutraukti padidinus ir 
sustiprinus sovietų įgulas - dvi 
tankų divizijas - Lenkijoje, 
pravedus naujas komunikaci
jos linijas, padidinus amunici
jos atsargas. Žodžiu, jei reikė
tų panaudoti išorės jėgą, tai 
bus galima greičiau ir geriau 
padaryti negu anksčiau. Len
kai negali to nežinoti ir todėl 
turėtų laikytis ramiai. Antra 
vertus, lenkai neapsirinka ma 
nydami, kad sovietai jų ne
puola, nes jie sudaro sovie
tams sunkiai apžiojamą kąsnį. 
Liepos mėnesį turėtų įvykti de 
legatų į partijos kongresą rin
kimai. Ne kandidatų skyrimo 
būdu, kaip praktikuojama vi
sose komunistinėse valstybėse, 
bet daugiau laisvu, demokra
tišku būdu. Jei lenkams tai 
pasiseks padaryti, tas prece
dentas negalės neturėti įtakos 
visame sovietų bloke, kaip ir 
pačioje Sovietijoje. Komuniz
mo žinovai teigia, kad to pri
leisti Maskvos valdovai negali. 
Tokiu būdu kongreso delegatų 
rinkimas bus tikras Maskvos 

užmačių bandymas, turįs 
parodyti ar tai tikra nuolaida, 
ar tik eilinis blefas.

Brežnevas turėjęs pasiūlyti 
tą gambitą, nes Lenkijos įvy
kiai labai sumaišė jo planus 
taikos giesme užliūliuoti Va
karų Europą ir neleisti jai pa
siruošti tinkamai pasitikti di
dėjančią sovietų grėsmę. Jei 
sovietai galėtų ir toliau išlai
kyti turimą karinę persvarą, 
europiečiai ne tik nesudarys 
jiems pavojaus, bet dar gi ir 
trauksis nuo amerikiečių, nes 
geriau būti ... raudonam, ne
gu negyvam.

Kad toks samprotavimas ve 
da į pražūtį - bando aiškinti 
Reagano administracija ir 
kongresas neprieštarauja di
desnėms išlaidoms krašto ap
saugos reikalams. Europoje 
nuotaikos netokios. Ten yra to 
kių kairiųjų, kurie iš esmės ne 
prieštarauja sovietų įtakos pa
didėjimui. Yra ten pacifistų, 
kurie nenori tos įtakos padidė
jimo, bet kartu nenori ir pasi
priešinimo jėga. Dauguma 
nėra nei prosovietiniai nusis- 
tačiusieji, nei pacifistai. Toji 
dauguma stebi augančią sovie 
tų galybę ir supranta reikalą 
jai pasipriešinti, tačiau kaž
kaip negali tam ryžtis. Ame- 

(Nukelta į 2 psl.)



SOVOITIHE POLIUM

Palestinos problema. — Bandymas jq apeiti priešsovietiniu frontu
Valstybės Sekretoriaus ke

lionė į Artimuosius Rytus tu
rėjo tikslą apmesti metmenis 
priešsovietiniam frontui, nes 
visi ženklai kalba už tai, kad 
Maskva godžiai žiūri į tos sri
ties naftos šaltinius. Situacija 
primena britų-prancūzų ban
dymą sukurti kaž ką panašaus 
Rytų Europoje po pirmojo pa
saulinio karo. Tą syk strategi
jos planuotojams labai kliudė 
Lietuvos-Lenkijos konfliktas 
dėl Vilniaus. Žinoma, tai ne
buvo esminis klausimas. Jei 
lenkai ir sudarytų karinę są
jungą su Pabaltijo valstybėmis 
- ji negalėtų atlaikyti sovietų 
puolimo be didesnės Vakarų

BREŽNEVO 
POLITIKA...
(Atkelta Iš 1 psl.) 

rika savo ginklavimąsi žada 
padidinti 7 %, eupriečiai - pa
žadėję 1977 metais jį padidin
ti 3% - to dar nepadarė 1981 
metais. Jie nenori prisidėti 
prie Persijos įlankos gynimo, 
nors faktinai iš ten ateina 
60% jų importuojamos naftos, 
kai tuo tarpu JAV iš ten atsi
gabena tik 9%.

Iš kitos pusės, būdami ar
čiau sovietų, europiečiai labai 
norėtų su jais susitarti dėl ap
siginklavimo apribojimo. Tai 
išnaudodami sovietai kviečia 
naujai nusiginklavimo konfe
rencijai. Tam reikalui kovo 5 
d. turėjusi pasibaigti Madrido 
konferencija pratęsta iki ba
landžio 10 dienos. Sovietų pa
siūlymas labai konkretus ir ve
da prie dabartinio status quo, 
t.y. jų persvaros užšaldymo. 
Apie daugiau precizišką ir 
praktišką prancūzų pasiūly
mą, kurį remia JAV ir Vak. 
Europos Bendruomenė, jie 
Madride nenori nieko girdėti.

Savaime aišku, kad sovietai 
nenori sumažinti savo apsi
ginklavimo, jei nebus įtikinti, 
kad tai tikrai ves prie Vakarų 
atsiginklavimo. Logika sako, 
kad europiečiai neturėtu su
stabdyti savo atsiginklavimo 
vien už sovietų pažadą nedi
dinti savo jau turimos persva
ros. Gyvenime tačiau nesiel
giama logiškai. Nuotaikos to
kios, kad europiečiai pasiža
dėjo daugiau ginkluotis per 
Gynybos Sekretoriaus vizitą 
Bonnoje, tačiau tą pažadą su
jungė su skatinimu pradėti 
derybas su sovietais.

Weinbergerio nusivežtos 
nuotraukos iš satelito, rodan
čios sovietų karinius pasiruo
šimus prieš Lenkiją, padarė 
stipraus įspūdžio, kurio suma
žinimui kaip tik buvo skirta 
Brežnevo kalba Prahoje, Če
koslovakijos komunistų kong
rese. Žiūrėkit, mes sukalba
mi!

Žinia, ir sovietai turi savo 
problemų, bet būtų klaida jų 
padėti palengvinti, atsisakant 
priemonių jų grėsmei atremti. 
Tai gali juos tik paskatinti iš
naudoti savo pranašumą kaip 
paskutinį kozerį. Reikia sutik 
ti su Valstybės Sekretoriumi 
Haig, kad Vakarai pergyvena 
patį pavojingiausią savo istori
jos laikotarpį. 

pagalbos. Sąjunga neturėtų 
jokios reikšmės, jei sovietai su
sitartų su vokiečiais, kas ir at
sitiko. Panašiai ir Artimuo
siuose Rytuose. Kad sujungti 
visas valstybes prieš galimą 
sovietų pavojų, reikia kaip 
nors likviduoti Izraelio-arabų 
ginčą, išspręsti Palestinos prob 
lemą.

Nerandant būdo ją išspręsti 
vienu ypu, Carterio adminis
tracija ją stengėsi išspręsti eta
pais. Pirmasis buvo Izraelio- 
Egipti susitarimas. Kaip atsi
mename, visi arabų kraštai 
Egiptą pasmerkė už arabų vie 
nybės sulaužymą. Egipto pre 
zidentas S adatas tačiau aiški
no, kad tai buvo vienintėlis bū 
das atgauti kare prarastas Si
najaus dykumas su ten esan
čiais naftos šaltiniais. Jis taip 
pat neužmiršo Palestinos ara
bų, išgaudamas pažadą iš Iz
raelio suteikti jiems autonomi
ją. Kokia toji autonomija tu
rėtų būti - nebuvo susitarta, ir 
vėlesnės derybos dėl to nedavė 
rezultatų, o dabar ir visai nu
trūko, laukiant birželio 30 d. 
rinkimų Izraelyje.

Pagal Camp David susitari
mą, 1982 metais Egiptas turė
tų atgauti paskutinę Sinajaus 
dalį, o siena tarp abiejų vals
tybių turėtų būti saugoma 
tarptautinių dalinių. Abejoja
ma, kad daug kas su tuo už
daviniu sutiktų, todėl JAV- 
bėms gali prireikti pasiųsti sa
vo pačių kariuomenę. Kadan
gi arabų valstybės pačios galė
tų nuo sovietų puolimo atsi
ginti tiek pat kiek Lenkija, 
JAV tame rajone reikalingos 
bazės. Jei taip, patruliavimas 
Egipto-Izraelio sienos galėtų 
praversti, ypač didysis Sharm- 
Sheikh aerodromas, numaty
tas kaip tarptautinių jėgų ba
zė.

Bet ar sovietų grėsmės aki
vaizdoje galima suinteresuo
tus priversti užmiršti palesti
niečių problemą? Paprastai 
gerai informuotas The Econo 
mist teigia, kad ne: Persijos 
įlankos saugumo problema 
yra susijusi su Izraelio Rytų Je

PALESTINIEČIŲ
IŠSISKIRSTYMAS
Jordan 
West Bank* 
Gaza Strip 
Israel 
Syria 
Lebanon 
Kuwait 
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Oatar
lraq
Libya
United Statės 
Others

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
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ruzalės, Vakarinio pakraščio 
ir Gazos juostos okupacija.

Izraelio politikai yra vienin 
gi, kad jų valstybės saugumas 
neleidžia duoti arabams tokios 
autonomijos, kuri būtų beveik 
lygi nepriklausomos arabų 
valstybės įsteigimui. Tais pa
čiais sumetimais jiems reika
lingi žydų naujokynai okupuo 
tos teritorijose, o Jeruzalė visa 
turi priklausyti Izraeliui kaip 
sostinė.

Neseniai The New Repub- 
lic magazine pasirodžius str. 
apie Jeruzalės priklausomumą 
Izraeliui, į jį laišku atsiliepė 
Martynas A. Yčas iš Alexan- 
dria, Virginia, išvesdamas pa
ralelę su kryžeivių įsteigta Je
ruzalės“ valstybe, kuri beveik 
šimtmetį išsilaikė tik dėl pa
galbos iš užsienio, geresnio jos 
gynėjų apsiginklavimo ir prie
šų nevieningumo, bet ilgai
niui vistiek turėjo kapituliuoti 
aplinkai.

Su tokiu Izraelio sprendimu 
arabai, nors ir labai suskilę, 
sutikti nenori. Tai veda prie 
vadinamo ‘Jordano varijanto’, 
pagal kurį okupuotos teritori
jos turėtų būti grąžintos Jor
danui, nuo kurio jos buvo a- 
timtos. Tam tikra prasme, jis 
atrodo logiškas, nes palestinie
čiai dabar jau sudaro Jordano 
gyventojų daugumą, nors pats 
karalius Husseinas yra haše-

ŽYDŲ NAUJOKYNAI
SUPA PALESTINIE
ČIŲ MIESTUS

Sa via takai: J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos šėmos — Pasirinldmas dideli*

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
EUROPOS LIETUVIS, kaip pas mus įprasta, skun

džiasi solidarumo stoka lietuvių tarpe. Dėl to ir redak
cija turi nemažai sunkumų:

”... Todėl Redakcinė komisija, kuri nuo šio 
numerio imasi nelengvo darbo, kreipiasi į skaity
tojus ir bendradarbius prašydama visų pagalbos 
ir paramos .. . Tradiciniai ’Europos Lietuvis’ yra 
NESROVINIS laikraštis, TARNAUJĄS visoms lie
tuvių politinėm SROVĖM, siekiančiom atstatyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ..

Kažin iš kur Anglijoje, kur tas laikraštis leidžiamas, 
atsirado tiek daug politinių srovių? Ar dėl to, kad Ang
lija yra sala? Ar todėl, kad buvo užmirštas Vaižganto 
įspėjimas, jog ne viskas, kas ką po savim padaro, yra 
jau ir srovė.

Istoriniai, mūsų išeivijoje daugiau sekėsi sroviniams 
laikraščiams. Ne tiek dėl ideologinio patrauklumo, kiek 
todėl, kad mažesnėje grupėje galima dirbti su didesniu 
entuziazmu. Plati talka padeda tik trumpą laiką. Ten kur 
reikia ištvermės, ji nebetinka.

Galų gale laikraščio pasisekimą nulemia ne kolekty
vas, bet jam vadovaujanti asmenybė. Nėra jokių visuo
tinai tinkamų taisyklių, kaip padaryti laikraštį įdomiu. 
Tai priklauso nuo redaktoriaus savo skaitytojų pageida
vimų suvokimo. Nelaimei, juos reikia atspėti. Jei klau
si — tiesos vistiek nesužinosi.

Man nelabai suprantamas redakcijos skundas, kad 
"bereikalingų ir kenksmingų mūsų vienybei ginčų per 
praėjusius metus buvo daugiau negu bet kada anks
čiau ... Santūrume pritrūko ir skaitytojams, siuntusiems 
redakcijai laiškus.” Pagal mano patyrimą ginčus žmonės 
mielai skaito, kaip ir laiškus, žinoma, ir čia yra tam 
tikra riba. Už tat redakcija turi turėti raudoną pieštuką. 
Visiems vistiek neįtiksi. Ne laikraštis, bet srovės turi jam 
patarnauti. Darbą pradedant tačiau visados atrodo kitaip.

vm

mitas, kaip ir valdantis sluoks
nis, kuris nėra suinteresuotas 
turėti dar daugiau pavaldinių 
palestiniečių. Gal lengviau 
galima būtų išspręsti autono
mijos problemą, ją duodant 
pirmiausia Gazos juostai ir 
laukiant, kaip ji pasirodys 
praktikoje. Tačiau ir tai leng
viau pasiūlyti, kaip padaryti. 
Sunku surasti palestinietį, ku
ris norėtų užsitraukti kolobo- 
ranto įtarimą. Per paskuti
nius kelis mėnesius Gazoje įvy 
ko 12 žmogžudysčių, kvalifi-

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOlfTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOIITH KEOZIE AHENRE 
EVERGREEN PARK, ILL. 60642 
Tel 422-2000
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kuotų kaip politinės. Savaime 
aišku, kad teroristai visados su
lauks paramos iš sovietų, iki 
jie bus jiems naudingi ...

Kaip matome, Valstybės 
Sekretoriui Haig sprendimą 
rasti nebus lengva. Daugiau
siai kas jam gali pasisekti - tai 
tik nustumti sprendimą toli
mesnei ateičiai.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Ar esame geri savo 
tautos ambasadoriai?

Vytautas Meškauskas

Jau ilgokas laikas įpratom 
kartoti tezę, kad svetur visų 
mūsų pareiga būti tautos am
basadoriais! Vsi privalom nuo 
lat ir išmaniai skelbti pasau
liui Lietuvos nelaimę, siekiant 
išvaduoti ją iš Maskvos vergi
jos. Tėvynėj lietuvis suvaržy
tas ir žiauriom priemonėm 
gniuždom’as, tad mes tegalim 
plačiu mastu belstis į laisvų 
kraštų žmones bei vyriausybes 
kad padėtų gelbėti mūsų šalį 
iš genocidinių komunizmo rep 
lių. O turim puikiausias sąly
gas tieses žodžiui skleisti tarp 
daugelio tautų ir valstybių, 
tad būtų gėda ir nuodėmė to 
neatlikti. Sesės ir broliai, ken- 
čiantieji už spygliuotos uždan
gos, to iš mūsų laukia. Todėl 
tikrai savoj aplinkoj kaimynus 
ir bendradarbius, taip pat 
ypač žymius asmenis, priva
lom informuoti apie didžiąją 
skriaudą ir per 40 metų vyks
tančią lietuvių atsparą prieš 
okupanto tirono smurtą, prieš 
žmogiškų teisių laužymą ir 
tautžudystę ...

Ar tą pareigą bent stengia
mės atlikti? Ar tai mums įma
noma? Kurios kliūtys labiau
siai trukdo?

Regis pirmoji kliūtis ši: mes 
patys nesam organizuotai in
formuoti nei pasiruošę, todėl 
nepakankamai nė jautrūs nuo 
lat kintančių įvykių bei pos
linkių eigai, o daugiau tik iš 
šalies viską stebim. Tiesa, įvai 
rios vadovybės tikrai darbščiu 
veržlumu neša tą kovos vėlia
vą, bet tai - tik generolai su 
adjutantais ir viršilom. O kur 
pati didžioji jėga, kuri vadovų 
planus bei šūkius masiškai gy
vu petim ir gausiu ryžtingu
mu paremtų, kuri būtų visų 
žygių veiksmingu vykdytoju? 
Vadai be eilinių atramos - be
jėgiai. Juoba, kad šiuo atveju 
reikia tos eilinių kariaunos ne 
bet kokios, o sąmoningai ispru 
sintos ir apdairiai veiklios, bū
tent - ambasadorinio lygio.

Dėkui Dievui, mūsų visuo
menė raštinga ir gana imli po
litinei veiklai ar kultūrai, o 
kovai prieš pavergėją širdin
gai pritaria. Tik, deja, ji tar- * 
tum palikta už tvoros: neigiau 
dinta į gyvus reikalus, į me- 
dias res. Ji nėra patvariai ir 
planingai organizuotu, tikslin 
gu būdu akstinama ar įparei
gojama. Kas kad lankom šven- * 
tęs ir minėjimus, liet, koncer
tus, klausom kantriai prakal- # 
bų ir plojam, duodam aukų... 
Paskaitom spaudą gana pasy
viai, privačiai ši tą pagvilde- 
nam tarp kitko, atsitiktinai 
kur ir apie politiką žodį sukei-

čiam. Ir prisimerkę iš tolo žiū 
rim, ką vadovybės daro ar sa
ko, koki jų žygiai. Bet mus tai 
nekiek beliečia, lyg tai ne mū
sų pareigos reikalas. Tik ste
bim šaltai: kas čia bus toliau? 
Nors prasigyvenę, turim laiko 
ir pinigo bet kam. bet įsitrauk 
ti jautriau į Lįetuavos bylą nė 
ra atitinkamos paskatos. Na, 
ar toki asmenys yra pajėgūs 
būti tautos ambasadoriais 
tarp svetimųjų, kai šiandien 
būtinas didis išmanymas, nuo 
latinis budrumas ir veržlu
mas?

Vienoj apylinkėj kasmet į- 
vyksta studijų savaitės - aktu
alios paskaitos, svarstybos. Ir 
spaudoj prasitarta: kitom 
spaudoj prasitarta: kitom vie
tovėm irgi naudinga būtų pa
našios sueigos, ar ne? Ogi iš 
tiesų ne kasmet, bet bent kas 
mėnuo visiem reikia panašių 
‘rekolekcijų’, kad žmonės įsi
trauktų į dabarties įvykius ir 
svarbias žinias - ne tik klausy
tis, bet ir patiem nuomonę 
reikšti, į viską karščiau įsigy
venti ir veiklai skatintis. Tik 
taip gimsta veikėjai, auga są-

Vokietijos-Lenkijos karui 
prasidėjus, 1939 m. rugsė
jo 1 d. mūsų prezidentas sa
vo aktu, remdamasis 1939 
m. sausio 25 d. įstatymu, 
oficialiai paskelbė' Lietuvos 
neutralitetą. Vyriausybės 
Žinių 660 nr. Tą neutralu
mą respektuoti pasižadėjo 
sekančią dieną Lenkija ir 
Vokietija. Jos karo attache 
pik. E. Justas tačiau priva
čiai kalbėjosi sir mūsų ka
rininkais dėl eventualaus 
žygio į Vilnių. Panašių 
užuominų padarė ir pasiun
tinys E. Zęchlinas. Lietuvos 
pasiuntiniai Anglijoje ir 
Prancūzijoje įspėjo, kad 
toks žygis pasibaigtų blo
gai . .. Anglija tuo atveju 
Lietuvai paskelbtų net ka
rą. Jos pasiuntinys Kaune 
T. H. Prestonas turėjęs tuo 
reikalu jau parengtą notą.

Vilnių Tarybų Sąjunga 
okupavo susitarusi su Vo
kietija pasidalinti Lenkijos 
valstybę. Spalio 10 dienos 
savitarpio pagalbos sutar-

moningumas, išsisijoja teisin
ga nuovoka - taip gal artėtu- 
me į ambasadoriaus išmintį ir 
veiklos stilių. Bet pirmiau bū
tina sukurti nuolatinį domesį 
ir norą būti reikšmingų darbų 
vidury, norą aprėpti pasaulio 
painiavas, kultūros problemas 
ir 1.1. Vien kartą metuose te
mas gvaldyti - akademinio 
nuošalumo pasyvi žvelgsena. 
O reikia tapti nuolatiniu faktų 
eigos dalyviu, aistriai jaučian
čiu ir greit reaguojančiu.

