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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POPIEŽIUS IR POLITIKA
Kam yra skubiai reikalinga jo mirtis?

Vytautas Meškauskas

Terorizmas - slaptasis 
Kremliaus ginklas

Pasikėsinimas prieš po
piežių, lygiai kaip ir prieš 
JAV prezidentą, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo beprasmiš
kas. Juk abu tiek daug savo 
laiko turi skirti ceremonia- 
lėm funkcijom, kad praktiš
kai neturi laiko nei rim
tiems pasitarimams nei ap
galvojimams. Ergo, yra 
lengvai pakeičiami asmeniš
kai, kas nereiškia jų atsto
vaujamos politinės linijos 
pakeitimo. Už tat logiškai 
galvojant, galima sutikti, 
kad po pasikėsinimo prieš 
prezidentą Reaganą neslepi 
joks sąmokslas. Faktinai 
pasikėsinimas buvo toks lai
mingas, kad bent kuriam 
laikui padidino prezidento 
populiarumą.

Kitaip atrodo su pasikė
sinimu prieš popiežių. Kaip 
sakėm, iš pirmo žvilgsnio 
jis atrodo beprasmiškas, ta
čiau faktas, kad j jj šovė ne 
eilinis pakvaišėlis, bet tero
ristas profesionalas sukelia 
provokacinių minčių.

Tiesa, jis, bent savo veik
los pradžioje, priklausė de
šiniųjų organizacijai iš pa
vadinimo panašiai mūsų Ge
ležiniam Vilkui. Turkijoje 
ji vadinosi Pilkieji Vilkai, 
kurie savo sueigas pradėda
vo vilko staugimu. Pri
klausydamas tai organizaci
jai Mahmet Ali Agca 1979 
m. nušovė liberalų Turkijos 
žurnalistą Abdj Ipekcj, už 
ką buvo teisiamas karo teis
mo, bet jaunesnių karininkų 
padedamas sugebėjo teismo 
metu pabėgti, perrengtas 
kareivio drabužiais. Agca 
buvo nubaustas už akių 
mirties bausme ir Turkijos 
policija turi įsakymą Į jį 
šauti be įspėjimo. (Reikia 
atsiminti, kad Turkijoje ne
seniai viešpatavo toks tero
ras iš kairės ir dešinės, kad 
kariuomenė turi suspenduo
ti demokratinę santvarką su 
labai gerais rezultatais. Jei 
prieš tai, kas dieną buvo 
nušaunama po 20 žmonių, 
dabar tas skaičius labai su
mažėjo. Daug kas įtaria, 
kad sovietai, remdami tero
rą, siekė Turkiją "suminkš
tinti” vėlesniam užėmimui).

Iki šiol turėtų atrodyti, 
kad pasikėsintojas tikrai 
nebuvo nei komunistas nei 
koks kitas kairysis, bet ko
kiu būdu susijęs su sovie
tais. Kritiškai galvojant, to
kie aiškūs 'įrodymai’ jau 
yra įtartini. Visų pirma, 
kiekvieną pogrindžio orga
nizaciją laikui bėgant gali

Popiežus John Paul II

ma infiltruoti. Sovietai, 
kaip dabar viešai teigia 
kiekvieną progą Valstybės 
sekretorius Haig, remia 
kiekvieną terorą iš dešinės 
arkairės, jei jis padeda des
tabilizuoti bet kokį kraštą,

jei tai sutampa su jų inte
resais. Antra vertus, kiek
viena teroristų organizacija 
priima pagalbą, iš kur tik 
gali, nesirūpindama tiekėjo 
motyvais.

(Nukelta į 4 psl.)

Terorizmo tema kalbant 
- atrodo, kad vargu buvo atsi
tiktinumas, jog visuomet gerai 
informuotas ir plačiai skaito
mas U.S. News & World Re- 
port prieš dvi savaites paskel
bė pagrindini straipsnį, įvar
dindamas jį ‘Terorizmas - Ru
sijos slaptasis ginklas?’. Straips
nis ir jame pateikti duomenys, 
surinkti iš žvalgybos agentū
rų, valdžios pareigūnų, diplo
matų ir kitų ekspertų, yra tik
rai įdomus ir šiais laikais labai 
aktualus. Jį parnešti redakci
ją paskatino JAV valstybės se
kretoriaus A. Haig pareiški
mas, kad ieškant giliųjų šaknų 
esą visiškai aišku, jog Sovietų 
Sąjunga yra daugiausia atsa
kinga už kruvinojo terorizmo 
plitimą tarptautiniu mastu, 
kiek ligi šiol tai pavyko patirti 
čia reikia prisiminti, jog prieš 
keletą metų gen. A. Haig, bū
damas Siaurės Atlanto gyni
mo pajėgų (NATO) organiza
cijos viršininku Europoje, tik 
per plauką išvengė atentati- 
ninko kulkos.

Aiškiausias įrodymas, kad 
Sovietų sąjunga yra įsitrauku
si į terorizmą, pastebima mi
nėtame straipsnyje, randamas 
Artimuosiuose Rytuose, kur So
vietų Sąjunga išlaiko teroristų 
paruošimo stovyklas Pietų 
Yemene, Libijoje, Irake, Alži- 
re, Sirijoje ir Lebane. Izraelio 
žvalgybos žiniomis, sovietų 
remiami teroristai per Pietų 
Yemeną gauna ginklų ir nuro
dymų kur, kada ir kaip veikti 
visuose Art. Rytuose.

Tose stovyklose mokoma ko
vos ir sabotažo veiksmų, o jas

Iš premijų įteikimo Šventės

Pirmoji premijų šventė, rengta JAV LB Kultūros Tarybos š. m. gegužės 17 d. Clevelande 
praėjo gražiai ir sutraukė daug publikos. Plačiau apie šventę bus kitame Dirvos numery. Nuo
traukoje dalis rengėjų, mecenatų su laureatais. Iš kairės: JAV LB Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus, A. Mikulskis, A. Landsbergis, D. Mackialienė, K. Bradūnas, kun. G. Kijauskas, V. 
Vizgirda, LF valdybos pirm. dr. G. Balukas ir JAV LB Kultūros Tarybos pirm. I. Bublienė.

/■ J. Garlos nuotr.

lanko palestiniečiai PLO na
riai, kartu su maištininkais iš 
Pietų Amerikos, Azijos ir Euro 
pos. Netoli Beiruto esančiose 
stovyklose apmokymą baigu
sieji keli šimtai turkų ekstre
mistų ir kurdų nacionalistų 
buvo atsakingi už paplitusį te
rorizmą. Juos kiek pristabdė 
praėjusi mėn. paskelbtas karo 
stovis Turkijoje.

Libija, kaip nurodo patiki
mi šaltiniai, tapo pasaulinio 
terorizmo forsuojančia jėga. 
Per ją ne tik plaukia sovietinės 
lėšos, paskirstomos paskiroms 
teroristinėms grupėms, bet ji 
pati tam pačiam tikslui skiria 
milžiniškas lėšas, gautas dole
riais už eksportuojamą naftą. 
Arši pulk. M. Qadhafi vyriau
sybė labai gausiai remia pales 
tiniečių teroristų veiklą visur - 
Europoje, Afrikoje, Azijoje ir 
Lotynų Amerikoje.

Palestiniečiai, kartu su tero 
ristais iš viso pasaulio, yra pa
ruošiami ir pačioje Rusijoje 
veikiančiose stovyklose, kurių 
didžiausia yra Simferopolyje 
(Krimo pusiasalyje), Taškente 
ir Odesoje. Panšios stovyklos, 
kaip nurodo vakariečių žval
gyba, veikia Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje ir ryti
nėje Vokietijoje. Iš jų kasmet 
išleidžiama daugiau kaip 
1,000 gerai paruoštų ir 
kariškai apmokytų piktadarių. 
Taip, pvz., palestiniečiai, ku
rie praėjusiais metais nukovė 
šešis žydų naujakurius, visą 
pusmetį buvo netoli Maskvos 
mokomi kaip vartoti rusų 
gamybos ginklus ir sprogsta
mąją medžiagą. Tokį pat pa
ruošimą gavo ir keturi Sirijos 
teroristai, ketinę pasigrobti 
traukinį Olandijoje praėjusiais 
metais. Daugiausiai išgarsėjo 
tų stovyklų paruoštasis vene- 
zualietis, slapyvardžiu Carlos, 
vadovavęs žydų sportininkų 
žudynėms 1975 m. poMuen- 
cheno olimpijados ir teroriza
vęs 11 arabų ministerių 1975 
metais Vienoje, Austrijoje. Jis 
ir šiandien tebegyvena Tripo
lyje, Qadhafi globojamas.

Retas kuris Lotynų Ameri
kos teroristas, kaip pastebima 
straipsnyje, nėra skolingas Ku 
bos diktatoriui F. Castro, ku
ris per 15 metų jiems išdalino 
milijoninės vertės rusų gamy
bos ginklų ir kitų priemonių. 
Nemažiau kaip 5,000 maišti
ninkų ir žudikų perėjo mokslą 
stovyklose, įrengtose stropiai 
saugomose ir sunkiai pasiekia
mose Kubos kalnų vietose. Ins 
truktorių daugumą sudaro 
rusai specialistai. Mokyklas 
baigusieji tolimesnes direkty
vas gauna arba iš Havanos, ar 
ba iš Maskvos. Jų veikla krei
piama daugiausia į Guatema- 
lą, EI Salvadorą ir Kolumbiją.

Europoje teroristai veikia, 
kur tik jiems susidaro šiokios 

(Nukelta į 4 psl.)
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sfivniTinė Poimus^^
Embargo epizodas. — Kokį signalą jis davė sovietams?

— Naftos pasiūla didėja. ------------------
Kai sovietai įsiveržė į Af

ganistaną, prezidentas Car- 
teris juos "nubaudė’’ tarp 
kitko uždrausdamas jiems 
parduoti grūdus, virš sutar
timi nustatyto kiekio. Em
bargo sovietams nebuvo 
mirtinai pavojingas, tačiau, 
aplamai imant, sukėlė daug 
rūpesčių ir sunkumų. Pre
zidentas Reaganas tą em
bargo atšaukė. Pagrindinis 
motyvas: vidaus politiniai 
sumetimai ir geras šių me
tų JAV derlius. Per rinki
minę kampaniją Reaganas 
pasisakė prieš embargo, nes 
dėl jo nukenčia tik Ameri
kos farmeriai. Faktinai grū
dų kainos po embargo pa
skelbimo pakilo (žiūr. len
telę). Jei sovietus reikią

nubausti, aiškino jis, tai ne 
tik ne vienos gyventojų da
lies sąskaiton, ir iš viso — 
skaudžiau, ne tik daliniu 
embargu. Dabar jam neliko 
nieko kito, kaip tą embargo 
atšaukti. Tą pačią popietę 
sovietai užpirko didesnį kie
kį grūdų. Jų kainos kiek 
pakilo, Reagano draugų 
skaičius padidėjo.

Bet kokį signalą embargo 
atšaukimas pasiuntė sovie
tams ir Amerikos draugams 
užsienyje ?

Visų pirma principiniai. 
Embargo buvo, kad ir ne
pakankama, bet vis tik 
bausmė už įsiveržimą į Af
ganistaną. Jie ten dar sėdi, 
bet bausmės neliko. Ar tai 
nepadrąsino juos mažiau 
skaitytis su galima Vakarų 
reakcija į Lenkijos "sutvar
kymą"?

Iš viso, jei JAV užsienio 
politika išplaukia iš rinkikų 
grupių nusiteikimo, o ne 
platesnių visos valstybės in
teresų, kiek vietos ir pro
gos yra to nusiteikimo ma
nipuliacijai? Susumavus 
Kremliui gali pasirodyti, 
kad j priešsovietinius Rea
gano administracijos pa
reiškimus nėra reikalo vi
sai rimtai žiūrėti.

žinoma, galutinį balansą 
suvesti dar per anksti. Pa
saulis nestovi vietoje. Ga
limas Izraelio-Sirijos susi

rėmimas dėl Libano gali 
pradėti nenumatytą įvykių 
raidą Art. Rytuose. Mitter- 
rando laimėjimas Prancūzi
joje gali atnešti irgi įvairių 
staigmenų. Ir pasikėsini
mas prieš popiežių, žodžiu, 
jei prezidentą Reaganą ir 
toliau neapleis iki šiol turė
ta laimė, embargo epizodas 
bus greit pamirštas. Liks 
tik pakartotinas įspėjimas 
dėl nieko, ypač JAV užsie
nio politikos nebūti visai 
tikru.

•

Arabų ir kitų naftą eks
portuojančių valstybių gal
vos pagaliau prieina liepto 
galą, ir tai atsitinka pirmą 
kartą nuo 1973 metų, kada 
jos dideliais šuoliais kasmet 
ėmė kelti kainas tarptauti
nėje rinkoje, šį kartą jau 
kyla susirūpinimas, kaip 
suderinti naftos eksportą su 
vis mažėjančia pramoninių 
Vakarų valstybių paklausa.

Naftą eksportuojančių 
valstybių (OPEC) ministe- 
riai susirenka Ženevoje ge
gužės 25 d. planu išdirbti 
kainą naftos statinei. Jau 
dabar kai kurių naftą eks
portuojančių valstybių mi- 
nisteriai aiškiai pasisako, 
jog dabartinės kainos esan
čios per aukštos. OPEC ga
lybė pamažu nyksta.

Lyginant su praėjusiais 
metais, padėtis iš pagrindų 
pasikeitė. Visame pasaulyje 
naftos suvartojimas žymiai 
krito, o atsargos nepapras
tai padidėjo, kai kur nebė
ra kur ją blogesniems lai
kam bepilti. Didžiosios aly
vos kompanijos skundžiasi 
perdaug išpūstomis kaino- 
nomis, net po 40 dol. stati
nei, arba atsisako atnau
jinti sutartis. Meksika ir 
Ekvadoras paskelbė, jog jos 
eksportuojamai naftai kai
nas jau numušė.

Tokia pat padėtis paska
tino ir JAV vyriausybę ne
besivaržyti su savo užsienio 
politikos principų taikymu 
Libijai, nors iš jos impor
tuojama nafta sudaro 10'7 
JAV naftos importo. Kaip 
žinoma, Valstybės departa
mentas praėjusią savaitę 
paprašė Libijos vyriausybę, 
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čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kad ji per savaitę laiko at
šauktų savo diplomatinę mi
siją iš Washingtono, nes ji 
remianti tarptautinius tero
ristus ir tuo pačiu laužo tra
dicinius diplomatijos princi
pus. Išvykdami diplomatai 
kaltino JAV vyriausybę už 
nediplomatišką išvarymą, 
tačiau nedrįso grasinti naf
tos tiekimo nutraukimu. 
Mat doleris vis lieka dole
riu.

Libijos naftos nutrauki
mas, kaip apskaičiuoja eks
pertai, šiuo metu neturės 
jokios įtakos JAV ūkiui, ku
ris ir be jos lengvai galės 
išsiversti.

žinoma, padėtis gali ir 
pasikeisti, jeigu kartais įsi
liepsnotų tikras karas tarp 
dabar vienas kitam besigra- 
sinančių žydų ir sirijiečių, 
prie kurių be abejo prisi
jungtų kiti arabų kraštai. 
Tada naftos tiekimas vaka
riečiams neišvengiamai ga
lėtų sutrikti.

Kaip keičiasi laikai: dar 
ne taip seniai Libijos vy
riausybė buvo suteikusi 
prez. Carteria broliui ket
virčio milijono dolerių pa
skolą, o dabar jai prisiėjo 
uždaryti savo misiją Wa- 
shingto ne ir greitosiomis 
parsigabenti diplomatus na
mo!

KARŠTIEJI ŽIDINIAI 
NEATVĖSTA

Praeitą kartą mūsų čia 
paminėti karštieji židiniai 
Airijoje ir Lebane praėju
sią savaitę neatvėso. Nau
jieji įvykiai ramybės ne
žada.

Airijoje, Belfasto kalėji
me, mirė antrasis kalinys, 
išbadavęs 56 dienas. Jo vie
ton badaujančių ketveriu- 
kėn įsijungė kitas. Trečia
sis, išbadavęs per 50 die
nų, yra jau vėl mirties ago
nijoje. Katalikai savo miru
siuosius kalinius iškilmingai 
palaidojo. Po kiekvienų lai
dotuvių, kaip paprastai, 
ginkluotas pasiprie šinimas 
policijai ir kariuomenės pa
truliams auga. Abiejose pu
sėse žuvusiųjų skaičius di
dėja. Protestantai savo žu

■ Iš kitos pusės
EUROPOS LIETUVIS pirmame puslapyje, šalia pa

vadinimo, turėdavo žemėlapį, kuriame Lietuvai buvo pri
skirta ir Karaliaučiaus sritis iki vadinamos Potsdamo 
linijos, nuo kurios Į pietus prasideda Lenkijai skirta 
teritorija. Pasikeitus redakcijai, žemėlapiukas dingo. Ko
dėl? Girdi, jis sukėlė per daug vaidu ir dauguma skaity
tojų jo nepageidavo. "Dauguma” nebuvo žymi. Kaip re
dakcija skelbia, septyni skaitytojai pasisakė prieš, o "Už 
žemėlapi pasisakė S. Pučinskienė iš Anglijos, Algirdas 
Gustaitis iš Kalifornijos ir keletas kitų mažiau žinomų 
šio laikraščio skaitytojų. Taigi, aiški mažuma.”

Prieš žemėlapį buvę ir LB vadovai su vyr. vadu V. 
Kamantų priešaky. Remiamasi ir Domu Krivicku, kuris 
rašęs:

”... mūsų diplomatiniai atstovai... atstovauja to
kiai Lietuvai, kurios sienos buvo nustatytos lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos tarptautinėmis 
sutartimis.”

Abejoju, ar kiekvienas laikraščio braižinys ar straips
nis laikytinas "diplomatiniu aktu”, bet jei taip, Europos 
Lietuvis neturėtų puoštis ir Vilniaus Gedimino pilimi su 
katedra, kaip dabar daro, nes ir Vilnius nebuvo atgautas 
"laisvos ir nepriklausomos Lietuvos tarptautinėm sutar
timis.”

Bet ir čia yra išeitis. Kodėl nepasipuošti Kauno se
namiesčio siluetu? Į jį turbūt tikrai be mūsų niekas ki
tas neturi pretenzijų. Nežinau, ar tai padės ką Lietuvai, 
bet tikrai bus išlaikyta "diplomatinė nekaltybė”. vm

vusius laidoja su nemažes
nėmis iškilmėmis, kartu pa
brėždami^ jog jų žmonės 
miršta maištininkų nukau
ti, gi kaliniai patys nusižu- 
dą, laisva valia pasirinkda
mi mirtį badu.

Anglijos vyriausybė pa
kartotinai pabrėžia, kad ji 
nieku būdu nelinkusi leistis 
j bet kokias nuolaidas dėl 
kalinamiems katalikams po
litinių kalinių teisių pripa
žinimo ar Ulsterio provin
cijos Airijos respublikai 
perleidimo.

Lebane reikalai dar dau
giau komplikuojasi. Kada 
Izraelio žvalgybiniai lėktu
vai Lebane numušė du siri- 
piečių helikopterius, Begi- 
no vyriausybė tylėjo. Visas 
triukšmas iškilo, sirijie- 
čiams įsirengus priešlėktu
vinių raketų lizdus, kuriuos 
žydai ketino sunaikinti.

JAV vyriausybė ėmėsi 
iniciatyvos kilusiam kon
fliktui taikiu būdu likviduo
ti. Prez. Reagano specialus 
įgaliotinis, karjeros diplo
matas P. Habib po kelis kar
tus susigrįždamas tarėsi tai 
su Sirijos vyriausybe Da
maske, tai su Izraelio Jeru
zalėje. Jam taip tarp abie
jų sostinių bevažinėjant, si
rijiečių raketos numušė Iz
raelio bepilotį žvalgybos 
lėktuvą, antrą dieną rusų 
gamybos naikintuvas kitą, 

kurio pilotas išsigelbėjo. 
Habibo misija konkrečių 
vaisių taikos labui neatnešė.

Iš šalies stebint atrodo, 
kad čia įsivelia ir Izraelio 
vidaus politika. Kaip žino
ma, M. Beginąs jaučia, kad 
jo partija gali pralaimėti 
už pusantro mėnesio įvyk
siančiuose parlamento rin
kimuose. Siekdamas prieš- 
rinkimin ėję kampanijoje 
populiarumo, jis ieško pri
tarimo k o n s ervatyviuose 
sluoksniuose ir groja Izrae
lio saugumo kortomis. Bet 
ir opozicija nesnaudžia. Jos 
darbiečių partijos vadas 
Shimon Pėrės viešai kaltina 
Beginą, kad jis esąs karš- 
tagalvė ir visiškai nepatiki
mas, kada įtempimo atve
jais iš premjero reikalauja
ma šalto proto ir apgalvotų 
sprendimų. Nesnaudžia ir 
kiti, kurie masinėmis de
monstracijomis Jeruzalėje 
reikalauja taikos bet kokia 
kaina dabar.

Begino rankas riša dar ir 
kita aplinkybė. Moderniais 
ginklais ginkluotos Izraelio 
karinės pajėgos galėtų su
sidoroti su sirijiečiais, jei 
jie negautų pagalbos iš ki
tur. Bet jeigu sovietai atei
tų padėti savo sąjunginin
kei Sirijai, gal apsimokėtų 
tuo tarpu Beginui eiti į rin
kimus ir su rizika pralaimė
ti, kaip įtaigoja jam kiti.
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NAŠAUS DARBO IR
GERIAUSIOS SĖKMĖS!

Išeivijos kultūrinis, politinis 
ir socialinis gyvenimas remiasi 
visuomeniškai nusiteiskusiais 
asmenimis. Kas besirūpintų 
lietuviškais reikalais šiame 
krašte, jeigu tiek ankstyves
niais laikais - tiek ir dabar - 
būtume teturėję vien savanau
džius individualistus? Tik 
visuomeniškai nusiteikę seno
sios kartos ateiviai iš savo kuk
lių uždarbių statėsi bažnyčias, 
sales, stiprino savišalpos orga- 
nizacijas-susivienijimus, tauti
nės grupės vardu pirko valsty
bės paskolos lakštus, rinko mi
lijonus parašų reikalaudami 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. Vėliau demaršais, 
peticijomis ir demonstracijo
mis išėjo prieš smurtu įvykdy
tą sovietinę okupaciją, už ka
ro tremtinių - politinių emi
grantų įsileidimą ir t.t. O kur 
dar stovyklose gyvenančių šel
pimas, imigracijos dokumen
tais aprūpinimas, pagalba 
naujiesiems ateiviams įsikurti 
ir pan.

Jeigu čia apgraibomis palie
čiame senosios ateivių kartos 
nuopelnus, tai darome tik dėl 
to, kad labai dažnai ją pamirš
tame, kaip tas, kuris per miš
ką eidamas medžių nebemato. 
Norėtųsi itin pabrėžti vieną 
dalyką, būtent: anų laikų vei
kėjai visą tai pasiekė ne tiek as
meniškai veikdami, kiek išug- 
dę savo gausias organizacijas 
ir tik jų vardu kalbėdami - ar 
tai į amerikines institucijas 
kreipdamiesi, ar savo tautie
čius bendran darban telkda
mi. Nors ir labai reikšmingas 
būtų asmeniškas kontaktas, jis 
darydavosi daug svaresnis, ka 
da būdavo kas nors daroma, 
ar ko nors siekiama, turint išei • 
vijos organizuotos dalies prita
rimą ar parėmimą.

Išeivija, kur ji bebūtų ir 
kaip besistengtų, visuomet 
susiduria su nuolat gręsiančiu 
pavojumi nubyrėti ir sunykti 
laikui bėgant ir svetimai aplin 
kai veikiant. Neišvengė to nė 
mūsiškiai, didele dalimi pra
radę savo ugdytą jaunąją kar
tą. Tatai matė senesnės kar
tos veikėjai ir todėl naujosios 
ateivių bangos atkvietimas bu
vo jiems labai svarbus. Ir jei
gu naujieji ateiviai siekė šiaip 
taip asmeniškai naujose sąly
gose įsikurti, tai senieji vylėsi, 
kad su naująja banga atvyks 
žmonės, kurie palaipsniui įsi
jungs į jų sėkmingai vykdomą 
organizacini darbą ir pamažu 
iš jų perima naštą.

Tai iš dalies ir įvyko. Ame
rikos lietuvių taryba, Balfas ir 

fraternalinės draugijos pasipil 
dė ne tik naujais nariais, bet 
ir dalimi vadovaujančių as
menų. Tuo pačiu metu - vie
nos daugiau, kitos mažiau - 
naujo kraujo susilaukė ir išei
vijoje veikusios pagrindinės po
litinės srovės, pradedant kraš
tutiniais dešiniaisiais, baigiant 
tokiais pat kairiaisiais, o jų tar 
pusaviosantykiai, bendrai šie- 
kiant pavergtos tėvynės išlais
vinimo, sušvelnėjo ir apsilygi- 
no.

Bet bene sklandžiausiai su
siklostė vidurinės srovės - tau
tininkų atsinaujinimas. Jiems 
pavyko ne tik prieš trisdešimt 
metų vienon vadovybėn su
vesti sėkmingai ir paskirai vei
kusias tautines organizacijas, 
sukuriant Amerikos lietuvių 
tautinę sąjungą, bet ir suly
dinti į vieną visumą savo ben
draminčius iš abiejų ateivių 
kartų. ALTS tapo pagrindi
niu tautininkijas reprezentan
tu Jungtinėse Amerikos valsty
bėse, kaip sėkminga senosios 
tautinės srovės veikėjų dvasi
nio palikimo tęsėja ir pakitu
siose sąlygose vykdytoja. Kur 
statutai reikalauja, tautinės 
srovės veikėjai į bendrąsias or
ganizacijas deleguojami, kur 
atvirais rinkimais bendrinių 
organizacijų vadovybės suda
romos - tautininkai kandida
tuoja; kur paskirose vietose iš
kyla reikalas ir susidaro gali
mybės - jie visuomeninio dar
bo nevengia ir, savo srovės ne
išsižadėdami, prisiimtąsias pa
reigas atlieka.

Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga savo gajumą ypatin
gai pabrėžia, galėdama kas 
dveji metai surengti savo sky
rių atstovų ir vadovybių suva
žiavimus - vad. seimus, kur 
dalyviai paprastai aptaria pra
ėjusio dvimečio veiklą, ją kri
tiškai įvertina ir nusmaigsto 
gaires, kuriomis naujai išrink
ta sekančios kadencijos vado
vybė kreips savo pastangas. 
Toks seimas, iš eilės 17-sis, š.m 
gegužės 23-24 d.d. šaukiamas 
Detroite, Hyatt Regency vieš
butyje. Tenai pat, pirmosios 
ALTS seimo dienos popietėje 
įvyks ir Vilties draugijos visuo
tinis narių susirinkimas, šau
kiamas taip pat kas dveji me
tai.

ALTS seime sprendžiamąjį 
balsą turi atstovai, kiekvienas 
atstovaudamas 20 narių, val
dybos ir tarybos nariai bei sky 
rių pirmininkai, o Vilties na
rių susirinkime - kiekvienas 
narys tiesiogiai ar per savo įga
liotą susirinkimo dalyvį. Ir vie

Tautinės
Nors jau virš 40 metų 

mūsų tauta ir laisvojo pa
saulio lietuviai veda pasy
vaus pasipriešinimo kovą su 
Lietuvos pavergėju, bet 
laisvės idėja yra amžina ir, 
kol ji nebus įgyvendinta, tol 
kova ir kiekvieno lietuvio 
tautinės pareigos tėvynei 
nesibaigs. Kiekvienas tau
rus lietuvis yra kovotojas 
už savo tautos laisvę, už 
tautinę gyvybę ir valstybi
nę nepriklausomybę pagal 
savo gyvenamo krašto gali
mybes.

Laisvuose kraštuose mū
sų kova reiškiasi įvairiose 
formose: gausių suvažiavi
mų rezoliucijomis, protestų 
demonstracijomis, tautinio 
patriotizmo stiprinimu, tau
tinės kultūros kėlimu ir vi
somis galimomis priemonė
mis ieškant paramos didžio
siose Vakarų valstybėse, 
supažindinant jas su mūsų, 
o dabar jau ir jų pačių prie
šu — komunizmu.

Tokias tautines pareigas 
jausdami, visi trokštame, 
kad Lietuvos laisvės sieki
mo kova būtų vieninga, jos 
veikla suderinta. Daugelis 
tikime, kad šiuo atveju ir 
mūsų politinės veiklos re
zultatai būtų geresni. Gerai 
žinome, jog Lietuvos lais
vinimo darbas tai nėra koks 
partinis mitingas, bet visų 
lietuvių tik labai rimtas, il
gas darbas ir tokių darbų 
rėmimas.

Jei Amerika šiandien sa
vo siekimų pagrindan deda 
šūkį laikytis kartu, tarp
tautiniais kraštą liečiančiais 
klausimais kalbėti vienu 
balsu, tai mūsų mažai tau
tinės imigracijos grupei 
toks šūkis dar svarbesnis. 
Bet, kaip gi laikytis kartu 
šių dienų painaus politinio 
gyvenimo kryžkeliuose, ku
riuose vis dažniau pasigen
dame kilnių visuomeninių 
idealų siekimo visų mūsų 
organizacijų bendromis jė
gomis.

nur, ir kitur, susumuojant 
svarstytas problemas ir darant 
galutinius nutarimus, nepra- 
sileis nė vienas pageidavimas, 
kurį parems atstovų balsų dau 
guma.