Dvidešimtasis Dirvos
NOVELĖS KONKURSAS

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

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

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1981 m.
birželio 15 d.

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

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

ties su Lietuva pirmuoju 
str. Sovietija Vilnių grąži
no Lietuvai. Rūdinga, kad 
Žepkaitė, parašiusi visą 
knygą apie Lietuvos-Len
kijos santykius; -nė vienu 
žodžiu nemini Molotovo- 
Ribbentropo pakto dėl Len
kijos pasidalinimo.

Grąžinti Vilnių Maskvai 
buvo paranku propagandi
niais sumetimais, žiūrėk, 
puolant Lenkiją buvo ati
taisyta ir viena istorinė ne
teisybė! Abejotina, ar So
vietų -Sąjunga tai būtų pa
dariusi, jei Lietuvos vyriau
sybė nebūtu kiekviena pro
ga kėlusi savo teisėtų pre
tenzijų. Dėkoti sovietams 
už Vilnių nėra reikalo ir dėl 
to, kad atidavimas buvo tik 
dalis viso krašto paėmimo. 
Lietuvos liaudis tai tuojau 
suprato. Populiariausias to 
laiko posakis buvo:

Vilnius mūsų, Kaunas ru
sų.

Lietuviai, aplamai imant, 
lenkus jų tragedijos dieno
mis labai užjautė. Lietuva, 
kaip neutrali šalis, interna
vo apie 15,000 karininkų ir 
kareivių. Kitų metų pra
džioje vien Vilniuje buvo 
užregistruotas 26,551 civili
nis pabėgėlis. Jį išlaikymui 
buvo reikalingas milijonas 
litų per mėn. Dalis reika
lingų lėšų buvo gauta iš 
Tarptautinio Raud. Kry
žiaus, Hooverio komiteto ir 
kitų užsienio organizacijų. 
Į internuotų karių pabėgi
mą ir išvykimą į užsienius 
žiūrėta pro pirštus.

Ilgiau negu kitose Pabal
tijo šalyse — iki sausio 13 
d. — išsilaikė ir Lenkijos 
pasiuntinybė Kaune. 1939 
m. rugsėjo 25 d. visiškai 
slaptoje pro memoria Urb
šys kalba apie E. Zechlino 
vizitą, kuriuo metu užsi
minta, kad faktiškai jau ne
bėra Lenkijos valstybės nei 
jos atstovybių Latvijoje ir 
Estijoje. Apie galimą Vo
kietijos spaudimą E. Tu
rauskas pranešė Charvatui 
ir susitarta pasiuntinybę 
likviduoti.

Lietuvai perėmus iš So
vietų Sąjungos Vilnių, 
Charvatas spalio 13 d. įtei
kė dar notą, kad Vilniaus 
perėmimas yra tarptauti
nės teisės ir žmoniškumo 
pažeidimas. Kitoje tos pa
čios dienos notoje jis pra
nešė apie Lenkijos pasiun
tinybės personalo išvykimą 
iš Lietuvos. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija spa
lio 14 d. jam įteikė atsaky
mą, kuriame sakoma, kad 
Lietuva priimdama iš Tary
bų Sąjungos Vilnių, jokių 
tarptautinių įsipareigojimų 
Lenkijai nesulaužė, kad ji 
niekados Vilniaus nepripa
žino Lenkijai ir perėmė tai, 
kas jai teisėtai priklausė.

Perkelti, sostinę į Vilnių 
Lietuvos vyriausybė tačiau 
nesiskubino, skaitydamasi 
su Vakarų opinija. Lenki
jos vyriausybė ' Charvato 
spalio 13 d. notą išsiuntinė
jo visiems Tautų Sąjungos 
nariams. Lenkijos emigraci
nė vyriausybė Vilniaus Lie
tuvai niekados nepripažino. 
Tai padarė tik dabartinės 
Lenkijos, vyriausybė 1945 
m. rugpiūčio 16 d., pasira
šydama su Sovietų Sąjunga 
sutartį dėl valstybinių sie
nų.

Kitame numeryje: Bai
giamosios pastabos.

WATERBŲRY
DR. P. VILEIŠIUI
V 75 METAI

š. m. kovo 29 d. Water- 
buryje Vyčių Klubo salėje 
dr. Petras Vileišis atšventė 
75 metų sukaktį.

Vaišes ruošė Vileišių šei
ma ir anūkai. Susirinko per 
100 asmenų, giminės, drau
gai, pažįstami.

Dr. P. Vileišis paeina iš 
garsios Vileišių šeimos, mū
sų tautai didžiai nusipel
niusiai. Gimė Vilniuje 1906 
m. kovo 31 d. Gimnaziją bai
gė Ukmergėje. Universitetą 
Sarbonoje gaudamas dak
taratą. Studijavo aukštuo
sius prekybos mokslus Pa
ryžiuje. Grįžęs Lietuvon bu
vo finansų ministerijoj re
ferentu. Vėliau užsienio mi
nisterijos referentu. Romo
je Lietuvos atstovybėje ku
rį laiką ėjo I-jo sekretoriaus 
pareigas. Vėliau atstovybės 
patarėju.

Grįžęs Lietuvon 1939 m. 
ėjo ekonominio departamen
to vicedirektoriaus parei
gas. Rusų komunistams pa
vergus Lietuvą, 1940 metų 
rugpiūčio mėn. atvyko Ame
rikon, Marijanapolin, vėliau 
Chicagon ir galutinai apsi
stojo Waterburyje, kur sėk
mingai vertėsi namų preky
ba. Biznį vesdamas nenukri- 
po nuo Vileišių šeimos tra
dicijų: kovos už Lietuvos 
laisvę ir už žmogų lietuvį.

Dr. P. Vileišis padeda 
lietuviui ir kiekvienai lietu
viškai organizacijai, kuri 
kovoja už Lietuvos laisvę. 
Dr. Vileišis savo pėdas gi
liai įmynęs Alto, Balfo ir 
Lietuvių Bendruomenės kū
rime.

Taip ši šakota asmenybė 
šventė 75 metų sukaktį. 
Linkiu dr. P. Vileišiui daug 
dar gražių saulėtų sukak
čių sulaukti.

K. Bagdonas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Lietuvių Protestantų Sąjungai 
Kalifornijoje 10 metų

HYPATIA YČAITĖ PETKUS

Š. m. sausio 24 d. įvyko 
Sąjungos metinis susirinki
mas Santa Monica, Ca., kur 
tarp kitko buvo plačiai ap
tarta praeito dešimtmečio 
veikla. Valdyba perrinkta 
beveik ta pati, su ilgamečiu 
pirm. J. Kutra priešakyje. 
Vicepirminiuku lieka Dr. P. 
Pamataitis, sekr. H. Y. Pet
kus, valdybos narys V. M. 
Glažė. M. Kiršonienė išrink
ta iždininke (vietoje pasi
traukusio E. Balcerio). Re
vizijos komisijoje liko tie 
patys dr. Alg. Devenis ir E. 
Sinkys.

Nežiūrint praeitų (1980) 
metų pradžioje ištikusio 
skaudaus smūgio — mirtis 
išplėšė evangelikų parapi
jos kūrėją ir dvasios vado
vą kun. M. Preikšaitį — 
stengiamasi veiklos nestab
dyti. Sąjunga rūpinasi kvie
timu dvasios vadovų — ku
nigų iš toliau kurie kelis 
kart metuose čia atvyktų 
pamaldų laikyti ir veiklą 
pagyvintų. Tokių mielą sve
čių jau turėta dviejų: Ev. 
Liuteronų kun. J. Juozupai- 
tis, atvykęs spalio mėn. ir 
Ev. Reformatų kun. E. S. 
Gerulis gruodžio mėn. Abu 

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

(su Ryga) 
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 —$1068.00

(su Varšuva)

‘Ąrpber Hdidays”

*rugpiūčio 3 —$1112.00 
rugsėjo 17 —$1059.00
spalio 8 — $1019.00

birželio 4 —$1148.00
birželio 18 —$1148.00
*liepos 20 —$1112.00

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO/CHICAGOS:

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 TRĄVEL 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.
PRICE9 AREBA5ED ON DOUBLE OCCUPANCY ANO ARE SUBJEęT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT įf TA 0324

rugsėjo 3 
rugsėjo 24 
gruodžio 26

rugpjūčio 3 —$1068.00 
(su Varšuva)

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

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

mokesčiu.-

rugpjūčio 19

jie iš Chicagos, abu puikiai 
pravedė pamaldas ir sutei
kė dvasinės stiprybės. Iš 
gausaus lankytojų skaičiaus 
matyti, kad tokie svečiai 
yra laukiami ir reikalingi. 
Numatoma šią vasarą ar 
rudeniop pakviesti ir kitą 
kunigą, gal iš tos pačios 
Chicagos, jungiant su kitu 
numatytu parengimu.

Aptarta 1980 m. subu
vimai. Rudenį Los Ange
les įvykusiame lietuvių vi
suomenės K. Donelaičio mi
nėjime E. Balceris itin vy
kusiai iškėlė jo, kaip evan
gelikų dvasininko, įnašą Į 
bendrą kultūros lobyną. 
Pasidžiaugta tradicinės Ka
lėdų eglutės pasisekimu, 
kas įvyko gruodžio 13 d. 
Virš 80 svečių vaišinosi prie 
šeimininkių gausiai apkrau
tų stalų ir šiltai sutiko tu
riningos programos daly
vius: solistę S. Pautienie- 
nę, muz. O. Metrikienę, 
prof. E. Tumienę, R. K. Vi- 
džiūnienę ir kt. Gauta gra
žių sveikinimų iš bendrati- 
kių kituose Amerikos mies
tuose, taip pat ir iš V. Če
kanausko, Lietuvos garbės 
konsulo Kalifornijoje.

Toliau sekė pagerbimas 
inž. Hermano Pavilonio jo 
75 metų sukaktuvių proga. 
Jautriu žodžiu apsakant šio 
žymaus biržiečio gyvenimo 
kelią, šis pirmaeilis Chica
gos E v. Reformatų veikėjas 
dabar gyvena Whittier, Ca. 
Jam ir jo žmonai ta proga 
įteikta gėlių

Susirinkimas išklausė se
kretorės pranešimo apie L. ' 
P. Sąjungos dešimtmetį kas 
iššaukė gyvų diskusijų dėl 
liet, evangelikų praeities ir 
ateities. Anuomet, t. y. 1970 
m. balandžio mėn. susirin
ko 30 asmenų First Luthe- 
ran Church salėje, Los An
geles. Iškeltas reikalas bur
tis į organizaciją, kurion 
įeitų ne tik evangelikų baž
nyčių konfesantai, bet ir 
jiems prijaučiantieji, kaip 
kad mišrių šeimų nariai. 
Pirmon valdybon išrinkti: 
dr. M. Devenis, pirm.: J. 
Glažė, E. Balceris, M. čės- 
na, H. Y. Petkus ir E. Sin
kys. šalia dvasinių-religinių 
reikalų, Sąjunga rūpintųsi 
šalpa, spaudos rėmimu ir 
kultūriniais parengimais, 
neužmirštant ir socialinių 
pobūvių, krikščioniško ben
dravimo dvasioje.

Naujai organizacijai sep
tynerius metus pirmininka
vo dr. M. Devenis. Jam pa
sitraukus 1977 m., jis buvo 
išrinktas garbės pirminin
ku. Nuo to laiko pirminin
ko pareigas einą J. Kutra. 
Valdyboje dalyvavo maž
daug pastoviai tie patys, 
prisidėjus V. M. Glažei, 
Alg. Glažei, dr. P. Pamatai
čiui, inž. H. Paviloniui ir 
kt. Savo parama nuolat pri
sidėjo dr. O. J. C. Norem, 
buv. Amerikos ministeris 
Lietuvai, kuris išrinktas Są
jungos garbės nariu. Per 10 
metų turėta nemaža paren
gimų. Pirmas ir bene di
džiausias (220 svečių) bu
vo 1971 m. vasario mėn. is
torikės dr. Vandos Sruogie
nės paskaita apie Lietuvos 
kunigaikščius Radvilus. Tai 
buvo pirmas išėjimas į Ka
lifornijos lietuvišką visuo
menę. Liet. Prot. S-ga ne
gyvena užsidariusi, bet pa
laiko draugiškus ir širdin
gus santykius su visais lie
tuviais, neklausdama, kas 
kokiai bažnyčiai priklauso. 
Plati Los Angeles visuome
nė mielai- ateina pabendrau
ti ir remia L. P. S-gos pa
rengimus, kaip pav. paskai
tas, minėjimus, vasaros ge
gužines ir ypač žiemos Eg
lutes. Visi žino, kad jie bus 
sutikti šiltai ir maloniai. 
Juk dabar yra ekumeninio 
bendradarbiavimo amžius ir 
religiniai skirtumai vis ma
žiau turi reikšmės.

Nors palyginti nelabai 
nariais gausi, betgi L. P.
S-ga per paskutinius 10 me
tų atliko visą eilę svarbes-

LOS ANGELES
LIETUVIŲ TAUTINIAI 

NAMAI — JAUNIMO 
RĖMĖJAS

Š. m. kovo 22 d. įvyko 
Los Angeles Lietuvių Tau
tinių Namų metinis narių 
susirinkimas, kuriam pir
mininkavo valdybos pirm. 
Jonas Petronis ir sekreto
riavo Vincas Juodvalkis. Iš 
pirm. J. Petronio pranešimo 
paaiškėjo, kad Tautiniai 
Namai yra stambiausias 
mūsų jaunimo rėmėjas ir 
globėjas. Jaunimo sąjungai 
yra išnuomojamos erdvios 
patalpos už centus, kurias 
jaunimas yra gana jaukiai 
įrengęs. Jei šios patalpos 
būtų išnuomotos kitiems, 
tai T. N. į metus gautų 
$6,000 dar papildomų paja
mų. Užtat Jaunimo sąjunga 
nuoširdžiai dėkoja Tautinių 

nių darbų. Piniginiai šelpia 
evangelikų spaudą, ypač lei
dinius Mūsų Sparnai ir Sve
čias; padeda lietuviškos 
Vasario 16 gimnazijos mok
sleiviams — evangelikams 
Vokietijoje; rūpinasi bend- 
ratikių padėtimi tėvynėje— 
Lietuvoje; šelpia teologijos 
studentus, būsimus kuni
gus; remia paskirus nusi- 
pelnusius asmenis morali
niai ar finansiniai sukak
tuvių, minėjimų ar kartais 
laidotuvių proga.

Neužmirštami ir bendri 
tautiniai — patriotiniai rei
kalai. Lietuvos Nepriklau
somybės (Vasario 16 d.) 
minėjimai ir kitos sukaktys 
atžymimos b a ž nytinėmis 
apeigomis. Buvęs Amerikos 
diplomatas Dr. O. J. C. No
rem, pagerbtas keliomis 
progomis. Dalyvaujama su 
kitomis lietuvių organizaci
jomis parengimuose ir mi
nėjimuose. Tarp jų pažymė
tina, kad S-gos pirm. J. Kut
ra, kaip visų organizacijų 
atstovas, pravedė įspūdin
gą A. A. Dr. M. Devenio 
akademiją 1979 m. rugsėjo 
mėn.

Liet. Prot. Sąjungą Kali
fornijoje reikia laikyti tęsk 
niu to darbo, kurį užvedė 
dr. M. Devenis. Jau 1943 
metais, vos metams praslin
kus nuo jo atvykimo į Ame
riką po Sibiro tremties kan
čių, jis įsteigė Connecticut 
valstijoje "Lithuanian Pro- 
testant Association, Ine.” 
Per tos sąjungos pastangas, 
sušelpta ir užtarta daugybė 
lietuvių karo pabėgėlių 
(virš šimto šeimų atgaben
ta į Ameriką). Daug rašyta 
protesto laiškų ir telegra
mų dėl Lietuvai daromų 
skriaudų ir dėl neteisėto 
tremtinių grąžinimo ne tik 
JAV, bet ir kitų kraštų kil
nių vadovų jau nukeliavo 
amžinybėn, bet atmindama 
jų šviesų pavyzdį, Lietuvių 
Protestantų Sąjunga Kali
fornijoje yra pasiryžusi 
rankų nenuleisti ir tęsti 
darbą toliau.

Namų vadovybei už jai ro
domą prielankumą.

Per praeitus metus pada
ryta vėl didelių pagerinimų: 
nupirkti nauji apvalūs sta
lai, staltiesės, indai, pada
ryti išoriniai pagražinimai 
ir kt. ir su $1,500 auka su
šelpti įvairūs lietuviški rei
kalai.

Revizijos komisijos, susi, 
dedančios iš A. Valavičiaus, 
VI. Gylio ir Ed. Balcerio, 
aktą perskaitė Ed. Balceris. 
Visa atskaitomybė vedama 
labai tvarkingai. Dabarti
niam valdybos ižd. agr. Bro
niui Dūdai, vienam iš šios 
organizacijso steigėjų ir per 
visą tą laiką nuo pat pirmos 
dienos iki šiandien nenuils
tamai pasiaukavusiam ben
dram labui, dabar išsikėlus 
toliau nuo Los Angeles gy
venti ir nebesutikusiam to
liau valdybon kandidatuoti, 
Revizijos komisijos išreikš
ta nuoširdžiausi padėka ir 
viso gausaus susirinkimo 
g r i a u smingais plojimais 
tartas jautrus ačiū šiam 
mielam ir nuoširdžiam T. 
N. steigėjui.

Visi pranešimai ir pini
ginės apyskaitos priimtos 
vienbalsiai ir visai valdybai, 
o ypač jos pirm. Jonui Pet- 
roniui, kuris jau kelerius 
metus ant savo ir žmonos 
Julijos pečių neša šią ne
dėkingą naštą, visų dalyvių, 
kurių buvo per 80 (su įga
liojimais) pareikšta pagar
ba ir nuoširdžiausia padėka.

Keturių valdybos narių 
terminui pasibaigus ir val
dybos narių skaičių suma
žinus iš 7 iki 5, į valdybą 
milžiniška balsų persvara 
išrinkti J. Petronis ir V. 
Juodvalkis. Dabartinę val
dybą sudaro: J. Petronis, V. 
Juodvalkis, A. Pečiulis, V. 
Štokas ir R. žemaitaitis. 
Revizijos komisija perrink
ta ta pati. Po susirinkimo 
dar ilgokai pabendrauta, be
sišnekučiuojant ir besivai- 
šinant. (eh)

SERVICE TECHNICIANS
We need Severai TECHNICIANS for
Start-Up and Servicing of 
MOLD1NG MACHINES.

BLOW

IMPORTANT
Hydraulics, Electrical and Pneumatic 
background. Extrusion Blow Molding 
or plastics machinery experience pre- 
ferred — būt not required.
Willingness to travel. Commen^urate 
compensation and fringe bthėfits, 
our plant is located near Lansing, 
Michigan.

Please call between 8:30 a. m. & 
3:30 p. m.

PERSONNEL DEPARTMENT 
BĖK U M AMERICA 

CORPORATION 
1140 W. GRAND RIVER 

VVILLIAMSTON, MICH. 48895 
517-655-4331

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
FOR ALL SHIFTS 

Mušt h avė an Ohio License. 40-hour 
work week- Civil Service status. 10 
paid holidays. Paid Annual Vacation— 
Retirement Benefits.. Many fringe 
benefits.

We are an Equal Employment. Op- 
oortunity Agency. Apply to: Mr. Wil- 
liam Spears, Nursing Home Adminis- 
trator, Ohio Veterano Home. Sandus- 
ky, Ohio 44870. Phone: 419-625-2454. 

(13-19)

DETRO1T AREA FIRM RELOCATING 
!N THE CHARLOTTE AREA

Sampling peoplc to hire:
Skilled Machine Operators 
Turret Lathe Operators 
Mill Hand
No. 13 Grindcrs

Mušt be able to sėt up work Irom 
Blue Prints and Close Tolerance. Send 
Resume (age, sex, experience, wages, 
etc.) to: Roy A. Hutchins Co., 5475 
Travis RdM New Hudson, Mi. 48165.