Atstovams išsiskirsčius, teks 
ne kartą Dirvos laikraštyje 
grįžti į vadovybių padarytus 
pranešimus ir jų kadencijų 
metu įvykdytus užsimojimus. 
Jaučiame, kad jie bus išsamūs 
ir paskatins tautinės srovės na 
rius ir jos užmojams pritarian
čiuosius su dar didesniu atsidė 
jimu siekti išeivijoje tai, kas 
šiose sąlygose mums svarbiau
sia - su nedilstančiu visuome
niniu nusiteikimu rūpintis pa
vergtai tėvynei valstybinės 
laisvės grąžinimo, o išeivijoje - 
lietuvybės išsilaikymo, kad 
tautinė mintis klestėtų ir busi
mąsias kartas žavėdama savin 
trauktų.

Linkime suvažiavusiems at
stovams našaus darbo, gi iš
rinktoms vadovybėms - geriau
sios sėkmės jų darbuotėje.

pareigos
Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjunga, kurios 17-sis 
seimas įvyks gegužės 23-24 
dienomis Detroite, yra vie
na iš tų organizacijų, kuri 
savo nariuose ugdo politinę 
ir kultūrinę toleranciją ir ja 
grindžia savo bendradarbia
vimą su kitomis organizaci
jomis. To paties traktavi
mo ji pageidauja ir iš kitų, 
deja, ne visada susilaukia. 
ALT S-ga ne tik remia kitų 
darbus, bet ir pati yra gi
liai šaknis įleidusi j tautinio 
darbo barus ir savo inicia
tyva daug atlieka politikos, 
kultūros ir lietuvybės išlai
kymo srityse. Tačiau, ALT 
S-ga galėtų dar gyviau ir 
sėkmingiau reikštis, jei jos 
nariai pirmoj vietoj atliktų 
savo organizacines parei
gas, keltų jos lygį, dė
tų pastangas, kad ji bū
tų gyva, judri, darbinga. 
Bet būdami dideli tole- 
rantai kitiems, dažnai pa
mirštame save ii- savo or
ganizacinius reikalus. O vis 
dėlto, ALT S-ga įžengusi į 
savo veiklos ketvirtą de
šimtmetį neliko sustingusi 
savyje. Jos idealai, uždavi
niai ir tikslai tie patys, bet 
laikui bėgant, gyvenimo są
lygoms ir žmonėms keičian
tis, visados ieškojo naujų, 
geresnių, prieinamesnių ke
lių savo uždavinių įgyven
dinimui.

ALT S-ga kiekvienu at
veju ieško būdų mažinti ir 
švelninti kylančius tarpgru
pinius nesutarimus, nes yra 
nuomonės, jog nepaprastos 
tarptautinės politikos sąly
gos, kurias per visą laiką 
nuolat drumsčia komunisti
nė propaganda, reikalauja

185 N. WABASH AVĖ
Tel. kroutuvės (312) 263-J87A CA<5°' ILL- 60601

______________J 3 1312) 6774419.

EMILIJA ČEKIENĖ 

iš mūsų didelio budrumo ir 
vieningos veiklos. Ir taip 
pat vienas iš uždavinių yra 
stiprėti savo vidaus veiklo
je, būti aktyviais nariais, 
domėtis ne tik tarptautine, 
bet ir lietuviška politika, 
mūsų laisvinimo veiksniais 
ir jų veikla derinant prie 
tarptautinės politikos, ku
rioje šiuo metu didžiųjų 
valstybių santykiuose už
mirštamas teisingumas, vi
sų pavergtų tautų istorijoje 
daug kartų atpirktas krau
ju ir tūkstančiais gyvybių.

ALT S-ga, į kurią mus 
subūrė interesų, idėjinių 
siekimų bei tikslų bendru
mas, o taip pat svarbesnių
jų veikimo priemonių vie
nodumas, gegužės 23-24 die
nomis įvyksiančiame 17-me 
seime, tikėkime, jog visuo
se Lietuvos laisvinimo ir 
lietuviškos kultūros bei lie
tuvybės išlaikymo darbuo
se parodys dar daugiau nuo
širdumo, ryžto, aukos ir vie
ningumo bendrųjų tikslų 
siekime ir pagarbos savy
bėje.

OPPOR1L.N1T\ FOR 
REGISTERED NURSES 

lo work and live ir. emali Congen- 
ial S. W. Comnmnity and Hospital. 
lrnmediate openings. Good saiary. 
LiberaJ PersonneJ policies. 
Applv cal| or write to: 

COMMUNITY GENERAL 
HOSPITAL

P- O. Drawer 7. 
Jai. New Mexico 88252 

505-395-2511
 (20-29)

OWNER OPERATORS 
WANTED

1 ernrinent conlracty available. Mid- 
Wes.t. \° We»t Cousl operat‘on, 
perishable produets. Tractor re- 
quirements are 350HP or larger, 
slcep^r cab 2 peiso n opeiation. twin 
screw. Trailers mušt be 42’ - 45’ 
tonu, equipment uge limiL 4 yrar-. 
Mave tiailers available »o rcliablr 
own.»r operators. For i.ioro dvlailed 
miormation. contact. Roland M«n- 

AUDRKY S TRANS- 
CO" INC' PHONF.: 80Q.228.91g2, (15-23)
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Popiežius ir 
politika...

(Atkelta iš 1 psl.)
Tai turėdami galvoje pa

sidairykime pasikėsinimo 
prieš popiežių motyvų. Kam 
reikalinga buvo jo mirties? 
Kam jis stovėjo skersai ke
lio? Atsakymas labai nesu
dėtingas. Turint galvoje si
tuaciją Lenkijoje, lenkas 
Šv. Petro soste sudaro so
vietams labai daug nepato
gumų. Kad juos suprasti, 
turime kiek rimčiau susto
ti prie klausimo, kas iš tik
ro vyksta Lenkijoje.

Lenkas filosofas dr. Les- 
zek Kolokovvski, autorius 
Main Currents of Marxism 
(Axford University Press) 
birželio mėn. HARPER’S 
žurnalo Nr. įspėja vakarie
čius j komunizmą pažiūrėti 
rimčiau, būtent taip, kaip 
į jį žiūri jo pranašai, ypač 

ir Trockis. Komu
nizmo tikslas yra prievarta 
ir visomis kitomis priemo
nėmis, nesilaikant jokių ki
tų taisyklių ar moralės nor
mų, sutelkti viso krašto 
ekonominę, politinę, saugu
mo ir kultūrinę jėgą vienos 
partijos rankose. Bet kokios 
pastangos apriboti, ją de
mokratizuojant ar kaip ki
taip, komunistinės galios 
aparatą negali komunisti
nės sistemos sustiprinti, bet 
tik susilpninti. Už tat vi
som reformom reikia iš pa
grindų pasipriešinti. Ideolo
giniai ir istoriniai — komu
nistinė sistema negali būti 
reformuota. .Ji gali būti tik 
sunaikinta. Klausimas yra 
tik toks, ar tai reikia pada
ryti vienu smūgiu, ar tą pa
tį tikslą galima pasiekti pa
laipsniui, komunistinei sis
temai degeneruojantis.

Kol kas įvykiai Lenkijo
je duoda vilties, kad lėta ko
munizmo mirtis yra galimy
bių ribose. Bet Lenkija nė
ra tipiškas komunistinis 
kraštas. Ten susiduriame su 
labai stipriu priešrusišku 
nacionalizmu, kurio panai
kinti sovietinė sistema ne
pajėgė. Antra, didesnė dalis 
žemės ūkio paliko privačio
se rankose. Trečia, Katalikų 
Bažnyčia Lenkijoje išliko 
politinės jėgos faktorius.

"Išrinkimas lenko popie
žium ir jo kelionė po Len
kiją buvo labai svarbus fak
torius dabartinių nuotaikų 
susidaryme — teigia Kolo- 
kowski. Ne dėl to, kad po
piežius ragintų streikuoti, 
ar dėlto, kad lenkai tikėtųsi, 
jog jis galėtų paveikti tarp
tautinę situaciją. Jo viešna
gė tačiau labai ryškiai pa
brėžė Bažnyčios galią ir 
kompartijos silpnumą, pa
ragino lenkus pasižiūrėti į 
save, pervertinti savo loja
lumą ir įžiūrėti, kas turi 
moralinį autoritetą."

Iš Kremliau žiūrint šiuo 
metu didžiausią pavojų ko
munizmui Lenkijoje sudaro 
popiežius-lenkas. Jo pasi
traukimas iš tarptautinės 
scenos būtų labai sveikinti

nas. Ilgainiui tai prisidėtų 
prie Bažnyčios įtakos suma
žinimo. čia turime nusikal
timo motyvą. Tai, žinoma, 
nėra įrodymas, kad jis buvo 
padarytas, jei netiesioginiu 
Kremliaus pavedimu, tai 
bent jam smarkiai pagelbs- 
tint. Pagaliau, jei ir būtų 
įrodymų, tai kas? Negi pa
skelbsi karą? Kol kas Brež
nevas pasiuntė greito pa
sveikimo linkėjimo tele
gramą. Bandymas, jei jis 
buvo, ne daug kaštavo, o jo 
pasisiekimas būtų buvęs di
delis laimėjimas. Už tat ver
tėjo rizikuoti. Liaudis gal 
teisingai samprotavo teig
dama, kad Dievas kiaulei 
ragų vis dėlto nedavė.

Terorizmas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tokios galimybės nerimui su
kelti. Čia nesudaro skirtumo, 
kur jiems isibrauti: jiems pa
keliui su bet kuriais kraštuti- 
niaisiais - tiek su kairiaisiais re 
voliucionieriais anarchistais, 
tiek su dešiniaisiais religiniais 
ar neva patriotiniais fanati
kais. Paruoštų teroristų gali
ma rasti Ispanijos baskuose, 
Airijos respublikonuose, Vokie 
tijos neo-naciuose ar pagaliau 
Italijos raudonojoje brigadoje 
su visais jos atsišakojimais. Vi
sur gaunamos slaptos instruk
cijos iš to paties šaltinio, kaip 
ir parengiamosiose stovyklose - 
iš Maskvos, o ginklai ir kitos 
priemonės - iš Sovietijos tiesio
giniai, ar per jos satelitus.

Toliau straipsnyje detali
zuojama raudonųjų auklėti
nių veikla Afrikoje ir šiuo me
tu kiek prislopintas pasireiški
mas Japonijoje.

Galutinėje išvadoje pabrė
žiama, kad sovietinis įsivėli
mas į politinius neramumus - 
būtų tai vadinamas išsilaisvi
nimo sąjūdis ar paprasčiau
sias terorizmas - yra viškai ne
abejotinas. Jeigu ne Sovietų 
Sąjungos parama, daugelis 
partizanų ar žudikų ilgai ne
išsilaikytų. Maskvos pastan
gos teikti tokią paramą plau
kia iš Lenino mokslo ir jo prak
tikos: kelti kitose valstybėse 
politinius sąmyšius, savęs ne
išryškinant ir panaudojant 
tam kaip galint mažiau lėšų. 
Užtat Kremlius ir ginasi, vie
šai pasisakydamas jog prita
ria ir remiąs ne terorizmą, bet 
išsilaisvinimo sąjūdžius.

‘Kremliuje jūs nerasite pas
laptingojo “Dr. No”, kuris 
tampo monolitinio teroristinio 
sąmokslo siūlus,’ - pastebi dr. 
Yonas Alexander iš Strategi
nių ir tarptautinių studijų 
centro Washingtone. ‘Bet jis 
aiškus kiekvienam kuris mato, 
kad sovietinė parama ir pagal 
ba duodama taip, kad ji tar
nautų tik jų tikslams. O kur 
klesti terorizmas, ten beveik 
visuomet teroristų dirbama 
Maskvos interesams’ - įsidėmė 
tinai aiškiai konstatuoja baig
damas U.S. News & World Re 
port straipsnis.

Pažįstantiems Maskvos kės
lus jau seniai buvo aišku, kas 
tampo tarptautinio teroristų 
sąmokslo siūlus. Ar tik nebus 
šį kartą persistengta? Šian

dien jau turima pakankamai 
duomenų įrodyti, jog popie
žiaus Jono Pauliaus II žudikas 
tebuvo tik tarptautinio teroris 
tų sąmokslo vykdytojas. O gal 
jau taip buvo iš aukščiau nu-

A.A. Aleksandro Kasnicko 
gyvenimo kelias

VYTAUTAS KASNICNAS

Malonu ir džiugu rašyti 
apie žmogaus gyvenimą, kai 
lyg su vėju jauti jo kvėpa
vimą, kai prieš akis stovi 
gražiomis spalvomis pa
puoštas jo veidas ir nueitas, 
gyvenimo kelias.

Sunku atsisveikinti su 
mirusiuoju, nes jauti, kaip 
springsta burnoje žodžiai. 
Nelengva ir rašyti, ypač 
apie artimą, nes bijai būti 
teisėju praeities dienų.

O kai reikia pranešti apie 
brolio mirti, nebesusigau
dai nei mintyse, nei žodžiuo
se. Jis karste ramiai atgu
lęs, žinia, šypsosi danguje, 
o tave, paskendusi ilgesyje, 
drebulys krečia. Imi bai
mintis rytdienos, kad su juo 
nebesusitiksi. O vakarykš
čia diena ir praėjusieji me
tai, rodos, buvo tokie trum
pi. Koplyčioje girdi skam
bančius poterius ir, minti
mis paklydęs praeityje, įsi
jungi į maldą, lyg atpildą 
laukdamas, kad visi atodū
syje sako: "Teesie tavo va
lia, kaip danguje, taip ir že
mėje.” Teesie ... ir vėl kar
toji.

Kai Aleksandrui Kasnic- 
kui buvo ligoninėje padary
ta operacija 1980 metų lap
kričio 13 d., netrukus atėjęs 
gydytojas artimiesiems pa
sakė liūdną žinią, kuri nu
skambėjo mirties praneši
mu. Skaudulys išsiplėtęs, li
ga pavėluota, belieka skai
čiuoti mėnesius... Tada jau 
mirties angelas paskelbė 
Aukščiausiojo valią. Mūsų 
mylimam Alekseliui buvo 
skirta dalia neviltyje ieško
ti vilties, o mūsų laikrodis 
sustojo vidurdienyje. Gydy
tojai ilgino kenčiančiojo ne
vilties valandas ir ligoninės 
kasininkas krovė sąskaitų 
naštą.

Ir taip Aleksandras Kas- 
nickas po operacijos, pagy
venęs kančiose penkerius 
mėnesius ir keturias die
nas, priėmė Aukščiausiojo 
valią: "Tebūnie ne kaip aš 
noriu, bet kaip tu”...

O tą balandžio 17 dienos 
ankstyvą rytmetį, Didžiojo 
penktadienio dienoje ,su vė
ju aplink pasaulį skrido 
maldos žodžiai: "Teesie ta
vo valia, kaip danguje, taip 
ir žemėje ...” Jų jau nebe
kalbėjo tik Aleksandras ir 
jo naujo gyvenimo bendri
ninkai.

Lengva ir įprasta žmo
gaus gyvenimą aprašyti 
metrikininkui: "Aleksand
ras Kasnickas gimė 1906 m. 
lapkričio 7 d. Joniškyje, mi
rė 1981 m. balandžio 17 d. 
Michigano miesto ligoninė- 

lemta, kad popiežius išliktų 
gyvas, gi visuotinis pasipikti
nimas skatintų aštresnėmis 
žirklėmis karpyti kruvinus siū
lus, kurie driekiasi iš Maskvos. 

je. Specialybė — buhalte
ris; tikyba — katalikas; 
lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje reiškėsi kaip tau
tininkas, balfininkas, bend- 
ruomenininkas. Palaidotas 
Chicagos tautinėse kapinė
se. Laidotuvių knygoje pa
sirašė ,520 liudininkų.”

Atsisveikinimą pravedė 
St. Vanagūnas, giliomis 
mintimis kalbėjęs apie žmo
gaus gyvenimą ir mirtį. 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Chicagos skyriaus 
pirm. Adolfas Švažas išrys, 
kino velionies tautininko 
gyvenimo kelią. Aleksand
ras yra 25-tasis, miręs ALT 
S-gos Chicagos skyriaus na
rys.

Balfo vardu atsisveikino 
Chicagos apygardos pirm. 
St. Vanagūnas ir Beverly 
Shores skyriaus vardu inž. 
Kazimieras Pocius, kuris iš. 
kėlė eilinio balfininko gyve
nimo kelią; "Aleksandras 
Kasnickas buvo vienas iš tų 
Balfo aukotojų, kurio namo 
durų nereikėjo aukų rinkė
jams varstyti, bet jis pats 
ją atsiųsdavo ar įteikdavo, 
ištiesęs dosnią ranką. Jis 
rūpinosi ne vien tik savo 
asmenišku gyvenimu, bet ir 
tėvynėje bei Sibire vargs
tančiais ir juos kiek galė
damas rėmė. Aleksandras 
neužsidarė savo siaurame 
šeimos ratelyje, bet jungėsi 
į visuomeninį gyvenimą ir 
labdaros darbas, plačia 
prasme, buvo jo gyvenimo 
dalis. Kaip aktyvus balfi
ninkas jis dalyvaudavo Bal
fo seimuose. Jis pasiliks 
mums šviesios atminties as
meniu. Visados malonus, 
žodžiuose santūrus, džentel
meniškas”.

Giminių vardu kalbėjo 
brolėnas Marius Kasniūnas:

Toli liko jo numylėti tė
viškės laukai, seni keliai ir 
miškai, kuriuos jis taip la
bai mylėjo, jų visados ilgė
josi. Kaip nuostabiai buvo 
prisirišęs prie gimtinės ly
gumų, kuriu nepuošė nei 
ežerai, nei upės, rodo jo pa
siryžimas vasaros atostogų 
metu palikti gražųjį Klaipė
dos pajūrį ir vykti į tėviš
kę. Tai lyg paveldėta savo
sios žemės trauka, nes ir jo 
tėvas, tris kartus išklydęs 
į Ameriką, grįžo namo. Taip 
pat ir mama nesuviliojamai 
laikėsi močiutės žodžių: 
"Mano vaikų žemė yra čia, 
Joniškyje”. Taip ir likosi 
širdyje paveldėjimas ir mei
lė, prisirišimas prie tėviškės 
žemės, vėjo išpustytų lygu
mų. šeimoje vyriausias, jis 
buvo gyvas pavyzdys gra
žaus tarpusavio sugyveni
mo. Prisisėmęs tėvų meilės, 
ją taip pat gausiai dalino 
kitiems. Iš tėvų paveldėjęs 
tvarkingumą, jis ir savo 
profesijai pasirinko buhal-

A. A. Aleksandras Kasnickas 
1932 m. su broliu Vytautu

terinius skaičius, kuriuos 
pamilęs gaubė romantiška 
aplinka, dailia rašysena, 
kiekvienam skaičiui ir rai
dei suteikdamas vaizdingą 
gyvastingumą. Pareigingu
mas rišosi su meile darbui 
ir jis nesižvalgė į laikrodžių 
rodykles. Pirmas atėjęs į 
tarnybą, paskutinis išeida
vo, ir nesiekęs kopė į aukš
tumas. Negirdėta tada bu
vo, bet jis turėjo net kelias 
tarnybas. Prašo pagalbos 
"Jūros” žurnalas, nauja lai
vininkystės bendrovė bei ki
ti ir jis nemoka pasakyti 
"Ne”. Su tvarkingumu bei 
pareigingumu jautėsi prisi
rišimas prie grožio ir šių 
dienų terminu buvo dailiau
siai apsirengęs vyras. Tai 
lyg jo turtingo dvasinio pa
saulio išviršinė puošmena. 
Taurų vidinį pasaulį, puošė 
graži aplinka. Jis mylėjo 
gyvenimą ir drąsiai veržėsi 
į jo sūkurius. Ėjo aukštai 
iškėlęs galvą. Jei turėjo iš
didumą, tai tik tą, kad jis 
išdidžiai jautėsi savoje lie
tuviškoje žemėje, kurią vo
kiečiai kadaise buvo paver
gę. Čia, Klaipėdoje ir lietu
viškoji veikla buvo reika
lingesnė, nei kitur ir todėl 
aktyviai įsijungęs į visuo
meninį gyvenimą, veikė tau
tininkuose, šauliuose, įvai
riose kultūrinėse organiza
cijose.

Tokį dėdę Aleksandrą pa
žinojome iš pasakojimų, to
kį pat pažinojome, kai gy
veno Chicagoje. Mes jį my
lėjome ir pasiilgdavome. 
Mums ir kalbos su juo ne
trukdavo. Buvo labai nagin
gas ir apie ką nenusimanė, 
užgulęs knygas išmokdavo. 
Viskuo domėjosi.

Laidotuvių dienoje šv. 
Mišias atnašavo ir gilių 
minčių pamokslą pasakė 
kan. Vaclovas Zakarauskas. 
Giedojo solistė Prudencija 
Bičkienė. Vargonais grojo 
dr. Ant. Kalvaitis. Į kapus 
palydėjo kun. Juozevičius. 
Laidojant kilo audringas 
lietus ir kartą skrodė per
kūnas, žaibais nušviesda
mas tamsius debesis, lyg 
simboliniai n u r ūdydamas 
velionies naują kelią.

Apie šimtą žmonių susi
rinko Tautiniuose namuose 
dar kartą paminėti velionio 
Aleksandro amžiną atsisvei
kinimą.
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KŪRYBA IR MOKSLAS I

Apie kalbos ištakas ir 
--užtvaras stv.

Lietuvių kalbos vieškeliai ir akligatviai

ŠAKNŲ MIRTIS
/h Jūratė Statkutė de Rosales

Pernai paminėjom mūsų 
kalbos tėvo Jono Jablonskio 
120 metų gimimo ir 50 metų 
mirties sukaktis. Žymus kal
bininkas savo talentu ir ryž
tingu atsidėjimu beveik tobu
lai aptvarkė ir sukultūrino tuo
met dar labai apleistą ir už
terštą lietuviškąją kalbą, pa
dėdamas pamatus ir bendri
nei kalbai. Mūsų tautinės kul
tūros pats vertingiausias daly
kas kaip tik yra kalba. Ne tik 
patys ja didžiuojamės, bet 
daugelis pasaulio lingvistų ja 
gėrisi, brangina ir laiko pag
rindu indoeuropiečių kalbų 
moksluose.

Mūsų tėvynėje nėra laisvės 
savai kalbai tinkamai ugdyti 
nei gerbti. Tiesa, ten kalbi
ninkai ir per sunkias kliūtis 
dar daug rimtų darbų atlieka, 
tačiau okupanto varžtai dau
gelį -gerų užmojų sužlugdo. 
Pagal pavergėjo planą mūsų 
kalba (kaip ir kitos kalbos So- 
vietijoje, išskyrus rusų) ilgai
niui turi išnykti, nes komuniz
mo tikslas - pamažu pereiti į 
vieną bendrą kalbą visoms pa 
jungtoms tautoms. Todėl gre
ta religijos, gal labiausiai ne
apkenčiamas jiems dalykas - li
tuanistika. Padorūs kraštoty
rininkai laikomi beveik nusi
kaltėliais, o kalbininkus nuo
latiniai įtarinėjimai bei drau
dimai atgraso nuo rimtų pas
tangų (net per anksti iš šio pa
saulio išvaro!). Ir viso pasau
lio branginamoji lietuvių kal
ba ten atkakliai niekinama, 
gujama laukan iš mokslų ir iš 
praktinės vertosenos, visur įky 
riai kišant makoliškąją. Todėl 
įdomu, kaip ten buvo paminė
tas mūsųkalbos didysis ramstis 
Jonas Jablonskis jo sukakčių 
proga.

Be abejo, dėl visako būta 
minėjimų ir straipsnių spau
doj, tik žinoma viskas ant bol
ševikinio pamušalo. Buvo lei
džiami ir jo raštų tomai. Bet
gi 50 metų mirties sukakty lau
kėme išsamesnės monografijos 
ir moksliškai visapusiško dar
bų įvertinimo. Deja, okupan
to griežti planai to nenumatė.

Rimčiausia knygelė apie J. 
Jablonskį išėjo 1977 m. - A. Pi
ročkino ‘Prie bendrinės kalbos 
ištakų’, 228 pusi. Net antraš
tėje nėra Jablonskio vardo, 
nors visas turinys jam ir jo kal
biniams darbams skirtas. Ir 
vos antrinėj antraštėj smul
kiau yra pažymėta: Jablons
kio gyvenimas ir darbai 1860- 
1904 m. Taip tik ligi 1904 me 
tų leista kalbininko veiklą pa
nagrinėti, nors Jablonskis dar 
našiai dirbo lig pat mirties 
1930 metais.

Kaip tenai įprasta ir būti
na, jau trumputėj pratarmėj 
suteikiama duoklė ‘didžiajam 
broliui’, būtent, kaip pavyzdį 
šiai savo studijai autorius A. 
Piročkinas pagarbina M. Neč- 
kinos monografiją ‘apie žy
miausią 19 a. pab. - 20 a. pr. 
rusų istoriką Vasilijų Kliučevs- 
kf (tekste paskiau dar antru- 
kart minima-cituojama).

Šiaip A. Piročkinas gana 
kruopščiai ir dalykiškai klosto 
mūsų kalbininko gyvenimą 
pradedant nuo mokslo metų ir 
jo įsitraukimą į kalbos dar
bus: pateikiama daug faktiš
kų detalių, datų, minimi jo 
bendradarbiai, įvairios įtakos, 
svarstomi jo nuopelnai mūsų 
rašybai ir leksikai, barbariz
mų keitimas savais žodžiais ir 
tt. Esą Jablonskio‘klasikinėms 
kalboms polinkis išryškėjęs jau 
III klasėje’. Bendrinę kalbą 
formuojant reikia ‘taisykles 
remti žmonių kalbos ‘įstaty
mais’, sakęs jis ir todėl labai 
vertinęs tautosaką. Bendrinės 
kalbos pagrindu jis ėmė ‘til
žiškių patarmę’, taigi ne vien 
savo apylinkių, o rėmėsi ir ki
tomis šnektomis.

Si studija apie J. Jablonskį - 
vertingas veikalėlis, suteikiąs 
daug svarbių žinių ir pasižy
mi gana nuoseklių, rūpestin
gu dėstymu. Bet ir spragos 
nemažos. Autorius pats jau 
pratarmėje pripažįsta:

‘Negalima nutylėti ir vienos 
spragos: žymieji kalbininkai - 
jaunius, Būga, Jablonskis - te
belaukia jiems skirtų monogra 
fijų. Tuo atžvilgiu labai atsi
likta nuo literatūros mokslo ... 
Jau seniai iškilo reikalas turėti 
išsamią Jono Jablonskio biogra 
fiją ir platų, detalų jo darbų 
įvertinimą. Antai 1937 m. 
Pranas Skardžius buvo užsi
minęs, kad ateityje turėtų kas 
parašyti monografiją apie 
Jablonskio vaidmenį bendri
nės kalbos raidoje ... Mono
grafijos idėja iškilo vėl 1956 m 
Akad. Kostas Korsakas straips 
nyje ‘Du įžymieji lietuvių kal
bininkai’ visai pagrįstai ragi
no mūsų kalbininkus ... Praė
jo 20 metų, bet kiti neatidė
liotini darbai sutrukdė jiems 
imtis šio sudėtingo uždavinio. 
Nevieną mūsų mokslininką, 
galėjusį rašyti monografiją 
apie Jablonskį, matyt, sulaikė 
nuo šio žingsnio parengiamų
jų darbų stoka, būgštavimas, 
kad, paskyrus studijai ir ne 
vienerius metus, vis dėlto ne
pavyks pasiekti to išsamumo, 
kokio tikisi specialistai ...’

Matome, būta rūpesčio, ge
rų norų ir pastangų, bet ‘didy
sis brolis’ (o ne koki kiti neati
dėliotini darbai - per keliasde
šimt metų!) neleido to užmojo 
vykdyti. Delsimo svari prie
žastis esanti ‘parengiamųjų 
darbų stoka’. Juk dar 50 pa
laukus bus dar skaudesnė sto
ka, jei kaip lig šiol tokiai mo
nografijai žinias rimtai rinkti 
ir faktus tyrinėti sąlygos tebe
bus žiauriai apribotos. Todėl 
ir prisipažistama, jog - neįma
noma pasiekti tikro mokslinio 
išsamumo ...

Pvz. A. Piročkinas kai ką ir 
smulkiai ryškina bei datuoja, 
tik šeimos genealogijos - nič
nieko. Tenkinasi, ką jau se
niai užrašyta radęs, o daugiau 
girdi, ‘nieko nežinome’. Betgi 
keista, kad per tiek metų nie
ko naujesnio neieškota, netyri
nėta ir nesurasta. Tas pat ir 

dėl nelietuviškos pavardės: 
autorius tebekartoja bendrą 
spėliojimą, kad gal per krikštą 
kunigai sulenkino? O verta 
buvo tos pavardės žmones ir 
kitus Jablonskio giminaičius 
bei kaimynus iš naujo apklau
sinėti, senuosius raštus pakni- 
sinėti, argi partinė užtvara tai 
sukliudė? Gal nevalia tų 
temų judinti, kad nepaaiškėtų 
kas nuo bolševikų nukentėjo, 
gal kas ir Sibire žuvo? Ir koks 
kalbininko sūnaus Jono jr. tra
giškas likimas? ...