(13-15)
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STEFANIJA STASIENĖ

Gėlės Velykų 
simbolikoje

Atbudusi pavasario gam
ta pilna gyvybės, jėgos ir 
grožio, šią pavasario nuo
taika labiausiai išryškina ir 
stiprina džiaugsminga krik
ščioniško pasaulio šventė — 
Velykos.

šalia religinių apeigų 
esame įpratę šventišką nuo
taiką reikšti ir įvairiais 
simboliais: margučiais, ve
lykiniu stalu, avinėliais, 
kiškučiais ir gėlėmis. Vie
nas prasmingiausių Velykų 
simbolių būtų gėlė. Juk gė
lė, tai žemės šypsena iš 
džiaugsmo, kad ją Dievas 
sukūrė ir didiems dalykams 
paskyrė, — sako Marija 
Pečkauskaitė. Todėl nevel
tui tiek daug legendų ir pa
sakojimų apie gėles sukur
ta, kurių daugelį liaudis ri
ša su žmonių gyvybe, pra
našystėmis ir t.t. Kaip kiek
vienas švenčių metas, taip 
ir Velykos turi savo charak
teringas šiam laikotarpiui 
gėles, kurios pakelia šven
čių nuotaiką, šventes pra
turtina ir mus palenkia die
viškam gamtos grožiui bei 
mistiškam jo pasauliui.

Krikščioniškas pasaulis 
šiam laikotarpiui yra pasi
rinkęs keletą ypatingų gė
lių, kurių legendarinė kilmė 
rišama su Kristumi ir jo gy
venimu šioje žemėje. Ryš
kiausia iš jų tai Velykų le
lija, kurios baltumas kilęs 
iš žemės ir taip gražiai sim
bolizuoja Kristaus prisikė
limą.

Koks baltumas gali pri
lygti lelijos nekaltam baltu
mui, —*• klausia poetas 
Browne viename savo ei

lėraštyje. Taip pat ir 
kitas anglų poetas Wil- 
liam Blake savo knygo
je ”Book of Thel” leliją lai
ko skaistybės ir nekaltumo 
simboliu. Krikščioniškame 
mene taip pat dažnai užtin
kame lelijas šventųjų ar 
Marijos rankose, kurių bal
ti vainiklapiai simbolizuoja 
šių skaistų kūną, o auksi
niai kuokeliai vaizduoja iš 
jų sielų trykškančią dieviš
kąją šviesą.

Tačiau jau ir graikų bei 
romėnų - mitologijoj lelijos 
buvo rišamos su dievais. Le
lija buvo skiriama meilės 
deivei Venerai, o Dzeuso ir 
Heros vestuvinė karieta 
taip pat buvo dekoruota 
šiom gėlėm. Bet gal gra
žiausiai Velykų leliją cha
rakterizuoja legenda, kurio
je pasakojama, kd ji kilusi 
iš Kristaus pėdų, kai Jis 
prisikėlęs iš kapo vaikščio
jo po sodą.

Kita gėlė surišta su di
džia Kristaus drama: jo 
kančia ir mirtimi yra erš
kėtrožė. Pagal legendą ji 
kilusi iš Kristaus erškėčių 
vainiko. Kai Juozapas iš 
Arimathėjos laidojo Kris
tų, pirmiausia nuėmė nuo jo 
galvos krauju persunktą 
erškėčių vainiką ir pykčio 
pagautas metė jį ant netoli 
kapo buvusios uolos. Tačiau 
šis stebuklingu būdu išlei
dęs šaknis per tris dienas 
išaugo į gražų krūmą. O 
ketvirtą diena pražydo 
skaisčiais rausvu atspalviu 
žiedais. Erškėtrožė ir dabar 
vešliai žaliuojanti uolėtuose 

Palestinos kalnuose. Ašt
riais dygliais nusakstvtos 
jos šakelės primena mums 
kryžiaus agoniją, o skais
tūs žiedai simbolizuoja ne
kaltumą ir amžino gyveni
mo viltį. Pietų Amerikoje 
populiari kita gėlė artimai 
susijusi su Kristaus pa
smerkimu mirti ant kry
žiaus. Tai viena iš kryžia- 
žiedžių, kuri ten laikoma 
Didžiosios Savaitės gėle. 
Jos penki vainiklapiai sim
bolizuoja penkias Kristaus 
žaizdas. O puošnūs žiedai 
taip savotiškai sudaryti, jog 
vietos gyventojai juose 
įžiūri dalis primenančias 
Kristaus kankinimo įran
kių.

Taip pat labai charakte
ringa Velykų laikotarpio 
yra prisikėlimo gėlė, kuri 
kartais dar vadinama Jeri
cho rože. Pagal legendą ši 
pražydo Kristui gimus ir 
jos žiedas vėl užsidarė jam 
mirus ant kryžiaus. Tačiau 
Velykų rytą, Kristui prisi
kėlus, ji vėl pražydo. Vie
name savo eilėraštyje ir 
mūsų poetas B. Brazdžionis 
prisimena Jericho rožę, ku
rią per Velykas nupirkęs se
nas žiaurus mahometonas...

Tačiau mūsų krašte pa
vasarį skelbia kita maža 
gėlytė, kuri sniegui nutir
pus, iškelia į saulutę savo 
mėlyną žiedą, — tai žibutė. 
Bitės iš jos kuokelių renka 
pirmąją metų duoną. Jos 
žiedas mums tik malonu
mas, o išalkusiai bitei — 
gyvybė.

Literatūroje žibutė pa
prastai simbolizuoja liūde-

FELIKSAS BREIMERIS

Mano Velykos
Tą patį momentą.
Kada Išganymui pasaulio gęsta akys, 
Aš pilką dienų skraistę numetu 
Ir savo angelui juodam skelbiu negailestingą karą.

Kada pusiaudienio varpuos
Ištirpsta paskutinis Dieviško Buvimo pradas, 
Nuleidęs galvą nuodėmingą aš lenkiuos 
Prieš didį Amžinojo Genijaus paveikslą.

Kada nutyla žemė,
Kada suklumpa nuodėmingas Orientas, 
Jam aukštąją Golgotą kryžiai remia, 
Jau 3 mediniai kryžiai skelbia atpirkimą.

Kai mano širdį 
Pagauna rūškanas atsiminimų vaizdas,
Aš ją, taip pat kaip Pirmapradį, atgailos tulžim pagirdęs, 
Per audras išnešu į gyvasties triumfą.

Tą patį momentą.
Kai nyksta Paskutinio Žodžio paskutinis aidas, 
Aš prikalu žiauriai prie kryžiaus visą savo praeitį 
Ir atveriu duris į naują renesansą.

sį, kančią ar net mirtį. Ji 
taip pat rišama su nesutep
tu kūnu ir užtat viduram
žiais ji buvo Marijos ne
kaltybės simboliu. Apie šią 
kuklią pavasario gėlytę man 
prisimena trumpa legenda.

Kristus prisikėlęs iš ka
po ir ankstų rytą vaikščio
damas po sodą tarp kitų gė
lių pastebėjo ir žibutę, ši 
būdama maža ir kuklios iš
vaizdos, nesitikėjo, jog 
Kristus ją pastebės. Tačiau 
Kristus visom gėlėm džiau
gėsi, didelėm ir mažom. 
Taip ir mažąją žibutę pama
tęs pasilenkė prie jos, pa
glostė suteikdamas jai drą
sos pasistiepti ir nusišypso

185 N. WABASH AVĖ ru7
Tel. krautuvės (312) 243 CAGO< IU. 60601

826; (312) 677-8489.

ĮP / i- >' ——------ ’ \ ‘

Puikiausius kailius \

HormanaBursleina

ti. Todėl žibutė ir dabar 
prisimindama Kristų reiš
kia jam dėkingumą ir len
kia savo veidą prie žemės.

Tad sutikime ir mes Kris
tų Velykų rytą su nuolan
kumu ir drąsa naujam gy
venimui ir naujom viltim 
mūsų tautos prisikėlimui.

0WNER OPERATORS 
WANTED

Permanent contracts available. Mid- 
west to West Coast operation, 
perishable products. Tractor re- 
ęuirements are 350HP or larger, 
sleeper cab 2 person opeiation. twin 
screw. Trailers mušt be 42’ - 45’ 
įong. equipment age limit 4 years. 
Have trailers available to reliable 
owner operators. For r.iore detailed 
mformation, contact. Roland Mun- 

E,TTLE AUDREY’S TRANS- 
PORTATION CO., 1NC. PHONE: 
800-228-9182. (15-23)

Clevelando šaulių išmarginti Velykų margučiai. J. Garlos nuotr.
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VASARIO K GIMNAZIJOS
30 METU SUKAKTIS

Vasario 16 gimnazijos 30 
metų sukakties minėjimų 
surengė Vokietijos LB Val
dyba ir Vasario 16 gimna
zijos vadovybė š. m. vasario 
21 Huettenfelde.

Iškilmių salė buvo pa
puošta lietuvių ir vokiečių 
vėliavomis, dideliu vyčiu, 
stilizuota gimnazijos emble
ma, užrašu ”30 METŲ” ir 
gėlėmis. Iškilmes pradėjo 
Vokietijos LB Valdybos pir
mininkas Andrius Šmitas,

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kai kam aki bado pasta
ruoju laiku beveik visuoti
nai Įsipilietinęs pažyminys: 
iškilus, iškili. Dažnai spau
doj skaitom ar viešumoj 
girdim: mūsų iškilioji so
listė padainavo ... iškilus 
visuomenininkas padarys 
pranešimą ... iškilusis vie
tos šokių ratelis pasiro
dys ...

Tiesioginė žodžio iškilus 
prasmė tokia: apvaliai iški
lęs, viršun gaubtas, pvz. 
stiklas, dangtis, kakta. To
dėl kai kam keista, jog Šiuo 
būdvardžiu aptariamas ku
ris nors asmuo ar žmonių 
telkinys. Betgi žinokim, kad 
daugeliui sąvokų mes žo
džių stingame — žmonijos 
pasaulio įvairybės neišse
miamos, neaprėpiamos. To
dėl ir pasivaduojam tais pat 
žodžiais, šiek t’ek artimos 
prasmės, juos pavartodami 
nauja, jau perkeltine pras
me (tai metaforos). .Pvz 
vadovas — kas veda už ran
kos, vadelėm ar virve ir pa
našiai. Bet vėliau įsigijom 
ir „Kalbos vadovą” ar „Šo
kių vadovėlį” — tai ne vir
vė ar ranka, tiktai knygos. 
Arba atlikti žodis reiškia: 
būti atliekamu, atmestu; 
įsipareigojimą vykdyti; dai
ną scenoj dainuoti...

Tačiau šių perkeltinių žo
džių įsipilietinimas nėra 
lengvas. Jie turi pritikti ir 
visuotinai pritapti. Todėl 
nevienas bandymas įvesti 
naują išraišką žodžiui nepa
vyksta. Net kalbininkų pa
siūlymai atkrinta. O kietos 
logikos mėgėjai dažną per
keltinės prasmės žodį supei
kia kaip nelogišką. Bet be 
jų išsiversti negalima: kal
binė išraiška taptų siaures
nė, skurdesnė.

Netiesioginės prasmės žo
džiai (kaip visos metafo
ros), kasdieniškai varto
jant, nusidėvi, sęsta, įkyri. 
Taip ir šitas iškilus pakeitė 
buvusius neblogesnius žo
džius : garsus, garsenybė, 
įžymus, pasižymėjęs, žymus 
(bolševikai Įvedė sava: nu
sipelnęs). Gyva kalba kin
ta, suranda vis ką nors nau- 

' jesnio, gal ne būtinai tobu
lesnio.

pasveikindamas garbinguo
sius svečius. Dėkojo ir vi
siems Hueetenfeldo gyven
tojams, kurie mūsų mokyk
lą maloniai priėmė.

Perskaitytas vidaus rei
kalų ministerio G. R. Baum 
sveikinimas. Jame sakoma:

„Per 30 savo gyvavimo 
metų Lietuvių gimnazija 
tapo dvasiniu - kultūriniu 
centru ne tik Vokietijos lie
tuviams, bet ir toli už jos 
ribų. Tą reikšmę ji Įgijo 
puoselėdama savo gimtąją 
kalbą ir paveldėtą kultūrą.

Liberališkais pagrindais 
tvarkomoje pliuralistinėje 
visuomenėje savaime su
prantama, kad kitos tauty
bės piliečiai turi ne tik lais
vę išlaikyti savo kultūrinę 
tapatybę, bet ir laukti, kad 
mūsų bendruomenė tas jų 
pastangas pagal išgales pa
remtų.

Socialinis Įjungimas ne
turi būti suprastas kaip 
prievarti kultūrinė asimilia
cija. Priešingai — paveldėto 
savito kultūrinio gyvenimo 
puoselėjimas yra būtinas 
mūsų lietuvių piliečių tapa
tybei išlaikyti. Be to, jis 
prisideda ir prie mūsų Fede
racinės respublikos Įvairio- 
po kultūrinio gyvenimo pra
turtinimo.

Vokiečius ir lietuvius jun
gia daugelio šimtmečio dva
siniai, ūkiniai ir žmogiški 
ryšiai. Antrojo pasaulinio 
karo pasėka buvo ta, kad 
šiandien mūsų krašte gyve
na daug lietuvių, čia glūdi 
ir mūsų visų atsakomybė. 
Šitų samprotavimų išdava 
buvo ta, kad šalia krašto 
(lando) lėšų kasmet nema
žos sumos Lietuvių gimna
zijai skiriamos ir iš federa
cinių išteklių. Tikiuosi, kad 
lietuviai šitoje Įstaigoje ge
rai tarp mūsų jaučiasi ir 
yra susiradę dvasinę tėviš
kę.”

Vokietijos lietuvių bend
ruomenės vardu A. Šmitas 
dėkojo Federacinės ir Ba- 
den-Wuerttembergo vyriau
sybėms, o taip pat katalikų 
ir evangelikų Bažnyčioms 
už gimnazijai teikiamą fi
nansinę paramą.

Pirmasis jubiliatę sveiki
no Mainzo vyskupijos var
du vysk, pagalb. Wolfgang 
Rolly. Jis pasidžiaugė glau
džiais Romuvos lietuvių ry
šiais su Huettenfeldo kata
likais, dėkojo Lietuvių ben
druomenei bei gimnazijai ir 
mokinių tėvams, kad per 30 
metų auklėjo savo atžalyną 
krikščioniška dvasia ir lin
kėjo toliau tą darbą sėkmin
gai tęsti.

Hesseno Landtago pirmi
ninkas dr. H. Wagner pa
stebėjo, kad anksčiau, kai 
dirbo švietime, Lietuvių 
gimnazija jam buvo gerai 
pažįstama. Perėjęs į politi
kos barus, jis susipažino su 
drąsia lietuvių laikysena so

vietų okupacijoje. Linkėjo 
sėkmės gimnazijai ir lietu
vių tautai.

Oberschulamt’o pirminin
kas dr. Mueller nurodė, kad 
Vasario 16 gimnazija yra 
viena iš 120 tokių mokyklų 
Baden-Wuerttemberge. Vie
nas pagrindinių reikalavimų 
mokykloms yra ugdyti mei
lę tėviškei. Ypač sunkus lie
tuvių mokyklos uždavinys 
auklėti jaunimą dviejose 
kultūrose. Dėkojo mokyklos 
vadovybei ir visam perso
nalui už jų pastangas ir lin
kėjo sėkmės.

Bergstrase’s apskr. virši
ninkas gyrė gimnaziją, kad 
ji per tris dešimtmečius 
stengėsi surišti savo jauni
mą su lietuviška kultūra, 
kvėpti jos dvasią. Vertinga 
yra tai, kad čia europinis 
daugiatautiškumas reiškia
si lietuviška forma.

Rhein-Neckar apskr. vir
šininko pavad. dr. Funk sa
kė, kad netrukus Rennhofo 
pilis kartu su gimnazija bus 
Įjungta i Bergstrasse’s aps
kriti. Jis tikisi, kad ši lie
tuvių mokykla ir ateity at- 
tėvynės meilę jaunime, 
liks savo uždavinį — ugdys 

Lampertheimo burmistro 
pavaduotojas Dieter perda
vė savo miesto vadovybės 
sveikinimus. Pažymėjo, kad 
Lampertheimas ir iki šiol 
turėjo daug ryšių su gimna
zija. Kai tik Rennhofo pilis 
bus Įjungta Į Huettenfeldą, 
Lampertheimas pradės rū
pintis pilies remontu.

Jonas Glemža, vienas 
gimnazijos steigėjų, kalbė
damas lietuviškai priminė, 
jog iš 20-ies Vasario 16 ak
to signatarų tik du ar trys 
buvo be aukštojo mokslo. 
Prieš 30 metų steigiant Va
sario 16 gimnaziją, buvo 
siekta sustiprinti lietuviš
kos šviesuomenės ugdymą. 
Linkėjo čia besimokančiam 
jaunimui siekti akademinio 
lygio.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas vyr. mokytojas Vin
cas Bartusevičius, lankęs ir 
baigęs Vasario 16 gimnazi
ją, buvęs jos mokytojas ir 
reikalų vedėjas. Kalbėda- 

‘ mas vokiškai, jis aptarė ju
biliatės gimimą ir tikslus.

1946-47 Vak. Vokietijoje 
buvo 116 liet, vaikų darže
lių, 97 pradžios mokyklos,
I, 5 progimnazijų, 25 gimna
zijos ir 7 amatų mokyklos, 
kurias lankė per 10.000 mo-
15 progimnazijų, 25 gimna
zijos ir 7 amatų mokyklos, 
užsidarė. Tada Vokietijos 
LB 1950 rugpiūčio 18 nu
tarė išlaikyti bent vieną 
gimnaziją Diepholze. 1951.
II. 16 ji pavadinta Vasario
16 gimnazija. 1954 perkelta 
Į nuosavą pili ir sodybą 
Huettenfelde. Sąlygos buvo 
varganos, bet jos vis gerė
jo. 1965 pastatyti nauji mo
kyklos rūmai, 1972 — nau

jas mergaičių bendrabutis. 
Reikalingas naujas pasta
tas ir berniukų bendrabu
čiui arba pagrindinio re
monto dabartinis, esaųtis 
pilyje.

Iš pradžių gimnazija iš
silaikė viso pasaulio lietu
vių aukomis. Daugelyje 
kraštų Įsisteigė rėmėjų bū
reliai. Kai kurie jų veikia 
jau 30 metų. Paminėtas 
kun. Ben. Sugintas, kuris 
vienas surinko apie 150.000 
dolerių. Tik 1954 pradėtas 
imti nedidelis (20 DM) mo
kestis už išlaikymą bendra
buty, kuris dabar pasiekė 
300 DM per mėnesį. Nuo 
1959 gimnaziją pradėjo 
remti BadenAVuerttember- 
go ir Federacinės Vokieti
jos vyriausybė, be kurių pa
ramos šiandien mokykla ne
pajėgtų išsilaikyti.

Didžiai reikšminga šita 
gimnazija yra Lietuvių ben
druomenei. Per tūkstantis 
jaunuolių yra sėdėję jos 
suoluose. Daugelis jų akty
viai dalyvauja mūsų Bend
ruomenės gyvenime. Buvu
sių mokinių šiandien užtin
kame apylinkių vadovybėse 
ir tarp šios mokyklos moky
tojų. IV Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso organiza
cinis komitetas buvo suda
rytas beveik išimtinai iš 
buvusių tos gimnazijos auk
lėtinių. Trys iš keturių Vo
kietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos vadovybės narių 
yra buvę jos mokiniai. Iš 
15-kos dabartinės Vokieti
jos LB Tarybos narių 5 yra 
buvę mūsų gimnazijos auk
lėtiniai. Du iš penkių Vokie
tijos LB Valdybos narių, 
drauge ir jos pirmininkas, 
yra tos mokyklos absolven
tai. Jei tą statistiką tęstu- 
me toliau, ji dar ryškiau pa
liudytų Vasario 16 gimna

zijos reikšmę Lietuvių ben
druomenei.

Per 100 jos mokinių yra 
įsigiję abitūrą ir apie 600 
— vad. mažąją abitūrą, t. 
y. baigę 6 klases. Tarp bai
gusių mūsų gimnaziją už
tinkame mokslininkų ir ku
nigų, gydytojų ir inžinierių, 
mokytojų ir teisininkų, mu
zikų ir dailininkų.

Gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir dainininkai padeda 
LB apylinkėms atlikti jų 
renginių programas. Ir pa
čioje gimnazijoje dažnai 
vyksta Įvairūs posėdžiai, 
suvažiavimai, vaikų vasaros 
stovyklos, studijų savaitės 
bei sodo šventės. Tuo būdu 
ji yra tapusi Vokietijos ir 
visos Europos lietuvių dva
siniu centru. Lietuvių ben
druomenė šiandien būtų 
daug skurdesnė, jei neturė
tų savos gimnazijos.

Po pertraukos vyko gan 
ilga ir įvairi gimnazijos mo
kinių ir mokytojų paruošta 
programa, kurią gerai pra
nešinėjo Lidija Kairytė.

(VLB Inf.)

OPPORTUNITY FOR 
CHIEF ENGINEER 

to work and live in a small CongeniaI 
Company & Community.
CHIEF ENGINEER with A. S. M. E. 
background. Exp. in pressure boilers 
& structual steel. Mušt be able to re- 
locate. Salary neg. Send resume to 
Willinger Constniction Service, Ine., 
P. O. Box 767, Helena, Ark. 72342.

(13-19)

ATTENTION OWNER 
OPERATORS

If you are new in business or 
thinking of making a change B. 
J. McADAMS INC. is now leas- 
ing 75 model or newer tandem 
tractors. Ample return loads & 
weekly settlements. Plūs many 
other benefits.
FOR MORE 1NFORMATION CALL:
CHARLIE THROCKMORTON 

1-800-643-8239
(H-15)
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DR. POVAS ZAUNIUS (58)

Seimelio rinkimai
Teismo motyvacijoje teigiama, kad sta

tuto mintis buvusi ta, kad „Seimelio nepaleistų 
vienas Gubernatorius, negavęs pritarimo orga
nizmo, kurį galima būtų laikyti tam tikroj plot
mėj. atstovaujančiu Klaipėdos Krašto vietos 
elementą ...” Pasak teismo, statuto autoriai 
norėję, kad „Gubernatorius negali paleisti Sei
melio, negavęs pritarimo elemento, kuris gali 
būti laikomas vietos tendencijų ir pažiūrų reiš
kėju”.

Teismas šiuo atveju kažkaip siaurai aiški
no statuto nuostatus ir neįtikinamai vertino tai, 
ką jis apibūdino kaip „vietos tendencijų ir pa
žiūrų reiškėjus’’, t. y. seimelio to meto daugu
mą. Kiekvienam objektingam stebėtojui buvo 
aišku, kad seimelio dauguma susidarė dėl perei
namų konjunktūrinių aplinkybių, kurias, be to, 
veikė svetimos įtakos. Iš teismo motyvų tary
tum sekė, kad Klaipėdos krašto lietuvis Eduar
das Simaitis, pašauktas direktorijos pirminin
ku, negalėjo būti laikomas ■ „Klaipėdos Krašto 
vietos elementu” bei „vietos tendencijų ir pa
žiūrų reiškėju”! Tokių „reiškėjų” kvalifikacija 
nebuvo pripažinta ir tokiems trims direktorijos 
nariams: Martynui Reizgiui, pasižymėjusiams 
krašto veikėjui bei iškiliam patriotui, Kadgy- 
nui, buvusiam direktorijos pirmininkui, be to, 
Jonui Tolišiui, direktorijos krašto tarėjui.

Kaip bebūtų, teismas išvedė, kad „tinkama 
Statuto interpretacija, Gubernatorius teturi 
teisę paleisti Seimelį tik su pritarimu Direkto
rijos, jau su Seimelio pritarimu veikusios Di
rektorijos. šiuo atveju p. Simaičio pirminin
kaujama Direktorija niekad neveikė kaip tokia 
su Seimelio pritarimu”.

Savo sprendime teismas pasisakė, kad 
„1932 metų kovo 22 d. Gubernatoriaus įvykdy
tas Klaipėdos Krašto Seimelio paleidimas, kada 
p. Simaičio pirmininkaujama Direktorija nebu
vo gavusi Seimelio pasitikėjimo, nėra regu
liarus’’.

Haagos. teismo nariai, pasisakę dėl bylos
6-to punkto „nereguliarumo”, vis dėlto laikė 
reikalinga prie savo nuomonės pridėti tokį ko
mentarą:

„Teismas mano, kad būtų naudinga pridur
ti, jog jo vaidmuo šioje byloje apsiriboja išaiš
kinti Klaipėdos Krašto Statutą kaipo sutartį. 
Jis išveda, kad, tinkama Statuto interpretacija, 
Gubernatoriui nepriderėjo kai kurie veiksmai, 
kuriuos jis atliko. Jis nemano tuo pasakyti, kad 
Gubernatoriaus aktas, kuriuo buvo paleistas 
Seimelis, nors tas aktas prieštarauja sutarčiai, 
neturėtų jokių juridinių pasekmių valstybės vi
daus tvarkoj. Tenka pripažinti, kad paleidimas 
negali būti laikomas neįvykusiu ta prasme, kad 
senasis Seimelis tebeegzistuotų ir naujas išrink
tas Seimelis nebūtų teisėtas. Teismas yra įsiti
kinęs, kad tokios minties nebuvo nė Keturios 
Valstybės, pateikusios Teismui 6 klausimą. 
Teismas pabrėžia vieno Keturių Valstybių agen
to žodžius, kad tų valstybių tebuvo norėta gauti 
Statuto interpretacija, kuri būtų gairėmis atei
čiai”.

Dar reikia pastebėti, kad prof. Mykolas 
Roemeris pareiškė atskirą nuomonę kaip tik dėl 
teismo sprendimo šeštuoju punktu. Mūsų iški
laus teisininko nuomonė taip užprotokoluota:

”P. Roemeris, prisidėdamas prie dispozity- 
vo 1-5 punktų ir prie juos liečiančių motyvų, 
pareiškia negalįs prisidėti prie Teismo sprendi
mo dispozityvo ir motyvų dėl prašymo 6 klau
simo; iš tiesų, jo nuomone, Statutas nedaro jo
kio skirtumo tarp Direktorijos, jau turinčios 
Seimelio pasitikėjimą ir jo neturėjusios, tinka
mai sudarytos Direktorijos; tad tas skyrimas^ 
yra sauvališkas ir nėra pagrindo paneigti bet 
kokiai tinkamai sudarytai Direktorijai teisę 
(duoti sutikimą paleisti Seimelį tikslu kreiptis 
į rinkikus)”.

53. Seimelio rinkimai
Kaip jau rašiau, E. Simaičio pirmininkau

tai direktorijai negavus seimelio pasitikėjimo, 
gubernatorius kovo 22 d. seimelį paleido ir nau

Dr. Albertas Gerutis

jus rinkimus paskyrė gegužės 4 d. Statutas rei
kalavo, kad rinkimai įvyktų ne vėliau kaip še
šias savaites, seimelį paleidus. Gubernatorius 
laikėsi nuomonės, -kad kilusio tarp jo ir seime
lio konflikto nebuvo galima kitaip pašalinti, kaip 
atsišaukus į rinkikus ir išrinkus naują krašto 
gyventojų atstovybę.

Jeigu gubernatorius būtų priėmęs Simaičio 
direktorijos atsistatydinimą, po to kai seimelis 
nesuteikė savo pasitikėjimo, jis būtų turėjęs 
pradėti naujas kalbas su daugumos partijomis. 
Neabejojamai tuo būtų buvęs pažeistas guber
natoriaus autoritetas.

Galima prileisti, kad Kauno vyriausybė, 
taip pat pats gubernatorius, puoselėjo viltį, jog 
per būsimus rinkimus pavyks padidinti tautiškai 
susipratusių lietuvių atstovų skaičių seimelyje. 
Užsienių reikalų ministras Zaunius savo prane
šime (paskaitoje) Kaune Valstybės Teatre va
sario 27 d. Boettcherio kelionę į Berlyną, iš ku
rios kilo visa byla, iš dalies aiškino tuo, kad 
„Klaipėdos Krašto vokietininkai bijo persilau- 
žymo liėtuviškiausio Klaipėdos krašto sluoks
nio — laukininkų, kuriuos jie ligi šiol šiaip taip 
iailkė ant savo pavadžio”. Pasak ministro, „šio 
sluoksnio paklusnumas ir prisirišimas, kaip ma
tome iš charakteringų Klaipėdos krašto įvykių, 
prie vokietininkų vadų mažėja. Turėdami šitą 
aplinkybę galvoj, suprasime, dėl ko tie „vadai” 
stengiasi neteisėtus ir nelojalius Lietuvai savo 
žygius aiškinti Klaipėdos krašto žemės ūkio 
reikalų susisielojimu ir tuo būdu nori tapti lyg 
ir kankiniais už laukininkų gerovę .. . žinoma, 
tai tik paskutinės pastangos žūtbūt išlaikyti 
Klaipėdos krašto laukininkus ant savo pava
džio’’, — aiškino Dr. Zaunius. Kaip rinkimų re
zultatai parodė, toks ministro (gal tyčia tam 
tikrais sumetimais reikštas?) optimizmas, deja, 
nepasitvirtino.

Pati rinkimų kampanija į seimelį vyko lie
tuviams nepalankomis aplinkybėmis. Vokietija 
tiesiogiai ir netiesiogiai stengėsi paveikti Klai
pėdos krašto gyventoju, jau nekalbant apie pa
čių krašto vokietininkų smarkią veiklą. „Elta” 
keliais atvejais skelbė apie Heilsbergo-Kara- 
liaučiaus bei Koenigswurterhauseno radijo sto
čių Vokietijoje sistemingą kampaniją radijo 
bangomis. Gegužės 3 d. „Elta” pranešė, kad 
„Lietuvos vyriausybė šiandien įteikė vokiečių 
vyriausybei protestą’’, nes visos radijo stotys 
Vokietijoje yra vyriausybės kontroliuojamos ir 
net nebuvę leista jomis pasinaudoti propagan
dai, kai pačioje Vokietijoje vyko rinkimai. Kau
no laikraščiai pakartotinai rašė, kad ypač at
kaklūs vokiečių propagandininkai buvę mokyto
jai ir dvasininkai. Vokiečių agitatoriai labiau
siai dangstęsi autonomijos tariamu išsaugoji
mu. „Kas balsuos už lietuviškus sąrašus, tas 
balsuos už krašto autonomijos pašalinimą”, 
kartojo agitatoriai.

Kovo 31 d. „Elta” paskelbė, kad direktori
jos pirmininkas Simaitis atleido nuo balandžio 
1 d. 20 mokytojų, Vokietijos piliečių. Taip esą 
pasielgta, nes gubernatorius pateikęs įrodymų, 
kad jie varę „politinę agitaciją, priešingą Lie
tuvos interesams”. Vytauto Didžiojo gimnazijos 
Klaipėdoje direktorius Dr. Trukanas pasikalbė
jime su „Eltos” atstovu patikslino, kad Kraš
to aukštesnėse ir pradžios mokyklose esą 500 
mokytojų, bet iš jų tik 120 moką lietuviškai, 
o 20 procentų mokytojų esą Vokietijos piliečiai. 
Pasak Dr. Trukano, „dvasia mokyklose prieš- 
lietuviška. Mokyklas inspektuojant, buvo skan
dalingų atsitikimų, kai mokiniai atsakydavo, 
kad Klaipėdos kraštas yra Hindenburgo val
džioj, o Lietuvos sostinė yra Maskva”.

Balandžio 29 d. Lietuvos laikraščiuose pa
skelbtas pasikalbėjimas su Klaipėdos krašto 
gubernatorium A. Merkiu. Jis nurodė į įvairius 
incidentus, įvykusius priešrinkiminės agitacijos 
metu, ir pareiškė:

„Tokie išsišokimai visu griežtumu smerk
tini ir apgailėtini, vis vien, iš kur jie išeitų. 
Jie turi aiškių provokacinių tikslų. Ne be įta
kos klaipėdiečiams čia pasiliko vokiečių spauda, 

kuri sutirštintomis spalvomis aprašinėja įvy
kius per paskutinius rinkimus ir tuo kėlė aistrą. 
Panašūs įvykiai nepatarnaujųa geram abiejų 
tautybių sugyvenimui ir tik aštrina skirtumus. 
Dėl to su jais bus kuo griežčiausiai kovojama 
ir ta kryptimi daromos visos pastangos’’.

Gubernatorius Merkys pasisakė, tarp kita, 
ir dėl propagandos tikslais skleidžiamų gandų, 
esą neteisėtai suteikiami Klaipėdos krašto gy
ventojo požymiai. Pagal veikiančius įstatymus 
rinkimuose galėjo dalyvauti tiktai asmenys, tu
rintieji minėtą požymį. Gubernatorius teigė, 
kad pasai išduodami pagal paties seimelio iš
leistą įstatymą, o įstatyme yra nustatytos są
lygos, kas gali įgyti krašto gyventojo požymį.

Balandžio 29 d. „Elta” iš Klaipėdos paskel
bė tokią žinią: „Krašto valdžia gavo žinių, kad 
priešrinkiminėj partijų kovoj aktyviai daly
vauja tebesą krašte vokiečiai aptantai, valdi
ninkai ir šiaip Vokietijos piliečiai. Kadangi 
svetimšaliai neturi politinių teisių, tai tokie 
veiksmai yra neteisėti. Sąryšy su tuo direkto
rija išleido skelbimą, kuriuo svetimšaliai įspė
jami nuo kišimosi į priešrinkiminę kampaniją’’.

Kauno dienraštis „Rytas” rinkimų išvaka
rėse (V. 3) vedamajame straipsnyje atkreipė 
dėmesį į tai, kad „vokietininkai turėjo eilę su
manių agitatorių, daugiausia dvasininkų ir val
dininkų’’. Pasak laikraščio, „suvokietinti vietos 
valdininkai, viršaičiai, policininkai per dienas 
intensyviai kalė į „būro” galvas įvairius pa
vojus’’, jeigu seimeliui nebevadovaus jų vadai. 
Agitatoriai taip pat įtikinėjo, kad tik jie apgin
sią jų tikėjimą ir „apsaugosią nuo sukataliki- 
nimo Klaipėdos kraštą”. Taip pat Boettcheris 
esąs padarytas ”kankiniu už Klaipėdos ūkinin
ko reikalus”.

Tačiau galima drąsiai teigti, kad daugiau
sia seimelio rinkimų išdavas paveikė keturių 
signatarinių valstybių vyriausybių neapdairus 
elgesys. Kaip tik tuo metu, kai direktorijos pir
mininkas Simaitis ruošėsi prisistatyti seime
liui, didžiosios valstybės kovo 19 d. įteikė Lie
tuvos užsienių reikalų ministerijai notą, kurioje 
pasisakė prieš naująją direktoriją, nes ji netu
rinti šansų gauti seimelio pasitikėjimą. Jau pa
leidus seimelį, tos pačios valstybės balandžio 
11 d. kreipėsi į Haagos teismą, pateikdamos 
jam su Boettcherio susijusią bylą. Vokietijos 
propaganda visomis jai prieinamomis priemo
nėmis panaudojo signatarų kreipimąsi į teismą, 
pristatydama Lietuvą kaip ”nusikaltėlę”. Per 
visą seimelio rinkiminės kampanijos laikotarpį 
kabojo tarytum koks Damoklo kardas signatarų 
iškeltoji Haagoje byla. Vokiečių propaganda 
stengėsi sudaryti įspūdį, kad Lietuvos elgesio 
pasmerkimas Haagoje esąs neišvengiamas da
lykas. Tokia propaganda neabejojamai veikė 
tautiškai mažiau susipratusius krašto gyvento
jus, kas nepaprastai palengvino vokietininkų 
darbą.

Gegužės 4 d. rinkimų rezultatai nieko es
minio nepakeitė seimelio sudėtyje. Susipratusių 
lietuvių sąrašai, kaip ir ligi tol, tegavo 5 atsto
vus iš bendro 29 atstovų skaičiaus. Lietuvių 
kandidatų sąrašams pasirodė labai nepalanki 
balsų likučių aritmetika. Savaime jų sąrašai 
gavo beveik 3.200 balsų daugiau nekaip per 
1930 metų rinkimus, bet jų atstovų skaičius 
pasiliko kaip buvęs. Tuo tarpu vokietininkų par
tijoms atiteko net trys atstovai iš balsų likučių.

Kaip bebūtų, rinkimų rezultatai atnešė lie
tuvių sąrašams skaudų nusivylimą. Daugiausia 
iaimėjo lietuvių darbininkų sąrašas, nors gali
ma prileisti, kad dalis lietuvių darbininkų ati
davė balsus kairiosioms partijoms, kuriose 
sprendžiamą žodį irgi turėjo vokiečiai bei vo
kietininkai.

Blogiausia betgi buvo tai, kad sudėtos 
viltys į gyventojų daugumos — laukininkų 
(ūkininkų) persilaužymą ir atsimetimą nuo dva
rininkų vadovautos Landwirtschaftspartei nei 
kiek nepasiteisino.

1932 m. rugpiūčio mėn. Šilutėje įvyko lie- 
tuvių susivienijimo nepaprastas skyrių pirmi
ninkų ir atstovų suvažiavimas, kuriam pirmi
ninkavo žinomas veikėjas Endrius Borchertas, 
Suvažiavimas sušauktas po to, kai Haagoje bu
vo palankiai Lietuvai išspręsta Boettcherio at
šaukimo byla. „Elta” savo korespondencijoje iš 
Klaipėdos, tarp kita, apie suvažiavimo eigą pra- 
nešė: (Bus daugiau)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varanavičius

SPEAKUP IR DR. A. 
ŠTROMO PASKAITA

Š. m. kovo mėn. 28 
LN Mindaugo menėje buvo 
surengtas SPEAKUP laik
raščio susipažinimo vaka
ras, kuriame dalyvavo per 
250 svečių, šio laikraščio 
rėmėjų būrelio vardu vaka
rą pradėjo T. Stanulis, pa
sveikinęs susirinkusius sve
čius ir paaiškinęs, kad va
karo tikslas — supažindin
ti Toronto visuomenę su 
Giliaro Urbono leidžiamo 
anglų kalboje ”Speakup” 
mėnesiniu laikraščiu, kuris 
jau šeši metai aiškina ka
nadiečių tyliajai daugumai 
apie komunizmo pavojus, jo 
grėsmę visam pasauliui ir 
pavergtų rusiško imperializ
mo tautų problemas bei jų 
siekius, šis laikraštis rei
kalingas lietuviškos visuo
menės moralinės ir finansi
nės paramos.

Dr. A. Pacevičius supa
žindino vakaro dalyvius su 
**Speakup” redaktoriaus Gi
liaro Urbono biografiniais 
bruožais. Jis gimė Kaune 
1921 m. Mokėsi Jėzuitų ir 
„Aušros” gimnazijose. Ko
munistų okupacijos metu 
dirbo pogrindyje, enkave
distų suimtas. Karui prasi
dėjus išvežtas, žygiavęs 
mirtininkų kolonijoje iki 
Černavės ir laimingai išven
gęs mirties. Vokiečių okupa
cijos metais studijavo uni
versitete, įsijungė į rezis
tencinę pogrindžio veiklą, 
padėdavo politiniams kali
niams ir žydams. Karui bai
giantis, pasitraukė iš Lie
tuvos į Šveicariją, emigravo 
į Argentiną, o iš ten į Ka
nadą ir pastoviai apsigyve
no Toronte, čia dirba jau 25 
metus komerciniame banke 
ir šiais metais sulaukė gar
bingos 60 metų amžiaus su
kakties. Toronte įsijungė į 
lietuvių bendruomeninę vei- 
glą, veikė antikomunistinė
je Edmund Burke draugijo
je. Prieš šešis metus visą 
savo energiją ir sumanumą 
sukoncentravo ”Speakup” 
mėnraščio redagavimui ir 
leidimui.

Po įžanginių kalbų, Ha
miltono „Aukuro” sekste
tas „Daina” išpildė pusva
landį užtrukusią meninę 
programą, kurią sudarė de
klamacijų ir dainų pynė. 
Prajuokino visus šių daini
ninkų sukurti ir padainuoti 
kupletai, kurie palietė to
rontiškių gyvenimą ir veik
lą. Šis hamiltoniečių dainos 
vienetas, vadovaujamas E. 
Kudabienės - Dauguvietytės 
per savo du veiklos metus 
turėjo 22 koncertus.

Koncertui pasibaigus ir 
kun. dr. P. Gaidai sukalbė
jus maldą, svečiai buvo pa
vaišinti LN šeimininkės E. 
Juknienės gausia ir skania 
vakariene, vynu ir baro gė
rimais. Nuotaika buvo vi
sų pakili, draugiška. Tuo

d.

reiškiasi praeities garbini
mu, bet nesiorentuoja į da
bartį ir ateitį. Nostalgija ir 
tautinis sąmoningumas yra 
dvi priešingos sąvokos. 
Nostalgiją pergyvena vi
si emigrantai, kurie savo 
kraštą prisimena ir ga
li į jį laisvai grįžti ir rasti 
tokį kokį jį paliko. Lietu
viams nostalgija pavojinga, 
nes mes jau neturime to 
krašto, kurį palikome ir ne
galime grįžti. Mes neturi-

BALTIECIAI KANADOS PARLAMENTO 
ROMUOSE

pačiu metu vyko „Speakup” 
prenumeratos priėmimas ir 
aukų rinkimas, kurioms 
svečiai skyrė net šimtines.

Visi nekantriai laukė pa
grindinio vakaro kalbėtojo 
dr. A. Štromo, Lietuvos di
sidento ir žmogaus teisių 
gynėjo, atvykusio iš Angli
jos specialiai į šį vakarą. me nostalgiški, bet pri- 
Jis yra „Speakup” bendra
darbis, parašęs studijinių 
straipsnių apie komunizmą. 
Jį vakaro dalyviams prista
tė inž. H. Lapas, supažindi
nęs su šio veiklaus disidento 
gyvenimu.

Dr. A. Štromas savo kal
boje nagrinėjo lietuviškos 
išeivijos problemas, palies
tas kun. dr. J. šarausko 
straipsnyje ir Vasario 16 
minėjimo paskaitoje Toron
to visuomenei, kuris buvo 
paskelbtas ”Tėv. žibiuriuo- 
se”. Jis sutiko su dr. kun. 
J. šarausko nuomone, kad 
patriotizmas yra tas, kuris 
tarnauja Lietuvai. Atsisky
rimas nuo Lietuvos sudarė 
išeivijoje tam tikrą savą 
pakankamumo iliuziją ir 
įtraukė visus į savanaudiš
ką veiklą, mažai turintį rei
kalo su Lietuva ir jos pro
blemomis. Reikia visiems 
atsisukti veidu į Lietuvą ir 
bazuoti visus mūsų veiks
mus ta nauda, tuo indėliu, 
kurį mes galime įdėti į ben
drą laisvės kovą, vykstančią 
šiandien Lietuvoje.

Klaidinga yra pažiūra 
tapti gyvenamo krašto emi
grantais, įsijungti į to gy
venamo krašto visuomenę. 
Tie kurie galvoja apie savo 
tėvynę Lietuvą, tie kurie iš
laikė savo kraštui meilę, tu
ri galvoti ne kaip emigran
tai, bet kaip kovotojai už 
savo kraštą, nes mes čia at
vykome ne geresnės duonos 
ieškoti, bet susidėjusių ne
palankių politinių aplinky
bių priversti. Kiekvienas 
susipratęs lietuvis privalo 
dirbti Lietuvai.

Išeivių veikla nėra antra
eilės reikšmės. Pagrindinė 
kova dėl Lietuvos laisvės 
vyksta ir Lietuvoje ir išei
vijoje, kuri sudaro neatski
riamą tautos dalį ir išeivi
ja yra tos vedamos kovos 
avangardas laisvėje. Išei
vijos visos lietuviškos veik
los formos, siekiančios Lie
tuvos laisvės yra tautiniai 
patriotinės. Išeivijos veik
los tikslas yra išsaugoti ir 
konsoliduoti lietuviškos vi
suomenės egzistenciją sveti
muose kraštuose, nes jos iš
saugojimas Lietuvai yra 
neįkainuojamas. Mūsų pa
stangos turi būti sukoncen
truotos į paruošimą mūsų 
jaunimo pagrindinėms vei
klos sritims, kad senajai 
kartai pasitraukus, jie ga
lėtų perimti Lietuvos atsto
vavimą laisvajame pasau
lyje. Tokių tikslų siekianti 
veikla yra patriotinė.

Dalis išeivijos yra palies
ta nostalgijos ligos, kuri ragaičiais.

valome būti tautiniai sąmo
ningi, žinoti kas yra krašte 
vystoma, kas pergyvenama, 
kokia yra krašte žaizda ir 
bandyti tą žaizdą gydyti. 
Kas nemato lietuvių tautos 
kančios, tas jau yra nutau
tėjęs.

Politinėje kovoje mes tu
kime pažinti savo tikrąjį 
priešą komunizmą, daugelio 
tautų pavergėją. Su juo ko
voti, privalome bendradar
biauti su visomis pavergto
mis tautomis. Net ir mūsų 
tautos patriarchai 1905 m. 
įvykusiame Didžiajame Vil
niaus Seime nutarė vesti 
kovą už laisvę drauge su 
visų tautų liaudimi. Tas nu
tarimas tinka ir mūsų' ve
damai kovai už Lietuvos 
laisvę. Laikraštis „Speak- 
up” yra pasirinkęs teisingą 
kovos kelią, nes tik per 
spaudą išsikovosime laisvę. 
Jis skelbdamas kovą prieš 
komunizmą, jungdamas pa
vergtų tautų pajėgius ra
šytojus savo laikraščio skil
tyse, faktais kalba apie pa
vergėjus iš koncentracijos 
stovyklų, įrodydamas lais
vajam pasauliui gręsiantį 
komunizmo pavojų.

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikalų ministerijos atsto
vas Paul Chapin; taip pat 
J. V. Danys, KLB vicepirm., 
W. H. Pent, Estų Bendruo
menės vicepirm., ir dr. E. 
Parups, Latvių Bendruome
nės Tarybos narys.

Buvo painformuota anie 
užs. reikalų ministerijos 
studijas konsulatų reikalais, 
ir kitais reikalais.

REZOLIUCIJOS SENATE 
IR PARLAMENTE

Visi trys Baltijos konsu
lai kovo 3 d. buvo pakviesti 
į Kanados Senato garbės 
svečių galeriją ir Senato po
sėdžio metu senatorius S. 
Haidasz pravedė juos svei
kinančią rezoliuciją.

Kovo 4 d. konsulai buvo 
pakviesti į Parlamento dip
lomatų ložę ir parlamento 
narys Walter Baker pasiū
lė sveikinimo rezoliuciją ku
ri vienbalsiai visų partijų 
parlamento narių buvo pri
imta. . . .„Šis Parlamentas, 
pripažindamas latvių, lietu
vių ir estų kilmės kanadie
čių įnašą Kanadai sveikina 
jų garbės konsulus ir jų 
Bendruomenių atstovus at
vykusius į devintą metinį 
Baltiečių Vakarą parlamen
to rūmuose”.

MINISTERIO J. FLEMING 
PRIĖMIMAS

Ministeris daugiakultū- 
rės reikalams James Flem- 
ing kovo 4 d. pasikvietė visų

trijų Bendruomenių pirmi
ninkus pietums — pasitari
mams parlamento rūmuose 
ir painformavo apie jo mi
nisterijos projektus atei
nantiems metams ir atsaki
nėjo į klausimus. KL Bend
ruomenę atstovavo pirm. J. 
Kuraitė ir vicepirm. I. Mei- 
klejohn.

PRIĖMIMAI
Visas vakaras, priėmi

mas, banketas, pertraukos, 
buvo organizuota taip, kad 
būtų kuo daugiausia progos 
baltiečiams, p a r lamenta- 
rams ir svečiams pasikalbė
ti. Kai kurie parlamentarai, 
kaip senatoriai A. Thomp- 
son ir Haidasz, bei parl. 
nariai J. Flis ir K. Robin- 
son, dar privačiai pasikvie
tė atstovus pasikalbėti.

J. V. Danys

SURPLUS JEEPS, CARS, 
TRUCKS,

Car-inv. value $2,143 sold for 
8100 thru govemment auctions 
in your area. For information 
or purchasing bargains likę this 
caU (602) 941-8014, Ext. 4669. 

(13-16)

Laborer — For Scrap Metalu 
Yard. Mušt be over 21. Apply 
in person. Thalheimer Bros. 
5550 Whitaker Avė., Philadel- 
pia, Pa. After 9 a. m. (16-17)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DR. A. ŠTROMO 
PRANEŠIMAS 

PABALTIEčIAMS
Kovo 29 d., sekmadieni, 

Lietuvių Namų pakviestas, 
dr. A. Štromas Vytauto D. 
menėje padarė pranešimą 
lietuvių, latvių ir estų vi
suomenei. Dr. A. Štromas 
savo pranešime nagrinėjo 
Lietuvos komunistų parti
jos veiklą Hitleriui perėmus 
Vokietijos valdžią ir atsira
dusius pavojus dėl Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybės. Analizavo komunis
tų vykdomą tautų naikini
mo politiką pokario metais 
okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose. Respublikų komunis
tų partijos yra Maskvos 
agentūros, kurios vykdo po- 
litbiuro įsakymus, siekiant 
sunaikinti pavergtų tautų 
tautinę sąmonę ir jas suru
sinti. Pasipriešinimas ko
munistinei santvarkai stip
rėja visose pavergtose tau
tose, kuris ypač ryškus Pa
baltijo kraštuose. Pogrin
džio leidiniai yra stipriau
sias ginklas dėl pavergtų 
tautų laisvės.

Pranešimas ir diskusijos 
užtruko pusantros valandos. 
Dalyvavo per 150 pabaltie- 
čių, kuriuos Lietuvių Na
mai pavaišino kavute ir py-

baItk: 
tours

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 6 

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 
Newton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345'

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Sol. Slava Žiemelytė

REMIAMOS PUTNAMO 
SESELĖS

Nekaltai Prad. Marijos 
Seserų (Putnamo) rėmėjų 
valdyba, vadovaujama ener
gingos visuomenininkės Ma
rijos Rėmienės, š. m. balan
džio 5 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, suruošė vakarie- 
nę-koncertą.

Pradėjo tėvų jėzuitų kop
lyčioje pamaldomis, kurias 
laikė kun. Stasys Yla, sese
rų kapelionas. Bažnyčioje 
solo giedojo Elena Blandytė.

Po pamaldų, žmonės už
plūdo ir užpildė erdvią Jau
nimo Centro salę. Vakarie- 
nę-koncertą atidarė ir pra
vedė pirm. Marija Rėmienė. 
Seselių vardu kalbėjo seselė 
Margarita Bureikaitė. Ji 
pasidžiaugė lietuvių visuo
menės parama, vykdant 
naująją statybą ir kitus 
darbus. Dėkojo Rėmėjų val
dybai ir Chicagos lietuvių 
visuomenei už nuolatinę ir 
gausią paramą. Kvietė Chi
cagos ir apylinkių lietuvius 
aplankyti jas ir pamatyti 
jų dirbamus darbus. Naujo
ji salė, talpinanti iki 250 
asmenų yra užimta visam 
pusmečiui, nes čia vyksta 

• susikaupimo dienos, reko
lekcijos, paskaitos ir kiti 
kultūriniai bei religiniai 
renginiai. Putnamas yra to
li nuo didmiesčių triukšmo, 
rami vieta, graži gamta, 
tinkanti rimtam susikaupi
mui ir poilsiui.

Prieš vakarienę maldą su
kalbėjo vyskupas Vincentas 
Brizgys. Pasivaišinus gera 
vakariene, dėmesingai buvo 
išklausyta meninė dalis. So
listė Slava žiemelytė, akom
panuojama muziko Jono Go- 
vėdo (abu iš Toronto, Kana
dos) išpildė šią programą: 
G. F. Handelio — O, Kris
tau karaliau (Belshazzar) 
ir Jis ganys avis (Messiah); 
J. Žilevičiaus — Neverki 
motule, B. Budriūno — Mie-

gužėlio noriu ir A. Kača- 
nausko — Kad aš našlaitė
lė; P. Tshaikowskio — Ko
dėl?, M. Glinkos — Arija iš 
operos ’Tvan Susanin” ir C. 
Saint-Saens — Atsiveria 
širdis (Samson et Dalila). 
Publika labai šiltai priėmė 
solistę ir nesigailėjo katu
čių. Valiavimų ir plojimų 
audrą sulaukė ypač paskuti
nės operų ištraukos ir solis
tė, tenkindama susirinku
sių norus, padainavo porą 
dainų bisui.

Rengėjų vardu, solistei 
įteikta puikių gėlių puokš
tė, o akompaniatoriui pri
segtas baltas gvazdikas. 
Vakaro vadovei pranešus, 
kad menininkai, nors ir at
vykę iš tolimojo Toronto, 
atsisakė jiems priklausomo 
honoraro, aukodami putna- 

| miečių seserų statybos sko- 
) Joms sumažinti. Į šį gražų 
gestą atsiliepė čia pat sa-„ 
Įėję esantieji Stefanija ir 
dr. Pertas Kisieliai, paau
kodami 2,000 dol., Bronė ir 
Jonas Veselkai — 1,000 dol. 
ir kiti mažesnėmis sumo
mis.

Kaip jau anksčiau rašy
ta, buvo atvežti dail. Ado
mo Galdiko dailės darbai ir 
kartu su A. Paskočimo kry
žiais išstatyti Čiurlionio ga
lerijoje. Paroda praėjo la
bai sėkmingai ir daug dai
lininko Adomo Galdiko dai
lės darbų liko Chicagos ir 
apylinkės lietuvių rankose:

Parodas ir vakarienę su 
koncertu suruošė Nekaltai 
Prad. Marijos Seserų Chi
cagos ir Apylinkių Rėmėjų 
valdyba: M. Rėmienė (pir
mininkė), S. Endrijonienė, 
J. Dočkienė, B. Jasaitienė, 
Z. Pupienė, V. Čepaitienė, 
P. Norvilas, D. Augienė, D. 
Varaneckienė, G. Meiluvie- 
nė ir A. Kareiva.

Eksponatus atvežė ir vi
suose renginiuose dalyvavo 
šios seselės: Margarita Ba

reikaitė, Ona Mikailaitė 
(Eglutės redaktorė) ir Jo-, 
litą Burokaitė.

Putnamo seserų rėmė j ų 
renginiai yra gerai organi
zuoti ir visuomenės remia
mi bei mėgiami.

KORP! NEO-LITHUANIA 
VEIKLA

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio darbo suei
ga įvyko š. m. balandžio 5 
d. L. Tautiniuose Namuose. 
Sueigą atidarė pirm. Graži
na Gražienė ir ją pravesti 
pakvietė fil. Vaclovą Mažei
ką ir Ireną Budreckienę.

Iš pirm. Gr. Gražienės 
pranešimų paaiškėjo, kad ši 
valdyba suruošė Korporaci
jos šventės minėjimą, Nau
jųjų Metų sutikimą (kartu 
su LT Namais), Lietuvos 
nepriklausomybės 63-jų me
tų minėjimą ir Užgavėnių 
karnavalą. Ypač turiningas 
ir prasmingas buvo nepri
klausomybės atstatymo mi
nėjimas. Dėkojo gausiems 
talkininkams ir rėmėjams.

Sueiga pavedė valdybai 
prisidėti prie Marąuette 
Parko Namų savininkų val
dybos organizuojamos pre
mijos, surasti Alekso Siliū- 
no žudikui.

Sudaryta kultūriniams 
darbams remti komisija iš 
kolegų filisterių — dr. Leo
no Kriaučeliūno ir Mečio 
Valiukėno, šios komisijos 
pastangomis, ruošiamas ra
šytojo Romualdo , Spalio 
knygos — Auksinio saulėly
džio gundymai — sutiktu
vės, kurios įvyks š. m. ba
landžio 24 d. (penktadienį), 
7:30 vai. vak. Jaunimo Cen
tro kavinėje. Apie knygą 
kalbėti pakviestas žinomas 
literatūros kritikas dr. Kęs
tutis Keblys, iš Detroito. 
Trumpas knygos ištraukas 
paskaitys vietos jaunimas, 
dainuos Jūratė Tautvilaitė, 
pritardama gitara ir skau
čių kvartetas.

Knygą išleido Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba, va
dovaujama fil. Cezaro Mo- 
destavičiaus (6348 So. Al- 
bany, Chicago, III. 60629).

Auksinio saulėlydžio gun
dymai yra paskutinė rašy
tojo R. Spalio knyga iš sep
tynių tomų vienos kartos 
istorijos ciklo.

Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir susipažinti su šia 
knyga.

Motinų prisiminimas — 
korporantų šeimų šventė 
įvyks gegužės 3 d. (sekma
dienį), 4 vai. po pietų Tau
tiniuose Namuose. Paskaitą 
skaitys fil. Viktorija Ka- 
šubaitė-Matranga. Mažasis 
šeimų prieauglis pasveikins 
mamytes, pagal savo suge
bėjimus.

Visi korporantai su šei
momis, draugais ir pažįsta
mais kviečiami dalyvauti.

Po sueigos, korporantai 
tarpusavyje pabendravo ir 
pasivaišino pirm. Gr. Gra
žienės iniciatyva paruošto
mis vaišėmis ir velykaičiais.

JAUNIMO CENTRO 
KONCERTAS

Jaunimo Centro valdyba, 
vadovaujama Irenos Kriau- 
čeliūnienės, ruošia žvaigž
džių koncertą, kuris įvyks 
š. m. balandžio 26 d. (Atve

lykio sekmadienį) Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Dalyvauja mūsų iškilieji 
solistai: Nerija Linkevičiū
tė, Margarita Momkienė, 
Dana Stankaitytė, Rūta. 
Pakštaitė (naujai kylanti 
žvaigždė), Algirdas Brazis, 
Algis Grigas, Jonas Vazne- 
lis, Stefan Wicik ir muzi
kas Alvydas Vasaitis.

Visi kviečiami atsilanky
ti ir bilietus įsigyti iš anks
to Vaznelių prekyboje.

• Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1981 m. rugsėjo 5 ir 6 d. 
Chicagoje, Continental Pla- 
za viešbutyje. Gydytojai, 
kurie nepriklauso Lietuvių 
Gydytojų Draugijoms pra
šomi pranešti savo antrašus 
iki gegužės 10 d. Dr. A. 
Lipskienei, 1533 Stonegate 
Rd., La Grange Park, Illi- 
nois 60525. Antrašai reika
lingi leidžiamai liet. gyd. 
knygelei ir pasiųsti suva
žiavimo informacijai.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6’/2% — 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 sąskaitorf įdė
jus atitinkama sumą.

' f SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.LJZ'.

gįaint
AkntliOTiy
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tūta., Thurs., Frt, 9-5; Sat„ 9-1; Claaad

Juetas Gribauskas, vedėjas

s

I
E
E

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į 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, Ulinois 60463

Vida KriauČeiiūnaitė-Jonušienė TeL 312-448-7420 
Savininkė 312-785-9393

—
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LINĄ JURCĮ PRISIMENANT ■ Bostono lietuviai
1981 m. vasario 12 dieną 

savo bute, Chicagoje, ras
tas staiga miręs Linas Jur
cys, tvirtai atrodęs, 38 me
tų vyras. Jo netikėta mir
tis sukrėtė jo artimuosius 
ir kiekvieną lietuvį, nors ir 
nepažinojusį velionio. Skro- 
dymo duomenys . mirties 
priežastimi rado, buvusį 
mirtiną širdies smūgį, dėl 
didelio kraujo indų sukal- 
kėjimo. Iš gydytojų paaiš
kinimų sužinota, kad tokie 
mirties atvejai retoki, bet 
pasitaikantieji, imant tik' 
Chicagą, po keletą į metus.

Velionis Linas Jurcys bu
vo gimęs Lietuvoje. Mokyk
las lankė ir į gyvenimą iš
ėjo, gyvendamas Chicagoje. 
Baigęs St. Rita HS, Linas 
lankė Illinois universitetą 
Urbanoje,' o iš jo gavęs ba
kalauro laipsnį, įstojo į 
Peace Corp. Tai buvo pasku
tinė laida, savanorių jau
nuolių, iš kurių buvo reika
laujama įstojant į Corpą, 
turėti kaledžo baigimo pa
žymėjimą ir reikiamas ates
tacijas. Vėlesnėms laidoms 
šios sąlygos sumažintos, 
stojimas palengvintas.