Kad čia yra lyg koki varžtai 
trukdą Jablonskio ‘giminės iš
takomis’ domėtis, lyg tai koks 
tabu, matom iš Piročkino pra- 
sitarimo apie kalbininko sese
ris: ‘Apie Onos ir Elenos Jab- 
lonskyčių tolesnį likimą žinių 
neturime’ (vos paminėta, kad 
motinai mirus liko vaikai). O 
tos žinios tebėra, tik reikėjo jas 
paimti. Kodėl nenorėta tų ži
nių parinkti iš gausios Jablons 
kių giminės palikuonių Šešu
pės ir Novos apylinkėse?

Autorius, nors - rašydamas 
apie Jablonskio kalbos darbų 
ištakas - rūpestingai pamini 
svetimųjų vaidmenį bei įta
kas (Koršas, Fortunatovas, vo
kiečių lingvistai), bet visai nu
tyli pačias tikrąsias ištakas ar 
įtakas jo tėviškės krašte. Argi 
visiškai bereikšmis faktas, kur 
kalbininkas gimė ir užaugo? 
Tačiau tas vietas Piročkinas 
lyg užmirštya ar sąmoningai 
vengia minėti ir iš jų sau žinių 
semtis. Gal kad šiandien tos 
jablonskinės sodybos jau kol
chozų apnaikintos ir nuskur
dintos? Ogi tie gimtieji Kubi
liai - prie pat pasienio nelai
mingosios ‘Kaliningrado sri
ties’ ...

Taip pat A. Piročkinas ne
paaiškina, kuo pasirėmęs tvir
tina vien Kubilėlių vietovardį 
ir lengva ranka pakaltina Jab
lonskį tariamai suklydus? Gal 
tą vietovardį autorius terado 
oficialiuose dokumentuose? 
Bet juk valdžios raštuose tuo
met jau nė Naumiesčio nebu
vo, tiktai Vladislavovas, nors 
joks rimtas lietuvis šio vardo 
nevartojo, nebent humoru pa
juokaujant. O ar neįdomu, 
kaip žmonėse Jablonskio gim
tasis kaimas nuo senovės va
dinta? Ir juoba, jei pats kal
bininkas užrašė esąs gimęs Ku 
bilių kaime (kiti biografai taip 
ir vartojo), kodėl Piročkinas 
siūlo juo netikėti ir jo žodį pa
niekinti? Gal čia caro laikų 
despotinė dogma, jog - načals 
tvo lučše znajet! ...

Galbūt A. Piročkinas - žiau
rių varžtų ir užtvarų sąlygo
mis - padarė, kas galima, t.y. 
kiek partijos leista. O tos stam
bios skylės dėstyme - tik Mask
vos replių ženklai. Autorius 
sakosi, tai ‘pirmoji studija ir ji 
turi padėti tvirtą pagrindą to
limesniems darbams’. Bet jei 
ir tie tolimesni bus šitaip truk
domi dar ilgus metus? Ir jei 
bus taip vengiama gilintis į 
Jablonskio giminės šaknis, į pa-

Prie virtuvės valgomojo 
stalo sukasi, supasi, siūbuo
ja garbanotos mūsų jauni
mėlio galvelės. Pietums Įpu
sėjus, pastebiu, kad ant sta
lo nėra vandens. Atnešu va
kar dieną pirktą gražų, pil
ną šalto vandenėlio, TIKRĄ 
ąsotį.

— Kąip tas indas vadi
nasi ? — klausiu.

Vienbalsiai vaikų choras 
atsako:

— Puodas.
žodžio "puodas” šaknis 

sutampa su ta pačia šak
nimi ispaniškame žodyje 
"pote”.

Kadangi nei ispanų ”po- 
te”, nei mūsų puotas nėra 
ąsotis, o tik jam artimas 
daiktas, susilaikau nuo tai
symo ir' laukiu sekančios 
progos.

Per sekančius pietus, pra
šau atsistojusio vaiko:

— Atnešk ąsotį iš šaldy
tuvo.

Vaikas atidaro šaldytuvą, 
kiek paspokto į vidų, klau
siančiai pasižvalgo į drau
gus, paskui, įbedžia į mane 
akis ir laukia. Suprasdama 
kame reikalas klausiu visų:

— Ką reiškia žodis "ąso
tis”?

Niekas nežino.
Kai panašių pavyzdžių 

atsiranda daugiau, ir dar 
daugiau, ir pradedi juos de
šimtimis klasifikuoti, priei
ni žmogus prie kai kurių 
bendrų išvadų, liečiančių 
lietuvių-ispanų bilingvizmo 
padarinius.

1. Jei žodžio šaknis ran
dasi su ta pačia ar artima 
prasme antroje kalboje, 
šaknies vartojimas padaž
nėja abiejose kalbose, o 
prasmė — prasiplečia ar 
net deformuojasi. Visais at
vejais abiejose kalbose šak. 
nies vartojimas "sutvirtė
ja”.

2. Jei žodžio šaknis neturi 
lengvai atpažįstamo brolio 

grindines jo kalbos ištakas? Ar 
tokiom aplinkybėm esant dar 
galime ko geresnio tikėtis? ...

Tačiau viena klaida tikrai 
priklauso A. Piročkinui, kai jis 
taria, jog Jablonskis gimė Bu
belių valsčiuje: tokio valsčiaus 
iš viso nebūta.

Išvada liūdna. Lietuvių 
kalbą ir jos puoselėtojus mūsų 
vargingoj tėvynėj slegia sunki 
letena ...

Jeigu kas šią vasarą nuvy
kęs tenai rastų progos išsprūsti 
į provinciją pasidairyti, teap- 
lanko ir tepagerbia mūsų kal
bos tėvo tėviškę - Kubilių ir 
Rygiškių vietoves, teparveža 
išeivijai žinių: kaip tenai glo
bojamos mūsų tautinės kultū
ros ištakos? 

ar pusbrolio antroje kalbo
je, ir pati šaknis nėra nuo
lat naudojama bėgamoje 
kalboje, vartojimo dažnu
mas greitai tirpsta ir šios 
šaknies žodžiai visai iškren
ta iš kalbos.

Yra trečias atvejis: kas 
atsitinka, kai abiejose kal
bose vienodai skambanti 
šaknis tikrumoje neturi 
bendros kilmės ir reiškia vi
sai skirtingus du dalykus?

Atsakymas yra: tais at
vejais, dvikalbis asmuo ven
gia vartoti šaknį "silpnes
nėje” kalboje, gal todėl kad 
nemaišyti nei savęs, nei ki
tų.

Yra dar kraštutinis atve
jis, kai šaknies homonimas 
antroje kalboje turi tokią 
prasmę, kuri gali juoką su
kelti. Tuomet nemaloni šak
nis tampa "persona non 
grata” ir yra visai išbrau
kiama iš "silpnesnės” kal
bos žodyno.

Venezuelos lietuvių vaikų 
gegutės "burkuoja”, tik jau 
ne kukuoja, nes žodis pri
mena kito ispaniško žodžio 

■ šaknį. O kai Eglė, žalčių 
Karalienė, skausmingai šau
kia "jei negyvas — kraujo 
puta”, vaikai pasijunta taip 
nesmagiai, kad kompromi
tuojantį žodį keičia į ispa
nišką vertimą ”espuma”. 
šaunus, jaunas "artistas”, 
su prideramu patosu skaito 
Salomėjos poemą:

Be baigos atvangos
Dunda jūra gili.
Ir banga už bangos 
Atskuba iš toli.

Baltaskarių bangų 
Vainiku apsupta 
Atliuliuja, ... baugu!
Juoda kraujo .. . espuma.

Poemos skaitytojas atsi
dusta: ir rimuoja, ir niekas 
liesusijuokė, tik ispanų vi
durinio skiemens kirtį teko 
netaisyklingai perkelti į žo
džio galą, bet tas nėra taip 
svarbu. Iš sunkios padėties 
buvo laimingai išsinarplio
ta.

Tačiau žodis puta, taip ir 
liko neištartas. Jauno poe
mų skaitytojo lietuvių kal
bos žodyne jis jau yra iš
brauktas.

WANTEI) AT ONCE 
1ST CLASS SKJLLEP 
DIE REPAIRMAN

Mušt have e;:pcrience in repairing 
small progressjve and compound dies. 
West Texas high quality sh.mping 
job shop has immediate opening for 
a die repairnian. Mušt havc <*x lentd ve 
backųround troub|e shooting and re
pairing small progrcssive 8c compound 
įlies.

APPLY CALL OR WRITE TO:

PLAINFIELD TOOL OF 
EL PASO INC. 

6839 Commercc St. 
EI Paso, Tesąs 79914 

915-779-5396
(18-23)
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■ laiškai Dirvai
NEUŽTARNAUTAI esu 

ŠMEIŽIAMAS

Gerb. redaktoriau, malo
nėkite leisti man nors trum
pai pasiaiškinti jūsų reda
guojamam laikraštyje.

Naujienose kovo 17 diena 
No. 53 J. Klauseikis aprašy
damas Alto Los Angeles 
skyriaus kovo 7 d. minėjimą 
ir suminėjęs kai kuriuos bu
vusius ALTo skyriaus pir
mininkus, visai neteisingai 
užkliuvo už manęs, būk aš 
turįs ryšius su "Tėviškės 
draugija’’ ir rašinėju "Gim
tajam kraštui”, o dabar 
sveikinau ALTo skyrių su 
aukele. Tai nepaprastas pa
sišaipymas iš manęs, sumai
šant su kitu asmeniu.

Rašydamas Naujienų re
daktoriui savo pasiaiškini
mą nurodžiau, kas toks yra 
ir kas turi ryšius su ta 
"Tėviškės draugija” ir pa
rašo "Gimtajam krašte”, 
tai man gerai pažįstamas 
Peter Zline, gyvenąs su pa
keista pavarde nepertoli 
kaimyniniam mieste Sun 

. City.
Tačiau Naujienos mano 

pasiaiškinimą ignoravo, o 
aš turėdamas tokį pat vardą 
ir pavardę, kaip ir anas as
muo, kuris kai parvyksta į 
Lietuvą vadinasi Petras Ži
linskas, esu neteisingai ap- 
smeižiamas, būk priklausau 
prie pažangiųjų ir norįs bū
ti patriotu.

Aš atvykau 1940 m. iš 
Argentinos į Los Angeles. 
Susipažinęs su nuoširdžiais 
lietuviais, dalyvavau lietu
viškoje veikloje ir į jdkius 
šunkelius nenuklydau. Ne
sigailiu, kad prisidėjau prie 
įsteigimo ALTo skyriaus. 
Taipogi BALFo ir kitų pa
triotinių organizacijų.

Tai buvo geri norai ir bū
vo dėl ko pasišvęsti... Ta- likų
da iš nedidelio skaičiaus 
nuoširdžių lietuvių, prela
tas Maciejauskas sukūrė ir 
lietuvišką parapiją ir, apart 
komunistuojančių, visi lie

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį —

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
11745 Southwest Highway
Palos Heights, Ulinois 60463

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

tuviai gražiai sugyvenome. 
Nemažiau pas idarbavome 
gelbėdami tremtinius pabė
gusius nuo baisiojo okupan
to, sudarinėjome iškvieti
mus ir į Los Angeles su 
pirmuoju laivu 1948 m. to
kiu atvyko gražus būrelis, 
kuriuos kaip galėdami pasi
tikome ir priglaudėme. Da
bar tokie kaip J. Klauseikis 
per Naujienas nori mus su
malti, arba padaryti kailia- 
mainiais.

Nuo 1968 m. esu pensi
ninkas. Pasirinkau ramų 
miestą koks šimtas mylių 
nuo Los Angeles, kur gy
vendamas maniau niekam 
neužkliusiu ir taip buvo per 
12 metų, o jau 13 metais ir 
papuoliau j J. Klauseikio 
malūnėlį.

Vis dėlto prašyčiau J. 
Klauseikj atšaukti per Nau
jienas, ką neteisingai apie 
mane esate parašęs.

Petras Žilinskas 
Hemet, Calif.

DĖL LIETUVIŲ 
SURAŠYMO ANKETOS
Maloniai prašome at

spausdinti Tamstos reda
guojamam laikraštyje šį 
paaiškinimą:

Lietuvių spaudoje pasiro
džius mūsų visuomenę bau
ginančiai klaidinančių in
formacijų apie šiuo metu 
LB-nės Socialinių reikalų 
tarybos vykdomą 60-ties ir 
vyresnio amžiaus lietuvių 
surašymą, JAV LB Vakarų 
rajono ir Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimuose 
buvo pageidauta spaudoje 
paaiškinti sekančius klausi
mus:

1. Kieno pavyzdžiais re
miantis yra sudaryta Jūsų 
anketa? Ji paruošta re
miantis Washingtono Kata- 

Universiteto anketa, 
kuri buvo naudojama Wa- 
shingtono-Baltimorės apy
linkėse gyvenančių vyresnio 
amžiaus asmenų, kilusių iš 
aštuonių Europos tautų, ap-
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klausinėjimui. Jų tarpe bu
vo apklausinėti ir 89 lietu
viai. Tos anketos duomeni
mis paremta studija buvo 
pagrindas išsirūpinti Bal
tųjų Rūmų leidimą ir fi
nansinę paramą surengti 
taip vadinamas mini-konfe. 
rencijas Euro-amerikiečių 
senėjimo problemoms studi
juoti. Viena tų konferencijų 
buvo Baltimorėje, kita — 
Clevelande. Jose suformu
luoti specifiniai pageidavi
mai europiečių kilmės žmo
nių reikalavimams paten
kinti bus pateikti šių metų 
rudenį kas 10-ti metai įvyk
stančioje Baltųjų Rūmų 
konferencijoj senatvės pro
blemom spręsti (WHCOA). 
Tikime, kad toji konferen
cija atneš naudos ir vyres
nio amžiaus lietuviams ruo
šiant Federalinės valdžios 
įstatymus pagalbai gauti.

Mūsų anketa truputėlį 
praplėsta, įrašant keletą lie- 
tyvybės išlaikymo reikalą 
liečiančių klausimų. Anke
tą ruošė šios srities specia- 
listai-profesionalai su ma
gistro ar doktorato laips
niais ir dirbą mokslinį pe
dagoginį ar socialinės sri
ties darbą universitetuose, 
mokslo įstaigose ar val
džios įstaigose.

2. Koks anketos uždavi
nys? Surašymo tikslas 
trumpai ir aiškiai nusaky
tas antroje šios anketos lai
doje lietuvių ir anglų kal
bomis: a) surinkti demo
grafines žinias; b) sužinoti 
kam reikalinga mūsų visuo
menės pagalba; c) sužinoti 
pažiūras apie projektuoja
mas "lietuviškas sodybas”; 
d) patirti kas konkrečiai 
prisidėtų prie sėkmingesnio 
lietuvybės išlaikymo ir e) 
palyginti lietuvių socio-eko- 
nominę būklę su kitom etni
nėm grupėm, kas žymiai pa
lengvins mūsų pastangas 
valdžios paramai išrūpinti.