Būdamas taikos korpuse 
(1965-67 m.), Linas Jurcys 
ilgesnį laiką praleido Indi
joje, Bombay ir kitur. Grįž
damas į namus, baigęs įsi
pareigojimą, Linas aplankė 
daugelį kraštų, susipažin
damas su jų gyvenimu, pa
pročiais, žmonėmis ir gam
ta. Taip jis buvojo Hong 
Konge, Tailande, Singapūre,

OPEROS ŽINIOS
] Lituanl operos spektaklių bilietai 

jau gaunami Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71st St., telefonas: 471-1424.

Spektaklių datos: birželio 13 d., 8 
vai. vak., birželio 14 d., 3 vai. po
piet, birželio 20 d., 8 vai. vak.

Vieta: Marijos mokyklos auditori
ja, 67th ir S. Califotmia Avė.

Bilietų kainos — parteryje: 20, 17, 
14, 12 dol., balkone: 17, 13, 10 doL

Viri tie, kurie turi įsigiję bilietus 
anksčiau skelbtom datom, prašome 
juos pakeisti naujais.

Paštu bilietai užsakomi, pažymint 
spektaklio, datą ir siunčiant atitinka
mai sumai čekj, šiuo pavadinimu ir 
adresu: Lithuanian Opera Co., 2561 
W. 71st St., Chicago, m. 66626.

Dainuoja:
Dana Stankaitytė I ir III sp. 
Nerija Linkevičiūtė IT sp. 
Margarita Momkienė 
Stefan Wicik I ir III sp. 
Rex EDnnn II sp. 
Algirdas Brazis I ir III sp. 
Algis Grigas II sp. 
Jonas Vaznelis I ir III sp. 
Vytautas Paulionis II sp. 
Bernardas Prapuolenis.

8eenes reikalų vadovas —
Jonas Paronis

---a—A . —a - »«■ _ _ menine priežiūra —
dail. Vladas VijeOds 

Pastntrymo pnxhikdja
Kazys Oželis 

Choreografija — Violeta Kuosaitė 
Chormeisteriai: Alfonsas Gečas,

Emilija Sakadolskienė
Dirigento asistentei —

Arūnas Kaminskas
ReSsterius — Paul WilUams
Dirigentas — Alvydas Vasaitis

Lietuvių Opera kviečia visus ir iš 
visur atvykti j Chicagą, organizuo
jant ekskursijas autobusais ar maši
nomis, ir dalyvauti pirmą kartą Ame* 
riboje statomoje mūsų laisvės tema 
sukurtos operos I I ii nani lietuviai

A. A. Linas Jurcys

Kambodijoje, Napaly, Cei- 
lone, Japonijoje, Australijo
je ir kituose kraštuose.

Bendrai jis iš mažumės 
degė noru keliauti, plaukti 
jūromis, veržtis į tolumas. 
Moksleiviu būdamas jis įsi
jungė į lietuvių jūrų skau
tus ir likusi iki mirties. 
Velionį Liną atsisveikinda
mas jr. skt. Mykolas Maks
vytis prisiminė anų metų 
mūsų jūrų skautų išskirti
ną kelionę būriniu laiveliu 
Michigano ežere, o vėliau 
vandenynu iki Bostono, Ma. 
Šios kelionės, kuri esanti 
mūsų skautijai rekordinė, 
aktyviu dalyviu buvęs ir Li
nas Jurcys.

Lino Jurcio laidotuvės 
įvyko vasario 16 d. Pamal
das už jo vėlę šv. M. Mari
jos šventovėje laikė kan. V. 
Zakarauskas. Pamaldų me
tu solo giedojo J. Vaznelis, 
vargonavo A. Kalvaitis. 
Tiek pamaldose, tiek paly
doje į kapines dalyvavo iš
skirtinai daug žmonių. Mi
nėtina ir gausus dalyvavi
mas jūrų skautijos. Iš jų 
buvo sudaryta ir karsto ne
šėjų grupė. Dramatiška va
landėlė buvo kapinėse, kai 
atsisveikinantieji vienas po 
kito bėrė ant karsto gėlių 
žiedus, o Jurcių giminės ir 
artimieji, metė gintaro ga
balėlius ...

Po laidotuvių apeigų Ve
lionio tėvas Tadas ir Dag-

DAIL. DARGIO 

DAILĖS PARODA 
BOSTONE.

Šio mčn. balandžio 25-26 d. 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS 

II AUKŠTO SALĖJE,
368 W. BROADWAY, SO. BOSTONE

Atidarymas: šeštadienį, 7:30 vai.
Sekmadienį — 12-4 vai. p. p.

Atidaryme kalbės dail. V. VIZGIRDA — Dargio 
kūryba lietuvių dailės sąrangoje — pailiustruoda

mas skaidrėmis.

Parodos rengėjos: BOSTONO SKAUČIŲ ŽIDINYS

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS

Kovo 28 d. Kultūriniam 
subatvakary prelegentė bu
vo dr. Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė iš Montrealio, 
Kanados.

Subatvakarį pradėjo pir
mininkas Edmundas Cibas. 
Poetas Stasys Santvaras su
pažindino su prelegente. Ji 
yra gimusi Lietuvoje. Gal 
dar ir pradžios mokyklos 
kokį skyrių ten lankė. Vi
durinį mokslą baigė Mon- 
trealyje, 1951-55 studijavo 
Marianopolio kolegijoj, kur 
gavo B. A. laipsnį, 1956 m. 
Montrealio universitete ga
vo magistrės laipsnį, o 1960 
m. daktarės laipsnį. Porą 
metų mokytojavo vidurinėj 
mokykloj Montrealyje, o 
nuo 1961 m. dėsto anglų 
kalbą ir literatūrą Montrea
lio Marguerite-Burgeoys ko
legijoj. Yra literatūros kri
tikė. Yra skaučių veikėja. 
Dirbo ir dirba įvairiose Ka
nados lietuvių organizacijo
se yra aukštesniųjų litua
nistinių kursų seminaro 
dėstytoją.

Atpasakoti dr. Ilonos Gra
žytės - Maziliauskienės pa
skaitą sunku. Jos literatū
rinis akiratis yra toks dide
lis ir taip tvirtai pagrįstas. 
Savo paskaitoje trumpai su
stojo ties garsiais pasaulio 
rašytojais, pasisakydama ir 
dėl jų kūrybos. O tada per
ėjo prie rašytojo Algirdo 
Landsbergio. Ji panagrinė- 
jo eilę jo novelių, bet dau
giausia sustojo prie 1980 
metais premijuoto rinkinio: 
„Muzika žengianti į negir
dėtus miestus”. Prelegentė 
kalbėjo apie novelės perso
nažus ir patį rašytoją, ką 
jis jautė rašydamas ir ką 
vaizduoja jo personažai. Tai 

mara Jurciai visus laidotu
vių dalyvius pakvietė pie
tums, kurių metu pasikeis
ta mintimis, pasiaiškinta 
Lino mirties aplinkybėmis.

M. Valiukėnas

su-labai gerai išmąstyti ir 
kurti tipai. Taip apie juos 
visus ir patį autorių kalbė
jo ir jautė prelegentė. Ir 
tikrai pirmą kartą teko 
klausytis tokios įdomios pa

(Aliejus), kuris suDail. Alfonso Dargio vienas iš kūrinių
kitais jo darbais bus išstatytas balandžio 25-26 d. parodoje Bos
tone, Lietuvių Piliečių Draugijos Ilaukšto salėje. Atidaryme 
balandžio 25 d. 7:30 v. v. kalbės dail. V. Vizgirda.

skaitos. Mąstyti ir jausti 
autorių ir jo mintis yra la
bai sunku. Toki jo prista
tymą galėjo atlikti tik labai 
gerai išstudijavusi literatū
rą ir jos, autorių. Dr. Ilo
nai Gražytei - Maziliauskie- 
nei tos visos literatūros me
no plonybės yra labai gerai 
pažįstamos ir ji jas puikiai 
perdavė klausytojui.

Kaip paprastai, po pa
skaitos buvo kavutė ir lais
vi pašnekesiai.

i

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Balandžio 26 d., per Atve
lykį, 3 vai. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje įvyks Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas, ku
riame programą atliks so- , 
listas Benediktas Povilavi- 
čius ir komp. Jeronimo Ka
činsko sudarytas Styginis 
kvintetas. Prasminga, kad 
po ieškojimo naujų talentų 
neužmirštami ir savieji.

KERAMIKOS PARODA
Lietuvių Tautodailės In

stituto Bostono skyrius ba
landžio 4-5 dienomis turėjo 
surengęs keramikos meni
ninkės Valantinos Dargy- 
tės-Balsienės iš Toronto, 
Kanados, jos keramikos dai. 
lės darbų parodą. Parodos 
atidarymas įvyko balandžio 
4 d. vakare. Dailininkė Va
lentina Dargytė - Balsienė
įdomiai kalbėjo apie kerą- rodys su deklamacijomis.

mikos meną ir visas to me- 
** no technikas.

Parodoje ji turėjo išsta- 
čiusi daugybę įvairių kera
mikos meno darbų net ir 
porceliano dirbinių.

V. Balsienės keramikos 
darbai tikrai yra įdomūs, 
gražūs ir vertingi.

Su dailininke kartu buvo 
atvykęs ir jos vyras inž.

Vytautas Balsys. Jie buvo 
apsistoję pas inž. Bronių ir 
Ireną Galinius, o taip pat 
susitiko ir daugiau senų pa
žįstamų.

PUIKI KOMEDIJA
Kovo 29 d. Bostone radijo 

valandėlės vedėjai Steponas 
ir Valentina Minkai, minė
dami 47 metų savo radijo 
veiklos sukaktį, pasikvietė 
Hartfordo Dramos Mėgėjų 
Rateli, kuris suvaidino Ana
tolijaus Kairio 3-jų veiks
mų komediją ”Ku-kū”.

Per visą vaidinimą salėje 
girdėjosi juokas, o vaidini
mui pasibaigus, visi džiau
gėsi atėję i ši vaidinimą.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos dienos minėji
mas, kuris įvyks gegužės 3
d., prasidės 10:15 vai. ryte 
šv. Mišiomis Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje
So. Bostone. O tolimesnis 
minėjimas vyks Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 E.
4-ji gatvė, So. Bostone. Apie 
lietuvę motiną kalbės inž. 
Juozas Stašaitis. Meninėj 
daly — smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas. Aktorė 
Aleksandra Gustaitienė pa
sakys žodį apie staigmeną: 
Marija Stuart, kurią čia iš
girsime ir pamatysime. O. 
Ivaškų tautinio šokių sam
būrio jaunieji dalyviai pasi-
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JAUNIMO MENO ŠVENTĖ CLEVELANDE
INGRIDA BUBLIENĖ

Auksė Bankaitytė paskam
bino komp. A. Mikulskio 
Mergaitės Svajonę ir Aldo
na Johansonaitė ir Lana 
Vyšnionytė atliko kanklė
mis duoetą ”Jaunystės žais
mas”, komp. A. Mikulskio. 
Trimitas vėl nuaidėjo per 
salę ir Algis Miškinis atli
ko R. Bernard Fitzgerald 
English Suitą.

Čiurlionio Ansamblio lie
tuvių muzikos instrumentų 
orkestras, v a d ovaujamas 

A. Mikulskio ir O.

Kiekvienas pozityvus jau
nimo pasireiškimas yra 
džiuginantis. Ypač džiau
giamės, kai mūsų talentin
gas jaunimas reiškiasi sce
noje ar kitose meno srity
se. Juk menas džiugina vi
sų širdis ir kalba visiem su
prantama kalba. Per meną 
tad ir galime geriausiai su
pažindinti pasaulį su mūsų 
tautos kultūrą ir jos troš
kimais.

DMNP parapijos iniciaty
va š. m. balandžio 5 d. 4 muz. 
vai. p. p. buvo surengtas Mikulskienės pagrojo du 
mūsų talentų viešas pasiro- komp. A. Mikulskio kūri- 
dymas pavadintas Jaunimo nius: liaudies dainų varia- 
Meno Šventė.

Pavasariui žengiant spar
čiais žingsniais, su juo kartu 
pilnas jaunatviškos dvasios 
į sceną žengė ir mūsų jau
nimas. Scenos uždangai pa
kilus, sušvito saulė ir per 
salę nuaidėjo patriotišku 
motyvu ir jaunatviška dva
sia trimito garsai. Trimiti
ninkas Algis Miškinis atliko 
patriotinę giesmę „Lietu
viais esame mes gimę”. O iš 
pilies bokšto prabilo jauna 
deklamatorė Diana Staniš- 
kytė eilėraščiu ”Mes su rū
tom, mes su saule”. Dvi se
sutės Audra ir Rūta Nas
vytytės klarinetu pagrojo 
duetą Hohmann, Allegro W. 
A. Mozart ir Allegro iš Di- 
vertissemento Nr. 4.

Akordeonas turbūt vi
siems geriausiai supranta
mas, nes jis savarankiškas 
ir nereikalauja jokio akom
panimento. šį instrumentą 
gana patikimai valdo jau
nas akordeonistas Rimas 
Biliūnas, kuris pagrojo 
Tranųuillo komp. Pitro 
Deiro.

Savo kūrybą fleita ir gi
tara atliko Dalia Miškinytė 
ir Ginius Mačys. Tačiau be 
mūsų tautinio instrumento 
kanklių lietuviška meno 
šventė būtų lyg ir nepilna. 
Taigi, Čiurlionio Ansamb
lio kanklininkė Elenutė Mu- 
liolytė ir Jonas Muliolis at
liko lietuviškų dainų pynę, 
kanklėm ir rageliui pritai
kintą muz. A. Mikulskio. 
Lina Palubinskaitė toliau 
gražiai paskaitė savo kūry
bą.

Po šios scenoje vėl pasi
rodė kanklės. Čia solistė

J. Garlos nuotr.ei ją ir liet, tautinių šokių

J. Garlos nuotr.Grandinėlė šoka...

Grandinėlės abiejų grupių šokėjai.

nią. Čia buvo galima stebėti 
vadovo Liudo Sagio fanta
zijos ir kūrybos pasireiški
mą perkeliant į sceną mūsų 
liaudies kūrybą..,

L. Sagiui šiame darbe 
gražiai padeda Jaunių gru
pės mokytoja Dalia Motie
jūnaitė ir Kristina Liutku- 
tė-Freudenberger. O šo
kiams -groja akordeonistai: 
Alf. Baliūnas ir Dan Suster.

Šventės programa buvo 
baigta trimito muzika, kur 
A. Miškinis pagrojo dainą 
„Supinsiu dainužę”.

Tokia puikia pavasariška

Kersnausko scenos dekora
cijos ir salės šventiškas 
a p i p avidalinimas. Reikia 
laukti daugiau panašių ren
ginių, kur mūsų talentai 
galėtų pasireikšti.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

J. Garlos nuotr.Jaunimo šventės baigminė scena.

suitą. Tad didelė dalis šios 
programos dalies buvo už
pildyta muzikų A. ir O. Mi- 
kulskių, kurie mūsų tauti
nei muzikai yra skyrę tiek 
daug savo kūrybingų jėgų 
ir lietuviškos sielos.

Po šios muzikinės dalies 
sceną užtvindė pavasariš-

ka nuotaika beskleidžianti 
mums gerai pažįstama 
Grandinėlė. Abi Grandinė
lės grupės: - Koncertinė ir 
jaunoji grupė buvo šio va
karo tikra atrakcija. Kaip 
pavasario vėjas per sceną 
skriejo poros pindamos ei
lę šokių į vieną damą py-

nuotaika baigėsi Jaunimo 
Meno Šventė, kuri liks ne
užmirštama jaunimui ir va
karo dalyviams. Prie bend
ros vakaro nuotaikos daug 
prisidėjo ir architekto Edv.

1981-1982 mokslo metai 
prasideda rugpiūčio mėn. 
31 d. Kaip kitais metais, 
taip ir dabar, keli mokyto
jai išvyksta. Todėl nuo 
mokslo metų pradžios gim
nazijai reikia lietuvių kal
bos ir literatūros, fizikos, 
chemijos ir sporto mokyto
jų, mergaičių bendrabučio 
vedėjos ir berniukų bendra
bučio vedėjo padėjėjo.

Norintieji gimnazijoje 
dirbti, prašomi tuojau siųs
ti gimnazijos direktoriui 
pareiškimus, nurodant išei
tą mokslą, pedagoginį paty
rimą ir pridedant trumpą 
gyvenimo aprašymą bei iš
eito mokslo dokumentų ko
pijas. Bendrabučio vedėja 
ar vedėjo padėjėju gali būti 
asmenys, turi pedagoginį, 
psichologinį ar socialinio 
darbo (sočiai worker) pa
siruošimą.

Atlyginimai finansuoja
mi vokiečių valdžios. Jie 
šiais metais žymiai padidin
ti. Pragyvenimas pas mus 
pigus. Rašyti šiuo adresu: 
Privates Litauisches Gym- 
nasium, Schloss Rennhof, 
6840 Lampertheim 4.

J. Garlos nuotr.Kanklininkai su vadove Ona Mikulskiene.

fei

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

ITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALU ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN 
DALU KASULAITIS 
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 į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų įvertintoją. MEMBEROE

r 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

3REL0CATI0N
|1 SERVICE.INC
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Lietuvių kalbos vieškeliai ir akligatviai (1)

DVIKALBIO ŠNEKOS SAVYBĖS
■ laiškai Dirvai

Rimtas šiaurės Amerikos, 
lietuvių leidinys mums rodo 
garsaus menininko tapytus 
strypus; Europoje yra ap
rašoma ypatinga meno eks
pozicija; Lietuvoje spauda 
aptaria nacionalinių kombi
natų stachanovietišką ga
mybą ir kviečia žavėtis nau
juoju diacetato cechos įren
gimu ; Pietų Amerikoje esa
me raštu kviečiami atvykti 
į Vasario 16-tosios actą 
(matyt prelegentas buvo 
iš anksto numatęs ne kal
bėti, o rūgoti).

Patinka - nepatinka, mes 
turime apmastyti nūdienės 
lietuvių kalbos grubią tikro
vę: šiuo metu nelieka nė 
vieno lietuvio, šiapus ar 
anapus geležinės sienos, ku
ris nebūtų paveiktas biling- 
vizmo įtakos.

Mūsų muistymasis kovo
jant už kalbos grynumą pa
naši į vėjo nešamo lapo no
rą grįžti atgal ant tos ša
kos, ant kurios jis išaugo. 
Aišku, mes galime mokyk
lose heroiškai kovoti už 
taisyklingą linksniavimą, ar 

galime su dideliu spaudos 
šautuvu medžioti besibrau
nančius svetimžodžius. Ta
čiau kaip bus su žymiai 
subtylesniais kalbos kiti
mais, tais, kurių mes iš pir
mo žvilgsnio nė nepastebi
me? Tokių yra daug: prie
sagos prasmės lengva defor
macija, rečiau vartojamų 
šaknų dingimas iš bėgamo
sios kalbos, bendros dviem 
kalbom šaknies prasmės 
lengvas kitimas antrosios 
kalbos įtakoje ir daugybė 
kitų kalbinių fenomenų, ku
rių neretas dargi tylomis 
įsiskverbia į gilius pasąmo
nės klodus žodžio aktualiza- 
cijos proceso keliu. Taigi 
kaip bus su tais kalbos kiti
mais kurių mes nepastebi
me, bet kurie pamažu keičia 
mūsų kasdieninę kalbą?

Prisilenkime prie kito 
klausimo. Kodėl mes bi
jome plačiau .aptarti mū
sų dvikalbiško likimo pada
rinius? Gal nereikia nuo tik
rovės bėgti. Jei kiekviena
me krašte gyveną lietuviai 
kalbininkai rimtai atsidėtų 

ė Statkutė de Rosales

jų krašte vykstančių mūsų 
kalbos kitimų tyrimui, mes 
galėtume laisvai lyginti an
glų, ispanų, rusų ar pran
cūzų kalbų skirtingą įtaką 
į mūsiškę lietuvių kalbą. Ar 
iš to nebūtų naudos? Gal 
įtakų didelis įvairumas su
darys ilgainiui faktorių, ku
rį galėsime panaudoti kal
bos integritetui atstatyti. 
Tai kodėl tą faktorių nori
me užkasti į giliausią gėdos 
slėpimo duobę?

Iš kitos pusės, rimtas ir 
išsamus mūsų bilingvizmo 
padarinių tyrimas gali at
verti vartus į aiškesnį mūsų 
kalbos istorijos supratimą. 
Būtų naivu galvoti, kad pra
eityje mūsų kalba gyvavo 
izoliuota nuo kitų kalbų. 
Juk į ją veikė kaimyninės 
kalbos, vyko įvairios inva
zijos viena ar kita krypti
mi ir tas pats kalbų inte
rakcijos fenomenas kurį 
šiandieną regime mūsų kas
dieninėje kalboje, lygiai 
taip pat galėjo veikti mūsų 
kalbą tam tikrais mūsų is
torijos momentais.

Didžiai gerbiamas
Dirvos Redaktoriau

Dėl mano 4-os simfonijos 
nominavimo Pulitzer’io pre
mijai vis dar girdėti įvai
riausių spėliojimų, svarsty
mų, paklausimų ir net įta
rinėjimu, kad aš pats prasi
manęs nominacijos legen
dą. O tai dedasi todėl, kad 
kai kurie mūsų laikraščiai 
susitarę tylėti — boikototi 
šį reikalą. Draugui per du 
mėnesius neįdėjus šiuo rei
kalu mano pareiškimo, ma
loniai prašau, p. Dirvos re
daktorių, įdėti į Dirvą ma
no ir Chicago Symphony 
Orchestra laiškus.

Š. m. sausio mėn. Akira
čiai rašė, kad visą reikalą
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TELEPHONE: (312) 435-8122
TELEX: 25-3868
CABLE ADDRESS: CHICAGORCM

Julius Gaidelis 
31 Sunflower Road 
Holbrook, HA 023*3 

Deer Mr. Gaidei Is:

I am nrlting to you in connectlon with your work, Symphony No. *, vhich wes performed by the 
Chicago Symphony Orchestra ©n Harch 31, 1979. Hrs. Aldona Brusokas, who arranged that 
concert, gavę me your address that I night write to you.

Each year the Chicago Symphony Is asked by the Pulitzer Prize Board to nominate musical 
composltions for the muslc award that thls orgar Ization gi ves annual ly. There are strict 
ragui rements for each nomination and your composl tion, Symphony No. A, meets them.

At the tlme we formally neminate your work to the Pulitzer Prize Board we ha ve to send 
Severai i tems, one of which i s the enclosed entry form. We also need a biography and a 
photograph of you, and a tapė recordlng and score of yoursymphony. Both the recording and 
the score wlll be retumed to you after the Judgfng this sprlng. Please fili out the entry 
form that I have enclosed and retum it to me.

The deadllne for the nominations to be sent is Harch 1, less than a month away, so we need 
to work qu1ck1y. Please write or call me so that I can determlne which of these (tems 
you have, and which require that I contlnue searchlng. Hy offlce phone number Is (312) 
*35-8169, and I am in every ueekday between 9 a.m. and 5 p.m. You can wrlte to me at the 
above address.

I look forward to hearing from you.

Slncerely,

Jane Shero
Publ1 c Relatlons

POILSIO VALANDĖLEI

pusę metų užvilkinusi Chi
cago Symphony orkestro 
sekretorė, todėl ir mano 
simfonijos įgrojimui neliko 
laiko. Tai netiesa. Buvau 
susitaręs su Bostono Phil- 
harmonijos orkestru, kad 
mano simfoniją įgros per 
dvi dienas.

Liet. Fondui prašymą iš
siunčiau 1980 m. vasario 14 
d. Bet tik šįmet L. Fondas 
man pranešė, kad jiems bu
vo neįmanoma per tokį 
trumpą laiką padaryti 
sprendimą. Manau, jei bū
tų buvęs šio reikalo supra
timas ,tai per 24 vai. būtų 
buvęs ir sprendimas.

J. Gaidelis
Holbrook, Mass.

THE ORCHESTRAL ASSOCIATION • CIVIC ORCHESTRA OF CHICAGO

CHIO.GO SYr/
CHICAGO SYMPHONY CHORUS

i. 1

Fob. *, 1980
WR GEORG 5OLTI 

MU«IC DtACCTOR 
JOHN S EDVYARDS 

MNCRAL MAMAGtR 
KENNETH UTZ 

tMMCTOR OT FUM.K 
RCLATKMS

M /uperiof Avinę)j
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita 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/ovings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: S

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.

Raskite kelią šiame labirinte iš Nr. 1 į Nr. 2. Atsakymas 14 psl.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame 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 Lakewood, Ohio
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GINTARO STUDIJA' - CLEVELANDO 
MENININKU DURYS | PASAULI

AURELIJA BALAšAITIENĖ

Visos mūsų kolonijos, sa
vo pirminėse įsikūrimo sta
dijose, ieškojo pirmoje vie
toje patalpų, kuriose bend- 
rataučiai-bendraminčiai ga
lėtų rinktis, bendrauti, dis
kutuoti ir veikti, šalia tokių 
patalpų, ar net jų centre, 
paprastai randasi turtingas 
baras, toliau — viešų pa
rengimų salė, posėdžių 
kambariai, tr 1.1. Taip, pa
tenkinus būtinus gyvenimo 
reikalavimus, prasigyvenus, 
įsikūrus, randame amati
ninkus, p r e k y b ininkus, 
maisto, avalinės bei kitų 
kasdieninio gyvenimo reik
menų parduotuves. Tik po 
ilgo laiko pasigendame ir 
dvasinio peno — atsiranda 
knygynai ir pagaliau ... 
meno galerijos.

Dideliam clevelandiečių 
džiaugsmui, š. m. balandžio

mėn. 4 dienos vakare betu
riu rajone, 505 East 185 
gatvėje įvyko „Gintaro Stu
dijos’’ Amber Studio atida
rymas. Asmeniškai inicia
torių pakviesta, apsišarva
vusi popierumi ir nusmai
lintais pieštukais, atvykau 
į nurodytą, vietą. Buvau ge
rokai nustebinta, pamačiusi 
didoką meno mylėtojų būrį. 
Patalpos pirmame kamba
ryje prie rimtai atrodančio 
rašomojo stalo sėdėjo vie
nas iš studijos šeimininkų 
— dailininkas Rimas La- 
niauskas. Kitoje patalpoje 
matėsi didžiulis stalas, ap
statytas skanėstais, vynu ir 
užkandžiais. Malonūs šeimi
ninkai sveikino svečius ir su 
neslepiamu pasididžiavimu 
teikė informaciją.

Pirmoji patalpa, kiek 
ankštoka su dviem dideliais
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A. Kalvaičio nuotr.Studiją aplankė daug žmonių, besidominčių menu.

Studijos kampelis. A. Kalvaičio nuotr.

Ar jau turite vertingą, gerai dokumentuotą veikalą 
apie tautininkų veiklą Lietuvoje ir išeivijoje

TAUTINĖS MINTIES
$ ? it;

v* - 'ii L. S i
Redagavo prof. JONAS PUZINAS ir JONAS P. PA

LUKAITIS. Išleido Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. 
416 psl. kietais viršeliais. Kaina 12.50 dol.

J. Puzinas rašo „Lietuvių tautinės sąmonės raida ir 
tautinės srovės susidarymo pradmenys”; dr. J. Jakštas — 
„Tautos pažangos partijos — lietuvių tautininkų sąjun
gos istorijos bruožai 1916-1940”; Jonas P. Palukaitis — 
„Tautinės srovės periodika” ir daug kitų straipsnių apie 
tautininkus.

Knyga gaunama Dirvoje ir ALT S-gos skyriuose.

----------------------- IŠKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 12.50 dol. ir prašau man atsiųsti „Tautinės 
minties keliu”.

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

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

Dalis eksponatų Amber studijoje, 

langais, lankytojams jau 
aiškiai rodė studijos paskir
tį : aukštai (kiek per aukš
tai, kad galima būtų gerai 
įvertinti darbo detales) bu
vo išdėstytas turtingas ke
ramikos darbų ir medžio 
drožinių rinkinys, o patalpą 
skirianti siena buvo papuoš
ta įmantriais virvių audi
niais (macrame). Virš durų 
angos kabojo lietuviška Vy
tis, kurio paskirtis man ne
buvo labai aiški... Sienos 
buvo dekoruotos foto pa
veikslais, kolažais ir moder
nių rėmų pavyzdžiais. Deja, 
beveik visi eksponatai stigo 
menininkų pavardžių. Se
kančioje patalpoje buvo iš
kabinti aliejiniai, akvareli- 
niai ir akriliniai paveikslai. 
Lankytojų dėmesys buvo 
didelis ir šeimininkai vos 
spėjo teikti informaciją.

Pagaliau man pavyko pa
sikalbėti su studijos inicia
toriais, kurie mane painfor
mavo apie pačios studijos 
steigimo idėją. Prieš maž
daug keturis mėnesius An
tanas Kalvaitis ir jo žmona 
Teresė, gurkšnodami vyną 
pas Rimą Laniauską, disku
tuodami įvairias menininkų 
„bohemos” problemas, nu
tarė steigti studiją, kurioje 
vietiniai lietuviai meninin
kai galėtų išstatyti savo kū
rinius ... Tai buvo tik pra
džia. Iniciatorių būrelis pra
siplėtė ir pagaliau pradėta 
ieškoti patalpos. Suradę ne
blogą patalpą lietuviškame 
rajone šalia Mato Nekilno
jamo turto įstaigos, jaunie-

A. Kalvaičio nuotr.

ji iniciatoriai ėmėsi darbo. 
Jie remontavo, dažė, tinka
vo, dekoravo... ir pagaliau 
atidarė „Gintaro Studiją”, 
šiuo tarpu joje išstatyti 
įvairių profesionalų ir mė
gėjų kūriniai, kiekvienas 
savotiškai patrauklus, įdo
mus ir vertingas. Nijolė Pa- 
lubinskienė, žinoma grafikė, 
dalyvauja su savo grafikos 
paveikslas. Rimas Laniaus- 
kas, pasižymėjęs akvarelis- 
tas, yra išstatęs eilę sa
vo nature-morte paveikslų. 
Newyorkietę Vidą Krišto- 
laitytę atstovą u i a trys alie
jaus paveikslai. Antanas 
Kalvaitis dalyvauja kaip fo
to menininkas, kurio origi
nalus „Paparčio lapų” pa
veikslas yra itin patrauk
lus. Jaunas foto meno stu
dentas Paulius Nasvytis sa
vo „Laiko Gijomis” jau ro
do beveik profesionalaus ly
gio foto menininko pasiruo
šimą ir turi galimybių pa
tekti į šių metų Clevelando 
Meno Muziejaus tradicinę 
meno parodą. Tarptautiniu 
mąstu pripažintas amerikie
tis akvarelistas Fred Leech 
taip pat šitoje galerijoje tu
ri savo kūrinių. Pranas Neį
manąs ir Viktoras Degutis 
dalyvauja kaip lietuviškų 
kryžių, koplytėlių, gėlių ir 
kitokių medžio drožinių kū
rėjai. Eglė Laniauskienė — 
vienintelė virvių audinių 
meno (macrame) atstovė, 
išstatė ornamentinius, de
koratyvinio pobūdžio audi
nius. Chicagietė keramikė 
Marytė Gaižutienė ir vieti

nė Regina šilgalienė daly
vauja su savo keraminėmis 
vazomis. Kęstas Kizevičius 
turi išstatęs savo grafikos 
darbus ir spalvotus ”kola- 
žus”.

Jaunieji iniciatoriai pla
nuoja ne vien pardavinėti 
meno kūrinius, bet ir prak
tiškai pastatyti Gintaro 
Studiją prekybiniais pa
grindais. čia yra įvairiausių 
paveikslams rėmų pasirin
kimas su profesiniu tų rė
mų pritaikymu. Rimas La- 
niauskas ir Nijolė Palubins- 
kienė dėstys dažymo tech
niką, Teresė Beržinskienė 
mokys jauno amžiaus vai
kus piešti, o Antanas Kal
vaitis duos foto meno pamo
kas. Taip pat planuojami 
audimo kursai. Ateityje nu
matomos svečių menininkų 
parodos. Iniciatoriai yra su
interesuoti „atidaryti du
ris” jauniems menininkams, 
patraukti ne vien lietuviš
ką, bet taip pat ir ameri
kiečių visuomenę. Norima 
vieniems pristatyti jaunus 
menininkus, o kitiems paro
dyti, kad ir mes, Clevelando 
lietuviai, turime gabių me
nininkų.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite t ei. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
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.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

Zosė Sirutytė

MATEMATIKĖ ZOSĖ
SIRUTYTĖ

Kai- lietuvis jaunuolis ar 
jaunuolė baigia aukštąją 
mokslą, džiugu ne tik tė
vams, bet ir visai lietuvių 
kolonijai.
. Zosė Sirutytė baigusi 
1966 m. Holy Redeemer 
gimnaziją, tais pačiais me
tais pradėjo studijuoti 
Wayne Statė Universitete 
matematiką. 1972 metais 
įsigyjo bakalauro laipsni, o 
1980 m. master laipsnį. Ji 
nuo 1973 metų mokytojau

ja River Rouge Dunn mo
kykloje — dėsto matemati
ką. Jai lietuviški reikalai ir
gi nesvetimi: lankė ir bai
gė ” Aušros” lituanistinę 
mokyklą. Skautė — priklau
so Gabijos tuntui.

DLOC VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

DLOC visuotinis metinis 
susirinkimas įvyko š. m. ba
landžio 5 d. šv. Antano pa
rapijos kavinėje. Atidarė 
valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas ir susirin
kimui pravesti pakvietė: 
Vincą Tamošiūną — pirmi
ninku ir Saulių Šimoliūną 
— sekretoriumi. Tylos-mi
nute ir susikaupimu pa. 
gerbti mirę nariai. Stasys- 
šimoliūnas perskaitė orga
nizacijų paskirtų atstovų 
sąrašą. Paskirta 40 atsto
vų, kurie atstovauja 25 or
ganizacijas, bet ir iš pa
skirtųjų į susirinkimą teat
vyko vos tik 21 atstovas.

Praeitų metų protokolą 
perskaitė Saulius šimoliti
nas. Kaziui Gogeliui pasin
ius, Antanui Sukauskui pa
rėmus, protokolas buvo pri

Kadangi jūs galvojate apie 
savo pinigus, yra gerai turėti 
užnugary stipriausi Ohio banką.

Šiais ekonomiškais laikais yra saugu turėti ryšį su 
AmeriTrust. Kadangi tai yra valstijos didžiausias ir stipriausias 
bankas, jūsų pinigai padėti AmeriTrust yra nemažiau saugūs 
kaip kitur.

Jeigu jūs ieškote užtikrinto taupymo plano, mes turime 
daugelį jų paširinkimui — taupymo sąskaita, pajamų sąskaita, 
pensijų taupymo planas, aukšto procento ”money-market” 
certifikatai ir kiti. Ir visa tai yra apdrausta federalinės 
vyriausybės iki 100,000 dolerių.

Jei jūs atidarote čekių sąskaitą, mes siūlome keletą 
skirtingų rūšių, įskaitant naują procentus mokantį čekių planą.

Jeigu jums reikalinga paskola, ar norite kredito kortelės 
arba norėtumėte pradėti šeimos fondą, AmeriTrust gali jums 
padėti. Ir turėdami 84 skyrius ir tuziną Fast Cashier (R) 
mašinas visoje Cuyahoga apskrity, mes siūlome patogiausią 
bankinę operaciją mieste.

• ■ j

Sustokite bet kuriame AmeriTrust skyriuje tuoj pat ir 
duokite pradžią sėkmingai eigai.

imtas-kaip parašytas.
DLOC valdybos pirminin

kas dr. Algis Barauskas pa
sveikinęs organizacijų at
stovus ir padėkojęs organi
zacijoms už praeitų metų 
santrauką turėjo atspaus
dinęs ir ją kiekvienas susi
rinkimo dalyvis gavo.

Pranešė, kad jis ir šiais 
metais Pavergtų tautų fes
tivalyje liepos 17-19 d. bū
siąs pirmininku’. Yra ruošia
mas lietuvių telefonu są
rašas, kalendorius ir lietu
vių-anglų kalba žinių laiš
kas; kvietė visus prie šių 
darbų prisidėti.

Finansų sekretoriaus ir 
iždininko Antano Vaitėno 
apyskaita buvo patiekta 
raštu. DLOC metų laikotar
pyje, su praėjusių metų li
kučių, turėjo: 18.313.60 dol. 
pajamų, 13,706.97 dol. išlai
dų ir sausio 1 d. banko sąs- 
kaitaoje turėjo 4,606.03 dol.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Vincas Tamošiū
nas, rasta viskas tvarkoje. 
Stasys šimoliūnas perskaitė 
sąrašą asmenų, kurie sutin
ka kandidatuoti į valdybą. 
Vienbalsiai jis buvo priim
tas. Į valdybą numatyta net 
22 žmonės. Jiems pasiskirs
čius pareigomis bus pa
skelbta. Į revizijos komisi
ją išrinkti: Vincas Tamo

šiūnas, Antanas Norus ir 
Vincas Rinkevičius. Po'dis
kusijų ir sumanymų susi
rinkimas baigtas visiems 
sugiedant, Lietuvos himną.

A. A. VYTAUTAS 
LIESUNAITIS

Kovo 28 d*, dukters Regi
nos ir žento prof. Justino 
Piktino namuose su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Vytautas 
Liesunaitis sulaukęs 92 me
tus. Velionis buvo Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-sava. 
norius ir pavyzdingas ūki
ninkas, gerai apsišvietęs, 
rašė atsiminimus iš Pirmo
jo pasaulinio karo, Lietu
vos kūrimosi metu ir įvai
rius atsitikimus iš Suvalki
jos, kurie buvo spausdinami 
Drauge ir Darbininke. Pa
laidotas kovo 31 d. Liko 
duktė, žentas ir trys anūkai.

GEGUŽINĖ PO STOGU
Jūrų šaulių „Švyturio” 

kuopa balandžio 26 d. 12 
vai. Lietuvių Namuose ren- 
gfia gegužinę po stogu. 
Veiks baras, įvairių lietu
viškų valgių svetainė ir lai
mėjimų stalas. Visi kviečia
mi atvykti ir dalyvauti ge
gužinėje.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 26 D. LKB 
Kronika. Iškilmingos Mišios ir 
programa šv. Jurgio parapijoj. 
Rengia Rėmėjų būrelis prie 
LKB Kronikai leisti s-gos.

• 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.

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

• GEGUŽĖS 1-3 DD.. Atei
tininkų šeimos šventė- ir 70 
metų Ateitininkijos sukakties 
minėjimas.

• GEGUŽĖS 3 D. LB Cleve- 
lando apylinkės metinis susi
rinkimas.

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

• GEGUŽĖS 23-24 D. Clevc- 
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 14 D. birželio 
minėjimas 12 vai. Edgewater* 
Parke. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių. Sąjunga 
ir Estų Taryba.

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

• BIRŽELIO 28 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos ge
gužinė.

• LIEPOS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• LIEPOS 19 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 19 D. — SLA 14 
kuopose gegužinė Onos ir Vy
tauto Jokūbaičių sodyboje.

• RUGPIŪČIO 5-9 D. A.L. 
R.K. Moterų Sąjungos 39-sis 
seimas Clevelande DMNP. 
parapijoje.

• RUGPIŪČIO 8-9 d. Dail. 
Reginos Petrutienės tautodai
lės darbų paroda DMNP para
pijos didžiojoje salėje,

• RUGPIŪČld 16 d. Balfo 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 30 D. — Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
Austrian Picnic Ground.

• RUGSĖJO 5 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.
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DAIL. VANDOS ALEKNIENĖS

DAILĖS KURINIŲ

ir

NORBERTO LINGERTAIČIO

■

■■

D. M. N. P. PARAPIJOS SALĖJE, 
balandžio 25-26 d.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• LKB Kronikos Diena 
šv. Jurgio parapijoje bus š. 
m. balandžio 26 d. (per At
velykį). 10:30 vai. ryto iš
kilmingos šv. mišios už ken
čiančią Lietuvą. Tuoj po mi
šių, parapijos salėje, trum
pa paskaita, skaitymas iš
traukų iš Kronikos, kavutė. 
Aukos bus priimamos Kro
nikų leidimui knygomis lie
tuvių, anglų, ispanų, pran
cūzų kalbomis.