3. Kodėl tiek daug klau
simų reikia atsakyti? Tie
sa, jų nemažai, bet visus 
labai lengva atsakyti, nes 
kiekvienam klausimui yra 
parinkti galimi atsakymai.

I
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Roiiiiih Vienula*. 
ProfeMor of Ari. 
Tylcr School of Art 
Guggrnheim F<*llow: 
19M. 1964. 1909

"Tyler graduafes are creative 
arfists wkiely recognized in the 
marketplace for their professionol skills."

'Al Tmų4r * Tyirr Sclux(l«»f Ari. MuilriiKrtctvlopihrir 
wn ronrepKof urt iindcr ilk* i4om* prrMMMil guklaiM r of 
Immuiinnalh' rei-ognt/nl arlIM* mm Ii *r» DcMgncr Stantsknv 
Zugurskt: Palnirn John Mtrnrv nnd Slepi k-n tirtmr 
Mctalsmlih Si.iiiIcv lax-hi/lii:Wi*.m*r Adcl*i Akcn»:PhoW(8raphrr 
Wllliun> Lanum. ni>M*lf aiid niuny niorr. Our mosi Importam 
mnirllMiilon is to iiclpotir slinlcnis cllscovrr ihclr oun lak-nis. 
and umuriurr thcm lo Individu.ii ari M k muturliy. Thai s «»nc 
rrason why Tyirr grudualrs ari* mi IiIgliK regurdrd "

Al Temple Unlvcrsliy. Mudrius rccclvc ucurrcr-oricnicd 
rtlucallon Irom naiioiiallv r<* ogui/cd edumtors and 
pnifesskmals Tvlcr ScIkmiI of Ari ls nuly onc oi lourlccn 
m-IkmiIn and < ollcgcs ollcrlng llimdrcds of programs. Thcrc In 
un cxccllcnt und alfordablc t-dm alioti lor rvcryonc ai Temple 
L’nhvrsiiy s Ihv < ampuses. Tik* Tylcr ScImkiI of Ari s principai 
tampus įskM-aicd Iii suburtum Eiklus Kirk. For Infornutilon. 
call (2151 7R7-72OO.

UNIVERSITY

ĮAs Appeared In N«wsweek And TODAY Magazine Į

Temple Universitetas savo skelbimuose nutarė pristatyti 
Amerikos visuomenei skilius dėstytojus, iš kiekvienos mokyk- 
los-fakulteto parenkant po vieną žymų tos srities profesorių. 
Tyler School of Art representuoti buvo parinktas prof. Romas 
Viesulas, kurio pilno puslapio spalvotos nuotraukos buvo Įdėtos 
savaitiniuose žurnaluose ”NEWSWEKK” (kovo 30 d.) ir "TO
DAY” (Philadelphia Jnųuirer, kovo 22 d.).

Tenka tik atsakymus atitin
kantį numerį ratuku? ap
vesti. Ant ra, norime kuo pil- 
nesnio vaizdo į visus penkis 
antram klausime išvardin
tus uždavinius, nes tokį di
delį darbą pradėjus reikia 
jį labai gerai atlikti. Trečia, 
anketos klausimai-atsaky
mai paruošti kompiuterio 
statistinei analyzei. Gi kom
piuteriui, kuris tegali atsa
kyti tik taip ar ne — deja 
tenka klausimą labai su
prastinti, atseit vietoj vieno 
pilno klausimo reikia jį su
smulkinti į kelis, kad gau
tųsi pilnas ir aiškus statis
tinis apskaičiavimas apie 
apie lietuvių socio-ekonomi- 
nę būklę

4. Ar būtina visus klau
simus atsakyti? Ne. Prie 
kiekvieno atsakymo pasirin
kimo yra duotas numeris 
9-jį apibraukus reiškia, kad 
j tą klausimą nenorima at
sakyti.

5. Ar nukentėtų rezulta
tai neatsakius visus klausi
mus? Savaime aišku, kad 
kuo daugiau atsakymų, tuo 
statistiniai duomenys bus 
tikslesni. Iš kitos pusės ir 
pakartotinai tenka pabrėžti, 
kad šios anketos tikslas nė
ra individualių žinių surin
kimas apie kiekvieną asme
nį,. o tik bendro pobūdžio 
statistinių duomenų apskai
čiavimas, pasiremiant anke
tose surinktais duomenimis. 
Individualios žinios niekur 
nebus vartojamos, nes į 
kompiuterio juostą duome
nis įrašius, anketos yra su
naikinamos. Antra vertus, 
anketoje nei pavardžių, nei 
jokių kitų asmens atpažini
mo žinių nėra. Tad ir tos 
anketos, kuriose nebus at
sakyta į visus klausimus,

TYLER SC.HOOL Of ART

TEMPLE

bus labai naudingos bend
ram anketas užpildžiusių 
skaičiui pakelti ir tuo pa
čiu pagerinti statistinių ap
skaičiavimų tikslingumą.

Pagaliau, anketos esmę, 
prasmę ir jos pagalba sie
kiamus tikslus supratus, 
bus labai lengva į visus ar 
bent daugumą klausimų at
sakyti. O atsakyti tuos 
klausimus lengva — vos 10 
ar 15 minučių laiko tereikės. 
Nejaugi tiek, kad ir labai 
brangaus laiko mes negalė
tume paaukoti jeigu ir ne 
sau, tai kitiems vyresnio 
amžiaus lietuviams, ku
riems pagalbos ranką mes 
juk mielai norime ištiesti. 
Tą malonią pareigą mums 
uždeda ne tik krikščioniška 
artimo meilės pareiga, bet 
taip pat ir lietuviškasis tau
tinis solidarumas.

Antanas Butkus
JAV LB Socialinių 
Reikalų Tarybos 

pirmininkas

OWNER OI’ERATORS 
lWeslern Expret»s hatt a contn.ct for 
you. Good insurancc pay acale, insur- 
ance plans, all rond, taxeb paid for 
you. Drop pay und fuel surchargeto 
you. Tractor mušt puss D.O.I. inspec- 
tion. A 1975 or newer lcgal wilh 45 
fool van trailer. Dfiver mušt be at 
lcasl 23 yeurn old with 2 yeats over 
the road experience. Call Bob Shumate 
or Varlyn Poore in Georgia ai: 

404-944-9300
Oulsidc Georgia \Vatts Line: 

1-800-241-8090
Kcn Kern - • California — 

1-800-874-7974
Bob Abts -— Green Bay, Wis«consin— 

1-800-558-6344
Bill Be c k I ndianapolih, Ind. — 

1-800-428-5072
(19-25)

MATUKE COUI’I.E 
EXI’ERIENCEP

Live in for all adult houschold. 
General housework and yard work. 
Privatu furnished apartment. Good 
salary $1000.00 a month. Mušt have 
recent reierences.

WRITE TO KEN MINUS 
P. O. BOX 7064 

HOUSTON, TEXAS 77008 
(17-21)
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Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio 'Vytis’ (1980)

Vilnius ir vilniečiai estų disidento akimis
Mari Nikius

Kaip tik man būnant Vil
niuje, 1979 m. liepos 1 d., 
eilinį kartą buvo pakeltos 
valstybinės kainos — pa
brango automobiliai, baldai, 
kailiai, auksas, sidabras ... 
Subtili vilniečių intuicija 
pranašavo, kad viena sekan
čių prekių, susilauksiančių 
didesnės kainos, bus foto
aparatas (Į sudėtį įeina si
dabras). žinoma, tai turės 
neigiamos įtakos fotografų. 
mėgėjų veiklai, jų tarpe ir 
mano, kadangi mano ir taip 
kuklų mokytojo uždarbį vi
sokiais būdais stengiasi dar 
labiau sumažinti.

Reguliarus kainų kilimas 
plataus vartojimo prekėms 
paties valdančiojo elito fak
tiškai neliečia. Vilniuje tu
rėjau progos žvilgtelėti į to
kių žmonių — privatininkų 
gyvenimą, kur prekiaujama 
viskuo, tame tarpe ir spe
cialybės gavimu ir darbu 
pagal specialybę. Jų darbo 
laikas užpildytas išpūstais 
priėmimais, išvykomis, vi
sokios rūšies susirinki
mais, susitikimais, "prie
monėmis”, n u v alkiotomis 
kalbomis apie visaliaudinį 
gerbūvį tema "Viskas žmo
gaus vardan, viskas žmo
gaus labui”, popierių pasi
rašymu ir rankų paspaudi
mu ... šios rūšies žmonėms 
jokio skirtumo, kiek kai
nuoja, na, kad ir šokolado 
dėžė, už kilogramą mėsos 
reikia mokėti du ar keturis 

rublius (ir ar jos iš viso 
yra parduotuvėse, esant di
desnei jos gamybai), ar bus 
rytoj padidinta kavos kai
na kelis kartu ir ar užteks 
įprasto mėnesinio atlygini
mo (nekalbant jau apie stu
dento stipendiją) užsienyje 
išleistam vadovėliui ar pa
saulinio lygio žinynui nusi
pirkti .., Jų žinioje specli- 
goninės, specvaistinės, spec- 
valgyklos,, specialūs poilsio 
namai...

Jų vienintelis rūpestis — 
išsaugoti vietas, į kurias 
įkopė. Juk būtent jie ir tik 
jie gyvena jau komunizme, 
kuris iškilmingai buvo pa
skelbtas TSKP XXII suva
žiavime "pirmojo marksis- 
to ir tikrojo leniniečio” N. 

; Chruščiovo, pažadant jį 
1961 m. spalyje visai tary
binei liaudžiai...

Beveik 20 metų praėjo 
nuo šių pasisakymų ir pa
žadų. Per šį laikotarpį pa
brango buitinės paslaugos, 
statybinės medžiagos, au
tomašinos ir jų atsarginės 
dalys, benzinas, kilimai, 
knygos, traukinių bilietai, 
pašto tarifai, tarpmiestiniai 
pašnekesiai telefonu ... Jei
gu ir vėl paimtume j rankas 
tą pačią partinę programą, 
perskaitytume apie žemės 
ūkio produktų pertekliaus 
sukūrimą, apie butų klau
simo sprendimą, apie nemo
kamus butus, nemokamą vi
suomeninį transportą, nemo

kamas komunalines paslau
gas (vanduo, dujos, apšildy
mas, nemokamus pietus, ne
mokamas sanatorijas, apie 
gyventojų išlaisvinimą nuo 
mokesčių, žodžiu, apie že
mės rojų (kuris turėjo pra
sidėti 1980 metais!) ir pa
klaustume vidutinio, nela
bai baugaus vilniečio, ką jis 
galvoja apie visus šiuos "su
reguliavimus” ir "normali
zacijas”, kaip jos veikia jo 
nuotaiką ir piniginę, ar yra 
bent mažiausių atitikimų 
tarp nuostabių idėjų ir rea
lybės, jūsų pašnekovas tik 
karčiai šyptelėtų ....

Tokia padėtis aiški ne 
vienam vilniečiui. Jeigu 
Lietuvoje galėtų įsivyrau
ti daugiapartinė sistema 
(kaip tai buvo iki 1940 m.), 
galima tvirtai pasakyti, kad 
darbo liaudis palaikytų ku
rią nors kitą partiją — tą, 
kuri pildyti} savo pažadus. 
Kyla klausimas: kas svar
biau TSKP nariui — savo 
partijos programos įgyven
dinimas su devizu "Partija 
egzistuoja liaudžiai, tarna
vime liaudžiai ji mato savo 
veiklos įprasminimą", ar iš
siskyrimas iš kitų ir žemiš
kų gėrybių, susijusių su pri
klausomumu partijai, įsigi
jimas?

Tad kaip, pastoviai ky
lant kainoms, esant sąly
goms, kai gyvenimo lygio 
"žymiai aukštesni pasieki
mai, negu bet kurioje kapi

talistinėje šalyje”, pavirto 
tuščiu skambesiu, ir mira
žu, eiliniai lietuviai suduria 
galą su galu?

Anksčiau jau minėjome 
aplinkybes, surištas su 
džinsų nešiojimu, taip pat 
kai kurias kauniečių ypaty
bes. Jeigu žiūrėsime j tai 
kaip į faktą, vargu ar lai
kytina, kad padėtis Vilniu
je ir kitose Lietuvos vietose 
diametraliai priešinga apra- 
šytajai. Visiems žinoma, 
kad praėjo laikai, kai liau
dies mokyklų inspektoriaus 
algos užtekdavo daugiavai
kei šeimai išlaikyti ir dar 
leisti vaikams mokytis uni
versitete. Naujomis visuo
meninėmis sąlygomis, no
rint gauti būtiną piniginį 
minimumą p r a gyvenimui 
net ir nedaugiavaikėse šei
mose turi dirbti abu sutuok
tiniai, o jei dirba vienas, 
reikia ieškoti papildomų pa
jamų šaltinių. Ne paslaptis, 
kad meno žmonės, gintaro 
apdirbimo meistrai dau
giausia dirba privačiai, to
kiu būdu jiems retsykiais 
atsiranda automobiliai, ko
operatiniai butai ir net va
sarnamiai. A

Valdžia žiūri į tai pro 
pirštus, jeigu tik toks šiuo
laikinis nepmanas neišsi
skiria iš bendro pilkos ma
sės nei intelektu, nei emoci
jomis, nei politine veikla. 
Toks žmogus nėra jiems tik
ras konkurentas, tegu plėšo
si darbe, tegu gauna savo 
atlyginimą, ir kitokias pa- 
jamėles, įsigyja butą arba 
darželį su vasarnamėliu, te
gu "mažasis žmogus” links- 
Yninasi, dauginasi, geria — 
tada jis neturės laiko ir no
ro mąstyti apie vidaus ir 

tarptautinę padėtį, juo la
biau jis bus lojalus esamos 
santvarkos atžvilgiu ir tuo 
mažesnė grėsmė iš jo pusės 
bus valdančiajai viršūnei. 
Panem et circenses (duonos 
ir žaidimų) —- šis senovės 
romėnų aforizmas, kuriam 
daugiau dviejų šimtų metų, 
yra aktualus ir šiandien. 
Tiesa, didžiąją duonos dalį 
atveža iš užjūrio imperialis
tų, bet spektaklių organiza
vimas (kaip netrukus pa
matysime) visiškai atitinka 
vietinės valdžios jėgas.