GINTARO IŠDIRBINIŲ 
PARODA

• Memorialinis koncertas 
kompozitoriui Jonui švedui, 
įvyks balandžio mėn. 28 d. 
8 vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement’o koncer
tų salėje. Programą išpildys 
jo kolegos ir studentai.

Kviečiami visi dalyvauti 
kompozitoriaus pagerbime. 
Koncertą rengia Cleveland 
Music School Settlement, 
11125 Magnolia Dr., Uni- 
versity Circle.

Įėjimas laisvas.

Atidarymas:
šeštadienj, balandžio 25 d., 6:30 v. v.

4

Parodą rengia-
CLEVELANDO NERINGOS TUNTO

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS

■

• Edvardas Meilus baigė 
elektros inžinieriją Cleve
land Statė Universitete ir 
pasirinko dirbti Sųuare D 
Co. inžinierijos komercinį 
skyrių.

Jo brolis Leonas baigia 
chemiją už kelių mėnesių.

Algis Meilus, vyriausias 
brolis, turįs magistro laips
nį elektros inžinerijoje, ei
na projektų administrato
riaus pareigas General Elec- 
tric Co. bandymų laborato- 
torijoje.

TAPYBOS IR
AUKSAKALYSTĖS

PARODA

♦ šv. Jurgio parapijos 
Šventosios Savaitės pamal
dų tvarka.

IŠPAŽINTYS:
Trečiadienį balandžio 15 

d. — 7:00-8:00 vai. vak.
Ketvirtadienį, balandžio 

16 d. — 5:30-6:30 vai. p. p.
Penktadienį, balandžio 17 

d. — 1:30-2:00 vai. p. p. ir 
6:00-7:00 vai. vak.

šeštadienį, balandžio 18 
d. — 11:00-12:00 vidud. ir 
4:00-5:30 vai. p. p.

Velykų rytą, išpažinčių 
nebus klausoma.

PAMALDOS:
Ketvirtadienį, balandžio 

16 d., 7:00 vai. vak. pasku
tinės vakarienės mišios lie
tuviškai.

Penktadienį, balandžio 17 
d., 2:00 vai. po pietų kry
žiaus kelias angliškai. 7:00 
vai. vak. Viešpaties kančios 
pamaldos lietuviškai.

šeštadienį, balandžio 18 
d., 2:00 po pietų velykinių 
valgių pašventinimas. 7:00

Vandos Aleknienės ab
straktinio ekspresioni z m o 
tapybos kūrinių ir Norber
to Lingertaičio gintaro ir 
sidabro puošmenų paroda 
įvyks balandžio 25 ir 26 d. 
d., Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos sa
lėje. Parodos atidarymas 
šeštadienį, balandžio 25 d. 
6:30 vai. vak.

Vanda Aleknienė meną 
studijavo Art Institute of 
Chicago ir pas privačius 
dailininkus. Ji yra dalyva
vusi eilėje grupinių paro
dų Čiurlionio Galerijoje ir 
įvairiose, ame rikietiškose

vai. vak. Viešpaties Prisikė
limo vigilija lietuviškai.

Velykų sekmadienis, ba
landžio 19 d.: 6:00 vai. ryt© 
Prisikėlimo mišios lietuviš
kai, 9:00 vai. ryte Prisikė
limo mišios angliškai. 10:30 
vai. ryte Suma-Prisikėlimo 
mišios lietuviškai.

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt 

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

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

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
> * teikianti jaukią atmosferą liūdesio 

valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

parodose. 1979 m. spalio 
mėnesį Vanda išstatė savo 
kūrinius individualioje dai
lės darbų parodoje Čiurlio
nio Galerijoje. Šios parodos 
proga J. Račkus rašo:

"Vandos Aleknienės jaut
rus, švelnus kūrybos išsi
vystymas pereina į pras
mingą tapybinį išsireiški
mą. Jos numatytieji toli
mesni horizontai leidžia žiū
rovui patirti naujas vizuali
nes dimensijas”.

Norbertas Lingertaitis į 
Bostoną iš Lietuvos atke
liavo 1958 m. Jis studijavo 
ir baigė Boston Vesper 
George mokyklą, yra laimė-, 
jęs keletą amerikiečių kon
kursinių premijų ir suren
gęs auksakalystės parodas 
Chicagoje, Los Angeles, 
Montrealyje, New Yorke, 
Worcesteryje, Hartforde ir 
Toronte. Toronto parodos 
proga A. Tamošaitis rašo:

”Lingertaitis savo auksa
kalystės dailėje yra linkęs 
į miniaturinę kūrybą. Kiek
vienas jo dirbinėlis nepa
prastai kruopščiai išdirb
tas.”

Neringos Tunto Vyresnių
jų Skaučių židinys maloniai 
kviečia visus clevelandiečius 
atsilankyti parodoje, pa
gerbti mūsų iškilius meni
ninkus ir pasigrožėti šių 
skirtingų meno šakų kūri
niai.

• Gražina Kudukienė, va
dovaujanti komitetui, kuris 
turi tikslą sugrąžinti kuo 
daugiau žmonių gyventi į 
Clevelandą, kalbės šį sek
madienį, balandžio 19 d. 
7:30 vai. ryto per FM radiją 
102 banga.

• Pianisto Antano Sme
tonos piano rečitalis įvyks 
š. m. balandžio 25 d., šešta
dienį, 8 v. v. Lakeland Com- 
munity College Performing 
Arts Center, Mentore. Įėji
mas 3 dol. suaugusiems ir 2 
dol. pensininkams ir studen
tams. Programoje Beetho- 
veno, Chopiųo, Schuberto ir 
Scarlatti kūriniai.

DIRVOS RĖME JAr
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
A. Dargis, Laurel .......... !
V. Kazlas, Los Angeles .. 
S. Jurkūnas, Chicago .... 
V. Požėla, Omaha .........
F. Navickas, Cleveland .. 
S. Pabrinkis, Cleveland ..
E. Janulis, Cleveland .... 
J. Gaižutis, Detroit ......
F. Bočiūnas,

Sunny Hills ................
A. Idzelis, Cleveland .... 
Pr. Kaspariūnas,

St. Petersburg......... . .
J. Stankūnas,

Michigan City .............
Dr. J. Juodikis,

Forest Park .................10.00
Dr. V. Tauras, Chicago .. 3.00 
Skautininkių Draugovė

Clevelande .....................25.00
K. Karsokas,

Huntington Beach .... 3.00 
M. Butkus, Mission Viejo 5.00 
A. Aglinskas, Chicago .. 3.00 
Alb. Stukas, Elizabeth .. 23.00
I. Kučiauskas, Baltimore 3.00 
D. Adomaitis, Chicago .. 3.00 
V. Vaitkevičienė, Chicago 5.00

Toliušis, Chicago .... 5.00
G. Kazlauskas,

Los Angeles 
A. Kalvaitis,

Ormond Beach............. 5.00
L. Kezenius, Willo\vick .. 3.00
G. Sakas, Baltimore ....23.00 
R. Isdunis, Dupo............. 10.00
V. Langė, Lakewood .... 3.00
J. Virpša, Chicago ......... 8.00
J. Vadopalas, Westchester 3.00 
Dr. J. Stukas, Watchung 3.00 
A. Pintsch, W. Milford .. 3.00
K. Praleika, Little Falls .. 3.00 
J. Pyragas, Vokietija .... 1.00
J. Račila, Cleveland ....10.00
K. Nausėdas, Venezuela 8.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................ 8.00
I. Obolėnienė, Tucson .. 45.00
M. Smelstorius, Euclid .. 5.00 
A. Penkauskas, Willowick 3.00 
A. Čepulis, Philadelphia 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

20.00
3.00

10.00
3.00
5.00
8.00
8.00
8.00

3.00
8.00

8.00

8.00

J.

13.00

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
N«t>onw<d« is on yo*x stato

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

HOUSES FOR SALE 
11% financing

Beautiful 3 bedrooms co- 
lonįail off East Park Dr.

Brick double on La Šalie.

Brick double in Euclid off 
Lake Shore Blvd.

Call for dėtais :531-6787 
CAMEO REALTY 

Anton Matic brocker 
(15-18)

Skaitykit ir platinkit •
D I R V 4

Light house keeping. 
Richmond Hts. Fumiture 
store. 10 hours a week. 
$4.00 in hour. Call: Mrs. 
Gordon 291-3377. (16-17)

FIELD SERVICE ENGINEER 
Network Systems Corp. is the leading 
manufacturer in the area of computer 
networking. ) Our HYPER channel 
Eroducts provide high speed interface 

etween centrai processors 6c periph- 
eral subsystems in a mixed vendo r 
environment.
We are currently seeking a Field 
Service Engineer in the NJ & NY area 
to maintain our equipment. 4 y.rs. ex- 
perience in Field Service preferable 
with a background in IBM, Univac, 
Honeywell, CDC or mini computers. 
Salary is commensurate wilh experi- 
ence. We have excellent employee 
benefits.

Call collect to LES BENSCH 
(612) 425-2202 

NETWORK SYSTEMS CORP.
7600 ĘOONE AVĖ. NORTH 

BROOKLYN PARK, M1NN. 55428 
Eoual Opportunity Employer M/F 

(14-16)

• Edmundas Martinėnas, 
iš Euclid, Ohio, baigė Co- 
lumbus Ohio Statė Highway 
Patrol Academy 45-tąją lai
dą ir balandžio 10 d. iškil
mėse buvo prisaikdintas.

S

---------------------------------- .
■

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

EXPERIENCED z
MACHINE OPERATORS

Cheshire & Kirk Rudy Labelers 
Phillipsburg & Pitney Bowles Inserters 
Baum Folder

Top wag©s. Northwest Dalias location.
Call Barbara:

214-358-4493
Equal Opportunity Employer

8
I

(14-18) ■



DIRVA
JONO ŠVEDO KŪRYBOS 

FONDAS
Mirus kompozitoriui Jo

nui Švedui (1927-1981), no
rima išleisti jo kūrybos rin
kinį. Tam reikia lėšų. Tad 
kviečiame, ypač Velionio bi
čiulius ir kolegas, šį užmo
jį paremti.

Čekius rašyti ”Jonas Šve
das Memorial Fund (Ac- 
count No. 64-0-000374)” ir 
siųsti Transohio Savings 
(Jonas švedas Memorial 
Fund Acct.) One Terminai 
Tower, CIeveland, Ohio 
44113, arba Nijolė Palubins- 
kienė, 2870 Meadowbrook 
Avė., CIeveland Hts., Ohio 
44118.

Fondo iniciatoriai: Sta
sys Baras, Kazys Bradūnas, 
Gina čapkauskienė, Eugeni
jus čuplinskas, Stasys Gai- 
levičius, Jeronimas Kačins
kas, Aleksandras Kučiūnas, 
Henrikas Nagys, Kostas Os
trauskas, Nijolė Palubins- 
kienė, Juozas Pivoriūnas, 
Liudas Sagys, Rimvydas 
Šilbajoris, Izidorius Vasy- 
liūnas, Vaclovas Verikaitis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIO 
REIKALU

Vliko tarybos posėdžio 
apraše (Dirva Nr. 15) iš
kritusi pastraipa:

„Sienų komisijos praneši
mai ir diskusijos naudotino 
žemėlapio reikalu. Tarybos 
posėdyje šį klausimą komi
sijos vardu dalykiškai refe
ravo Algis Regis (Liet. Vie

LB Indianapolio apylinkės valdyba gražiai vadovaujanti lie
tuvių veiklai, suruošė Vasario 16 minėjimą, pritraukusį daug 
žmonių. Nuotraukoje pirm. R. Guzulaitis ir grupe dalyvių. Iš 
kairės: S. ir R. Guzulaičiai, Sofija Tekorius, kun. John Beitans, 
Helen ir dr. Kazimieras Zemenskiai.

LB apyl. valdybą sudaro pirm. Rymantas Guzulaitis, vice- 
pirm. Sofija Tekorius ir sekr. ižd. Judith Turcinskaitė-Lohr. 
Norintieji prisidėti prie LB Indianapolio apylinkės veiklos, kreip
kitės į pirm. R. Guzulaiti, 5523 Hollister Dr., Speedxvay, Ind. 
46224. TeL 299-7848.

Žalgirio šaulių kuopos nariui
A. A.

BRONIUI GRAŽULIUI
mirus, žmonai AKVILINAI, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA

nybės Sąjūdžio atstovas). 
Referentas ir Ansas Trakis 
(Liet. Vakarų Rezist. atsto
vas, sienų komisijos pirmi
ninkas), diskusijų eigoje 
atsakinėjo į paklausimus. 
Sienų komisija pasiūlė Vil
kui ir kitoms mūsų institu
cijoms naudoti Devenių 
fondo išleistą, J. Andriaus 
parengtą, Lietuvos žemė
lapį.

Vliko taryba pasiūlymą 
priėmė, Vliko nusistatymas 
dėl Prūsų (Maž. Lietuvos 
žemių) išdėstytas memo
randume, 1949 m. įteiktame 
JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybėms, ga
lioja ir šiandien”.

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS

LŠST Centro Valdybos 
posėdyje pirmiilinkas Karo
lis Milkovaitis pranešė, kad 
1981 metais gegužės mėn. 3 
dieną įvyks Romo Kalantos 
ir kitų lietuvių tragiško žu
vimo minėjimas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Prie paminklo jau pada
ryti tam tikri pagerinimai 
ir pagražinimai. Čia bus 
įstatyti stulpai vėliavoms 
pakelti. Visi šaulių vienetai 
privalo kuo skaitlingiausiai 
ir su uniformomis dalyvau
ti. Prašomos ir kitos orga
nizacijos, ypatingai jauni
mo, dalyvauti organizuotai 
ir su vėliavomis.

Prieš tai Marųuette Par
ko šv. Panelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje 10:30 vai. 

bus atlaikytos pamaldos. Po 
pamaldų ten pat jau lauks 
autobusai ir, netuprinčių su
sisiekimo priemonių, nuveš 
į kapines.

Prašome šaulius ir kitas 
o r g anizacijas nepamiršti 
šios datos — gegužės mėn. 
3 d. Visa lietuviškoji Chica
gos ir apylinkės visuomenė 
prašoma dalyvauti Romo 
Kalantos, atidavusio savo 
jauną gyvybę už Lietuvos 
laisvę, minėjime. Prisimin
kime jo didžią auką ir pa
gerbkime jį ir kitus lietu
vius žuvusius liepsnų sūku
riuose.

A. Skopas r"
• Chicagos Lietuvių Ta

ryba šaukia metinę konfe
renciją, kuri įvyks 1981 m. 
balandžio mėn. 26 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos kviečiamos gau
siai dalyvauti.

AUKSINIO 
SAULĖLYDŽIO 

GUNDYMAI
R. Spalio vienos kartos 

istorijos ciklo, ką tik išėju
sios paskutinės dalies — 
knygos „Auksinio saulėly- 

i džio gundymai” sutiktuvės 
rengiamos balandžio 24 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicago je.

R. Spalio kūrybą trumpai 
aptars ir su „Auksinio sau
lėlydžio gundymais” supa
žindins beletristikos kriti
kas dr. K. Keblys.

Paskaitininką palydės ro
mano ištraukų skaitymas ir 
trumputė meninė programa.

Sutiktuves rengia ir vi
sus jose dalyvauti kviečia 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cago j e.

• Birutė Venskuvienė (iš 
Paryžiaus) š. m. kovo 20-21 
d.d. dalyvavo Europos ka
talikių moterų suvažiavime 
Wislikofen (Šveicarijoje), 
atstovaudama PLKOS. Su
važiavimo tema: „Moteris 
Bažnyčioje”. B. Venskuvie- 
nė aktyviai reiškėsi šio su
važiavimo darbuose, drauge 
iškeldama pavergtos Lietu
vos katalikės moters sunkią 
padėtį ir jos didelį įnašą 
mūsų krašto religiniam gy
venimui. Suvažiavimą suor
ganizavo Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Uni
ja (WUCW0) drauge su 
Šveicarijos Katalikių Mote
rų Lyga. Dalyvavo atstovės 
iš 15-kos Europos kraštų.

A.L.T. S-GOS SEPTYNIOLIKTOJO SEIMO

DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės 23 d.

9:00-10:30 REGISTRACIJA.
10:30-12:00 IŠKILMINGAS POSĖDIS.

1. Seimo atidarymas — Seimui rengti komiteto pir
mininko JONO ŠVOBOS žodis.

2. Garbės prezidiumo sudarymas.
3. Himnai.
4. Invokacija.
5. A.L.T. S-gos pirmininko pratartis — ANTANAS 

MAŽEIKA.
6. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas — JONAS 

MOCKUS.
7. Sveikinimai — BRONIUS DŪDA.
8. Paskaita: žvilgsnis į mūsų problemas — AUGUS

TINAS KUOLAS.
12:30- 1:30 PRIEŠPIEČIAI.
1:30- 3:30 DARBO POSĖDIS.

1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas: registracijos, man

datų, nominacijos ir nutarimų.
4. Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos prane

šimai.
5. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30- 5:30 Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Drau
gijos „VILTIS” narių susirinkimas.

8:00 BANKETAS.
Programoje sol. Liucija Mažeikienė Akompanuoja 
V. Neverauskas. šokiams groja Korp! Neo-Lithuania 

orkestras.

Sekmadienis, gegužės 24 d.
8:00- 9:00 Pamaldos.

10:00-12:00 DARBO POSĖDIS.
1. Skyrių atstovų ir apygardos atstovo pranešimai.
2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas — EU

GENIJUS BARTKUS.
3. Pranešimas ALTos reikalais — TEODORAS 

BLINSTRUBAS.
4. Nepriklausomybės Fondas — EMILIJA 

ČEKIENĖ.
5. Diskusijos dėl pranešimų.

12:00- 1:00 PRIEŠPIEČIAI.
1:00- 2:30 DARBO POSĖDIS.

1. Mandatų komisijos pranešimas..
2. Sąjungos įstatų keitimo projektas — VYTAU

TAS ABRAITIS.
3. Diskusijos.
4. Sąjungos įstatų pakeitimo priėmimas.

2:30- 4:00
1. Nominacijos komisijos pranešimas.
2. Sąjungos pirmininko, valdybos narių, tarybos 

narių ir revizijos komisijos rinkimai.
_ 3. Nutarimų komisijos pranešimas ir nutarimų 

priėmimas.
4. Klausimai ir sumanymai.
5. Seimo uždarymas.

Seimas ir banketas vyksta Hyatt Regency viešbu
tyje, Fair Lane Town Center, Dearborn, Michigan.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Naujai išrinktoji Vene- 
zuelos Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai:

Dr. Vytautas Dambrava
— pirmininkas, Jūratė Stat
kutė de Rosales — vice- 
pirm., Petras Kriščiūnas — 
sekr., inž. Antanas Baronas
— ižd. ir Ričardas Zovads- 
kas — narys.

Posėdy nutarta prašyti 
Aleksandros Vaisiūnienės ir 
toliau tęsti VLB korespon
dentės darbą.

Pirmininko adresas: Dr' 
V. Dambrava, Edif Rio Cla- 
ro, Apart. 1, Los Manolos, 
Caracas, Venezuela. Telef. 
782-2103.

• Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai ir tėvai, iš viso 35 
asmenys, daro Velykų atos
togų metu ekskursiją į Ro
mą. Kelionėje išbus 8 die
nas. Apžiūrės Romos įžy
mybes, muziejus, dalyvaus 
šv. Tėvo audiencijoje.

SURPLUS PIC UP 1NV. VAL- 
UED $3,7788.00 SOLD FOR $250. 
MANY MORE BARGAINS AVA1L- 
ABLE FOR SALE THROUGH 
GOVERMENT AGENCIES. CALL 

602-941-8014, Ext. 4231.
, (15-16)

W A N T E D
OWNER OPERATOR

Originating out of Rhode Island. to 
..New -York, New Jersey with retūrn 
loads .to Points in Conn., Rhode Island 
& Mass. Permanent lease. To pull 
company trailers.-

CalI 401-231-1100
Ask for George

(12-18)
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