Vargas tam kovotojui už 
bent kiek aukštesnį pragy
venimo lygį, kuris neužmir
šo TSKP XX suvažiavimo 
pažadų ir imasi kurti indivi
dualų komunizmą ar, užuot 
gvildenęs ideologines temas, 
klausosi Vakarų radijo, kri
tikuoja neliečiamas tiesas 
arba atitinkamus asmenis, 
kalba apie kažkokias žmo
gaus teises ir tvirtina, kad 
jos pas mus pažeidžiamos, 
reiškia ypatingą susidomė
jimą 1937-1938 m. m. TSRS 
ir 1939-1940 m. m. Pabal
tijy, šaltai žiūri į šventi
nes demonstracijas ir rin
kimus, varto pageltusius 
laikraščius ir išimtas iš 
bibliotekų knygas, rašo pa
reiškimus, skundus, protes
tus ir reikalauja į juos at
sakymų iš esmės, ieško ben
draminčių, žodžiu — tampa 
disidentu, asmenybe. Tuoj 
pat "nepageidautina asme
nybė" patenka į KGB inte
resų sferą, pradedama be 
perstojo sekti. Netoliese jo 
namo ar buto karts nuo 
karto pasirodo lengvosios 
mašinos su besikeičiančiais 
numeriais išjungtais žibin
tais (B.d.)

DR. POVAS ZAUNIUS (62) Or. Albertas Gerutis

Provokacinės manifestacijos
Mes matome Statute ne tik kultūrinių, 

ūkiškų ir kai kurių valstybinių teisių pagrindą, 
bet taip pat ir rimtų pareigų šaltinį tiek kraš
to santykiuose su visa valstybe, tiek ir jo san
tykiuose su abiem krašto tautybėmis.

Dar prieš trumpą laiką galėjo atrodyti, kad 
Klaipėdos kraštas ilgus metus be pasėkų kovo
jo už savo nuomonę šioj srity. Mes tikime, kad 
netolima praeitis bus praskynusi kelią naujam 
išsiplėtojimui. Gegužės 4 d. sprendimas yra nu
švietęs klaipėdiečių valią šiais klausimais ir 
sudaręs tokį nedviprasmišką aiškumą, kad jis 
daugiau nieku negali būti užtemdytas. Ir klai
pėdiečiai su savo nuomone dėl pagrindinių Sta
tuto klausimų dabar, po ligšiolinių derybų Haa- 
goj, jau nestovi vienų vieni, bet jų nusistaty
mas yra patikrintas ir nustiprintas valstybės 
teisės žinovų ir juristų, kurių vardai turi pa
saulinį garsą. Todėl santykių tarp Klaipėdos 
krašto ir bendros valstybės nebebus galima il
giau užnuodyti priekaištais, kad klaipėdiečiai 
esą valstybės priešai ir nelojalūs, kada jie gina 
dabar paremtą savo nusistatymą dėl Klaipėdos 
Statuto.

Tokiais sumetimais direktorija stovės už 
kultūrinį, ekonominį ir valstybinį savitumą Sta
tuto teisėto pagrindo ir turime vilties, kad šiuo 
pagrindu bus galima rasti kelią naudingam 
bendradarbiavimui su bendra valstybe". (Pagal 
"Eltos” komunikatą).

Po direktorijos pirmininko deklaracijos įvy
ko diskusijos. Landwirtschaftspartei vardu dva

rininkas Gubba, tarp kita, paminėjo buvusį di
rektorijos pirmininką Boettcherį ir pareiškė 
jam padėką už "energingą darbą ir pasišven
timą”. Panašiai kalbėjo Volkspartei vadas 
Kraus, kuris irgi reiškė Boettcherio direktori
jos nariams padėką už tai, kad jie "laikėsi vy
riškai kaip tikri kaipėdiečiai”. Lietuvių visuo
menės bloko vardu E. Borchertas pareiškė, kad 
jis "nuo balsavimo dėl pasitikėjimo naujajai 
direktorijai susilaikys ir lauks jos darbų”. Lie
tuvių darbininkų atstovas Pranaitis pareiškė 
naujajai direktorijai nepasitikėjimą, motyvuo
damas tuo, kad "ši direktorija nėra geresnė už 
buvusią Boettcherio direktoriją, kurios laikais 
lietuvius darbininkus daužiusi krašto policija”.

Balsuojant dėl pasitikėjimo "už" pasisakė 
Volkspartei ir Landwirtschaftspartei atstovai, 
susilaikė lietuvių ir socialdemokratų atstovai, 
"prieš” balsavo lietuvių darbininkų ir komu
nistų atstovai.

Kai ir man teko Klaipėdoje tiesiogiai Dr. 
šreiberį stebėti, susidariau nuomonę, kad tai 
buvo gudrus kaip lapė politikas, kuris tik ap
simetė lojalumu, bet esmėje buvo aršus vo
kiečių nacionalistas, "didvokietis”. Jo direkto
riavimo laikais nacionaalsocialistai įleido krašte 
gilias šaknis. Dr. Navaką paskyrus gubernato
rium, Dr. šreiberis buvo atstatytas iš direk
torijos pirmininko pareigų. Bet ir tai jau nebe- 
pajėgėm pakeisti mums nepalankios visuotinės 
politinės raidos Klaipėdos krašte.

Tik prasidėjus Haagos tribunolo posė

džiams, birželio 16 d. Karaliaučiuje po operaci
jos mirė buvęs direktorijos pirmininkas O. 
Boettcheris. Jis jau ilgesnį laiką sirgo vėžio 
liga.

Autonominės įstaigos panaudojo Boettche
rio mirtį provokacinio pobūdžio manifestaci
joms. Atvežus jo palaikus į Klaipėdą, autono
minės įstaigos iškėlė gedulo ženklan pusiau nu
leistas vėliavas. Birželio 20 d. įvyko Boettche
rio laidotuvės. Apie jas "Lietuvos Aaidas" bir
želio 21 d. paskelbė tokį "Eltos” komunikatą:

"Vakar 4 vai. popiet Klaipėdoj buvo palai
dotas buv. Klaipėdos krašto direktorijos pirmi
ninkas Otto Boettcheris. Evangelikų vyskupas 
Gregor, sakydamas pamokslą prie velionies ka
po, tarp kitko, pažymėjo, kad "velionis, tvirtai 
laikydamasis, leido mums sulaukti giedros. Jis 
kentėjo ir žuvo, kad mes gyventume. Ir todėl 
mums skaičiau saulė šviečia. Už tai mes turi
me jam tik padėkoti”.

Toliau kalbėjo dabartinis direktorijos pir
mininkas Dr. šreiberis. Jis trumpai paminėjo, 
kad "Boettcheris su pasiaukojimu dirbo už sa
vo ir mūsų tėvynę, už mūsų Klaipėdos kraštą. 
Aš esu jo įpėdinis ir pasižadu eiti jo pėdomis. 
Tai bus geriausia jam padėka".

Seimelio pirmininkas von Dressler prie 
kapo pareiškė, kad Boettcheris, "nežiūrėdamas 
šarvo sveikatos, nesiekdamas jokios asmeniškos 
naudos, aukojosi ir dirbo už mūsų kraštą. Pa
dėkoti galima jam geriausiai, jei mes čia, šioj 
vietoj, pasižadėsim eiti jo pėdomis."

Pasižadėdamas ties Boettcherio kapu eiti 
savo pirmatako pėdomis, šreiberis nedvipras
miškai pareiškė savo tikrąjį nusistatymą. To
kios laikysenos negalėjo nuslėpti ir visos di
rektorijos su šreiberiu priešakyje apsilanky
mas laikinojoje sostinėje. (B.d.)
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(Tęsinys iš pr. numerio)
3. Investavimų komisijos 

vardu kalbėjo pirm. Povilas 
Sodeika. Investavimo komi, 
sija atidžiai seka ekonomi
nę padėtį, pinigų rinką ir 
bendrą situaciją. Investavi
mus daro atsargiai ir ap
galvotai. Fondo pinigai lai
komi keturiose svarbiausio
se pozicijose:

a. piniginės investacijos 
— money markets, jumbo 
Certificates 600.000 dol.,

b. korporacijų akcijos 
512.000 dol.

c. korporacijų bonai 
695.000 dol. ir

d. trumpalaikėse korpor. 
obligacijose 72.000 dol.

Toks investavimo būdas 
leidžia komisijai geriau pri
sitaikyti prie nuolat besi
keičiančių ekonominių si
tuacijų ir gauti aukščiau
sias pajamas.

Jau ilgesnį.laiką investa
vimų komisija ieško būdų 
nors dalį kapitalo išgelbėti 
nuo infliacijos. Yra rastas 
153 akrų žemės plotas gero
je vietoje ir parduodamas 
geromis sąlygomis, susita
rimas eina prie galo ir, jei 
neatsiras nenumatytų kliū
čių, turėtų būti greitai pa
sirašytas. Investavimo ko
misija nori tokių sąlygų, 
kad nenukentėtų Lietuvių 
Fondo teikiama parama 
švietimui, kultūrai, jauni
mui ii- kitiems projektams. 
Žemė yra reikalinga išgel
bėti kapitalą nuo infliaci
jos.

Investavimų komisiją su
daro šie tarybos nariai: Po
vilas Sodeika (pirm.), na
riai — Stasys Baras, dr. 
Ferdinandas Kaunas, Povi
las Kilius, inž. Viktoras 
Naudžius ir Jonas Vazne
lis. žinomi ekonomistai, 
bankininkai, prekybininkai, 
gyvenimo praktikai.

4. Pelno skirstymo komi
sijos pirm. dr. Kazys Am
brazaitis painformavo, kad 
pagal įstatus ši komisija 

Lietuvių Fondo suvažiavimo gegužės 2 d. Jaunimo Centre, Chicagoje dalis dalyvių.
— P. Malėtos nuotr.

susideda iš dviejų organiza
cijų skirtų narių, būtent: 
Lietuvių Fondo Tarybos 
skirtų 3-jų narių ir JAV LB 
Krašto valdybos — 3-jų na
rių. Praėjusiais metais ko
misiją sudarė: L. Fondo 
skirti — dr. Kazys Ambro- 
zaitis (pirm.), Vytautas 
Kamantas ir dr. Jonas Va
laitis ir JAV LB Krašto 
valdybos skirti — Bronius 
Juodelis (sekr.), Ingrida 
Bublienė, Juozas Plačas, o 
nuolatiniu antrininku — 
Česlovas Grincevičius.

Metų pradžioje komisija 
priima gaires, pagal kurias 
skirsto L. F. tarybos per
vestą pelną. Laikomasi šio 
principo: 30'< lituanisti
niams švietimui, pagal švie
timo Tarybos pateiktą są
matą, 30'- Kultūros Tary
bai, pagal jų sąmatą, 25% 
Lietuvių Fondo įsipareigo
jimams ir 15'i lietuvių stu
dentų stipendijoms.

1980 metais komisija tu
rėjo 5 posėdžius ir paskirs
tė Tarybos leistą 112.766 
dol. sumą:

švietimo Tarybai 29,840 
dol.

Kultūros Tarybai 27,400 
dol.

PLB valdybos švietimo 
komisijai 3,000 dol.

Pedagoginiam lituanisti
kos institutui 5,000 dol.

Studentų stipendijoms — 
10,916 dol.

Kitiems projektams — 
36,610 dol.

1980 m. buvo gauta 108 
prašymai 301,570 dol. su
mai.

Pelno skirstymo darbas 
sunkus ir atsakingas. Prieš 
paskiriant paramą, renka
mos: žinios ir tariamasi su 
ekspertais. Visi dirba nuo
širdžiai ir atsidėję. Džiau
gėsi, kad neprašo, o duoda 
visuomenei. Lietuvių Fon
do pagrindinis kapitalas lie
ka nepaliestas ir stovi tvir
tai, kaip tas Puntuko ak
muo. Palūkanomis maitina-
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mi mūsų lietuviško gyveni
mo varikliai.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Antanas šanta
ras.

Lietuvių Fondas savo 
veiklą praplėtė ir į šalu
tinius darbus. Įsteigtas kre
dito kooperatyvas (Credit 
Union). Kooperatyvo na

Dalis svečių dail. A. Valeškos studijoje Apžiūri P. Domšaičio 
kolekciją. Iš kairės: dail. A. Valeška, P. Petrūtis, dr. A. Razma, 
P. Sodeika ir sol. St. Baras. P. Malėtos nuotr.

riais galės būti tik Lietuvių 
Fondo nariai. Kredito koo
peratyvas bus savarankiška 
institucija ir Lietuvių Fon
das neneša materialinės at
sakomybės. Nariai prašomi 
savo santaupas nešti į kre
dito kooperatyvą, nes iš 
gaunamo pelno bus remiami 
lietuvių gyvenimo darbai.

Jau prieš kiek laiko 
įsteigta L. Fondo meno puo
selėjimo komisija įsigijo 
dail. Prano Domšaičio dailės 
kūrinių kolekciją. Šį žings
nį finansavo Lietuvių Fon
das paskolindamas 23,246 
dol. Dail. Pranas Domšai- 
tis kilęs iš Rytprūsių, kal
bėjo lietuviškai ir save lai
kė lietuviu. Po karo emi
gravo į Pietų Afriką ir ten 
labai daug piešė. Yra įsteig
tas fondas meno kūriniams 
įsigyti. Visuomenė prašoma 
jį remti, siunčiant aukas 
Lietuvių Fondo vardu ir ad
resu, pažymint kam auka 
yra skiriama.

1981 m. gegužės 21 d.

Lietuvių Fondo suvažiavimo spaudos stalas. Iš kairės: K. 
Radvila, St. Juškėnas, Br. Juodelis, A. Juodvalkis, J. Šlajus ir 
kun. dr. J. Prunskis. P. Malėtos nuotr.

Apolinaras Bagdonas Lie
tuvių Fondo leidinio redak
torius painformavo, kad yra 
pasiruošta ir leidinys bus 
atiduotas į spaustuvę rink
ti. Gali pasirodyti dar šių 
metų pabaigoje ar kitų me
tų suvažiavimui.

Išklausius pranešimus, 
prasidėjo gyvos diskusijos 
bei paklausimai. Daugiau
siai klausimų buvo skirta 
Pelno skirstymo komisijai.

. Dėl įsigyto Prano Dom
šaičio meno kūrinių kolek
cijos labai šiltą ir paskati
nantį žodį pasakė poetas ir 
redaktorius Kazys Bradū- 
nas. Jis džiaugėsi, kad Fon
das parėmė meno puoselė
jimo komisijos pastangas, 
nes tokios progos nedažnai 
pasitaiko. Mūsų garsusis 
dailininkas Čiurlionis turė
jo laukti 70 metų, kol buvo 
suruošta prieš porą metų 
Vakarų Berlyne jo kūrinių 
paroda. L. Fondas padarė 
tai ką Lietuvos valdžia 1922 
m. nupirkdama Čiurlionio 
kūrinius ir įsteigdama jo 
vardo Galeriją.

Kiti klausimai buvo apie 
spaudos rėmimą, stipendijų 
grąžinimą ir kitus bėga
muosius reikalus.

Apie Ohio ir Kalifornijos 
lietuvių įnašus Fondui, pra. 
nešė Milda Lenkauskienė, o 
apie Detroito — Vytautas 
Kutkus. M. Lenkauskienė 
įteikė meno puoselėjimo ko
misijai 1,100 dol.

Pasiūlyti įstatų pakeiti
mai, prisitaikant prie nau
jos veiklos sąlygų, suvažia
vimo patvirtinti. Pritarta 
rezoliucijoms, kurias per
skaitė nutarimų komisijos 
pirm. Vytautas Tauras. Dė
koja Lietuvių Fondo vado
vybei už atliktą darbą ir 
sėkmingai telkiamą trečią 
milijoną. P a g e idaujama, 

kad L. Fondo stipendinin
kai, baigę mokslus ir turė
dami darbus, įstotų į Liet. 
Fondą nariais bent gautų 
stipendijų dydžiu.

Pritaria žemės įsigijimui, 
norint apsaugoti Lietuvių 
Fondo kapitalą nuo infliaci
jos.

Priėmus rezoliucijas, bal
sams skaičiuoti komisija 
pranešė balsavimo duome
nis. Į Lietuvių Fondo Tary
bą išrinkti: dr. Kazys Am
brazaitis, Jonas Vaznelis, 
Povilas Kilius, Marija Re
inienė, Viktoras Naudžius, 
dr. Algimanta Gleveckas. Į 
kontrolės komisiją: Anta
nas šantaras, dr. Vytautas 
Tauras ir Kostas Dočkus.

Didelių pasikeitimų ne
įvyko, tik dr. A. Gleveckas 
iš kontrolės komisijos atėjo 
į tarybą, o dr. V. Tauras iš 
Tarybos perėjo į kontrolės 
komisiją.

Baigiant suvažiavimą, dr.
G. Balukas pakvietė daly
vius pasižiūrėti dail. Prano 
Domšaičio dailės darbų, spe
cialiai šiai dienai išstatytų 
dail. Valeškos studijoje, 
miesto centre (816 North 
Statė St.).

Atsilankė gana gražus 
būrys meno mėgėjų ir susi
pažino su įsigyta kolekcija. 
Tikrai, atvykusieji neapsi
vylė ir rado daug geresnį 
vaizdą, kaip tikėjosi. Net ir 
skeptikai (kaip aš) buvo 
patenkinti ir išsinešė labai 
gerą nuomonę.

Užsklandai
Suvažiavimas buvo dar

bingas ir ramus. Dalyvavo 
panašus skaičius narių, kaip 
ir kitais metais. Maždaug 
kiekvienam Lietuvių Fondo 
nariui (4860) teko po vieną 
balsą (4686 balsai). Jungia
masi prie naujų darbų ir 
jie remiami:

1. Lituanistinė katedra,
2. Meno puoselėjimo fon

das,
3. Kredito kooperatyvas.
Dirbama nuosekliai ir 

pasišventusiai. Bandomas 
naujas investavimo būdas 
perkama žemės plotas.

Linkėtina ir toliau Lietu
vių Fondo vadovybei tvirtai 
remti lietuvių švietimą, kul
tūrą ir jaunimą.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PAMINĖTOS LIETUVĖS 
MOTINOS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba šei
mos šventę suruošė š. m. 
gegužės 3 d. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose.

Popietę pradėjo ir įvadą 
padarė pirm. Gražina Gra
žienė, auginanti du puikius 
vaikus. Ji prisiminė Kūrėjo 
skirtų motinai vaidmenį, 
jos pasiaukojimą šeimai ir 
tautai. Be kita ko ji kalbė
jo : ”... Augindama, moky
dama, ruošdama vaikus gy
venimui, motina atiduoda 
viską, kad tik vaikas būtų 
laimingas ir pasiektų aukš
tesnius tikslus .. . Lietuvės 
motinos pareiga — vaikuo
se skiepyti tėvynės meilę, 
išauginti dorą ir tikintį 
žmogų . . . Išeivijos sąlygo
mis, yra sunku patiems eiti 
tėvų pramintais takais, o 
dar sunkiau savo vaikams 
rodyti kelią, kuris nenutol
tų nuo mūsų visų didžiausio 
tikslo — Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybė”.

Jaunoji paskaitininke f ii. 
Viktorija Kašubaitė - Mat- 
ranga, augo ir mokslus iš
ėjo Chicagoje. Illinois uni
versiteto Circle Camus stu
dijavo meno istoriją ir ga
vo bakalaurą. Mokslą gilino 
North Western universite
te ir 1977 m. įsigyjo ma
gistro laipsnį iš komercijos 
(MBA). Priklauso Korp! 
Neo-Lithuania ir skautams. 
Dabartiniu metu daug dė
mesio skiria menui. Akty
viai dalyvavo "Galerijos” 
steigime ir išlaikyme. Tal
kina meno parodų rengimui. 
Pirmininkauja Lithuanian 
American Fine Arts Assn. 
ir vadovauja iškiloms po 
Chicagos įdomesnes archi
tektūrines vietas (Arch. 
tours). Augina du kūdikius.

V. Kašubaitė - Matranga 
savo paskaitoje lietė miš
rių ir aplamai dabartinių 
jaunų lietuvių šeimų pro
blemas ir pareigas savo 
tautai. Sunku svetimoje ap
linkoje auginti vaikus lie
tuviškoje dvasioje, bet dar 
sunkiau — mišriose šeimo
se. Ji pastebėjo ir prašė at
siminti, kad: "Jūs esate 
Lietuvos lietuviai, o mes 
esame Marąuette Parko lie
tuviai, Lietuvos nematę, o 
tik apie ją girdėję”.

Labai taikli pastaba. Rei
kia suprasti jaunųjų tėvų 
problemas. Paskaitos min
tys yra vertos didesnio dė
mesio.

Pirm. Gr. Gražienė, pri- 
sekdama gėlę, padėkojo už 
įdomią ir spalvingą šių die
nų modernios lietuvės mo
tinos portretą.

Meninėje dalyje pasirodė 
jaunasis atžalynas. Alek
sandra Gražytė, raiškiai pa. 
skaitė novelę apie motinos 
kančias iš Nelės Mazalaitės 
"Gintarinių vartų” ir pa
skambino pianinu. Elvyra 

Valkiūnaitė pasveikino ma
mytes savo dėdės Marvaus 
Sajausko eilėraščiu. Dainelė 
žliobaitė pradžiugino ma
mytes paskambindama pia
ninu. Visus nustebino savo 
sugebėjimais jaunasis bur
tininkas Jonukas Gražys.

Visus programos dalyvius 
pirmininkė apdovanojo kuk
liomis dovanomis.

Po programos visi popie
tės dalyviai, pirm. Gr. Gra
žienės ir LTN šeimininko 
Br. Kasakaičio rūpesčiu, 
talkinant ir kitoms kole
gėms, buvo pavaišinti šilta 
vakariene. Popietė praėjo 
kolegiškoje ir jaukioje nuo
taikoje.

PAVASARIO BALIUS

Medžių lapams sprogs- 
stant ir sodams bei anksty
vosioms gėlėms — žibuok
lėms žydint, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriaus senoji 
valdyba š. m. gegužės 9 d. 
į Lietuvių Tautinius Namus 
sukvietė gražų būrį lietuvių 
tarpusavyje pabendrauti ir 
pasiklausyti operos solistės 
Romos Mastienės dainų.

žibuoklių balių pradėjo 
pirm. Adolfas Švažas, pa
sveikino gausius svečius ir 
pakvietė menininkus išpil
dyti programą.

Solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant Arūnui Ka
minskui, padainavo: G. Gu
dauskienės — Pavasarį ir 
Vasarą (iš metų laikų cik
lo), Buzzi-Peccia — Colom- 
bettą ir Fr. Leher — Vili
jos dainą iš "Linksmosios 
našlės”. Publikai plojant ir 
prašant, pridėjo vieną-kitą 
dainą bisui: A. Mrozinskio 
— Mano gimtasis kampelis 
ir S. Rombergo — dainą iš 
Naujojo mėnulio.

Publika solistę labai šiltai 
sutiko ir priėmė, o rengėjai 
abu menininkus apdovanojo 
gėlėmis.

Vakarienės metu, baliaus 
dalyvius rengėjai aprūpino 
laimingais bilietais. Laimi
kių tarpe paminėtini vertin
gi dail. A. Petrikonio dova
noti du paveikslai, K. šimu
lio — dėžė šampano, solis
tės Pr. Rugienės plokštelės 
ir daug kitų dovanų.

Baliaus nuotaika buvo 
tikrai pavasariška, o ją dar 
labiau pagyvino Girnių lai
mėto šampano, išdalinto po 
bonką kiekvienam stalui, 
nuoširdus gestas. Girdėjosi 
ilgiausių metų ir valiavimų 
garsai.

šokiams grojo Balio Pakš
to orkestras.

JAUNIMO CENTRAS 
GYVINA VEIKLĄ

Jaunimo Centro metinis 
narių susirinkimas įvyko š. 
m. gegužės 3 d. apatinėje 
salėje. Susirinkimą atidarė 
ir jam vadovavo direktorių 
tarybos pirm. dr. Jonas 
Račkauskas ir sekretoriavo 

Gailutė Valiulienė.
žodį tarė Jaunimo Cent

ro savininkų —tėvų jėzuitų 
provincijolas kun. Leonas 
Zaremba. Jis pasidžiaugė 
naujosios administracijos 
veikla ir pasiūlė sutartį at
naujinti 3 metams. Jėzuitai 
buvo perleidę Centro tvar
kymą bandomam vienų me
tų laikotarpiui.

Jaunimo Centro tarybos 
vardu pranešimą padarė 
pirmininkas dr. J. Račkaus. 
kas. Taryba turėjo 6 posė
džius, aptarė ir nustatė vei
klos gaires, kuriomis vado
vaujasi sudaryta valdyba — 
tikroji Centro šeimininkė.

Minutės susikaupimu pa
gerbti mirusieji nariai ir 
išreikšta padėka valdybai, 
ypač energingajai pirminin
kei Irenai Kriauceliūnienei.

Ji savo pranešime kalbė
jo:

Kaip žinote, JC pastato 
savininkai tėv. Jėzuitai iš
nuomavo šią instituciją JC 
tarybai už vieną dolerį me
tams.

Nuo 1980 m. liepos mėn. 
1 d. JC administruoja ir 
tvarko vieneriems metams 
sudaryta JC valdyba. Jai 
talkininkauja tarnautojai, 
prie JC valdybos veikianti 
kultūrinei veiklai plėsti ko
misija, JC moterų klubas 
ir komitetai įvairiems ren
giniams rengti.

Lėšų telkimas yra di
džiausias valdybos rūpes
tis.

Valdyba per savo 10-tį 
posėdžių apsprendė kaip ir 
kur išleisti pinigus, kad 
juos sunaudoti reikalingai 
ir naudingai. Gaunami pini
gai iš visuomenės (nuomos, 
aukos, nario mokestis) grą
žinami atgal visuomenei ki
tokioj formoj, kaip pav. 
nauji įtaisymai, pagerini
mai, remontai ir pan.

Mažeika *Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PIRK, ILL. 60642 
Td. 422-2000

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

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
71/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7!4% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 */į % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.L.IZ'.

Salnt 
A\ntliony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thura., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Claaad Wa4-

Jurtas Gribauskas, vedėjas

Raštinėje apmokamo tar
nautojo nėra. Visi valdybos 
nariai neapmokami, dirba 
pasidalinę darbais.

Patalpos Jaunimo Centre 
nuomojamos pigiai, palygi
nus su kainomis Chicagoje. 
Chorai, tautinių šokių gru
pės, organizacijų posėdžiai, 
kursai patalpomis naudojasi 
nemokamai. Kai kurie atsi
lygina darbu ar finansine 
auka. Iš organizacijų di
džiausią finansinę paramą 
suteikė lietuvių operos so
listai, surengę JC naudai 
koncertą ir neėmę honoraro.

Iš nuomų gauti pinigai ei
namųjų išlaidų nepadengia. 
Remontai, nauji įrengimai, 
pataisymai, buvo padengti 
iš narių mokesčiu, aukų ir, 
kaip minėjau, iš užsilikusių 
atgautų skolų. Dar laukia 
eilė didelių ir būtinų darbų: 
naujas stogas virš didžio

sios salės, grindys kavinėje, 
virtuvės sutvarkymas ir 
pan. Jų įvykdymas priklau
sys nuo finansinio stovio.

JC valdybos vardu pirm. 
I. Kriaučeliūnienė padėkojo 
visiems, kurie gera valia ir 
noriu prisidėjo prie bendro, 
mums naujo ir nelengvo, 
pirmų metų darbo. Valdy
ba pradėjo darbą su 194 na
riais ir 706 balsais. Dabar 
yra 315 narių — 1,038 bals. 
Nariais gali būti asmenys 
ar organizacijos, įnešę ati
tinkamą sumą pinigų, pav.: 
1 balsas — 20 dolerių, 2 
balsai — 40 dol. ir t.t.

Iždininkas Henrikas Lau
cius davė finansinę apžval
gą. Nors kasoje yra pinigų, 
bet ateina sausi vasaros mė
nesiai ir laukia didesni re
montai, kuriems jų neuž
teks ir reikės ieškoti dos
niųjų lietuvių paramos.

Balsams skaičiuoti komi
siją sudarė E. Radavičius, 
V. Andriukaitis ir J. Vasiu- 
kevičius. Buvo renkama 
trečdalis tarybos narių, bet 
susirinkimui pasibaigus, re
zultatai dar buvo nežinomi.

Dr. J. Račkauskui paaiš
kinus, įstatų pakeitimas pa
tvirtintas.

Yra siūloma įsigyti didelį 
sklypą, esantį prie Jaunimo 
Centro. Buvo paaiškinta, 
kad Jaunimo Centro admi
nistracija to negali daryti, 
bet tėvai jėzuitai tuo yra 
susirūpinę ir veda derybas.

Susirinkimas buvo trum
pas ir dalykiškas. Atsilankė 
gera kapa narių iš esančių 
kelių šimtų.

OPPORTUN1TY FOR
REGISTERED X-RAY 

TECHNOLOG1ST 
with either Nuclear Medicine or Ultra 
sound experience. For a 65 bed hoapi* 
tai in Northeast Mich.
Good salary plūs call time. Libmral 
personnel policies. Contact Personml 
Olfice 517-263-3411-

TAWAS ST. JOSEPH HOSPITAL
200 Hemlock St.

Tawas City, Mich. 48763

WANTED EXPERIENCED 

MECHANIC INDUSTRIAL 
SE1VING MACHINE 

F.AST CENTRAL ARKANSAS.
Steady work & some overtiine. Apply 
by phone COLLF.CT 501-295-3491 
between the hour« of 7 a. m. and 5 
p. m. Mon. through Fr. (21-23)
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KALIFORNIJOS LIETUVIAI
Rūta Šakienė

LOS ANGELES 
TAUTININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 10 dieną Lietu

vių Tautinių Namų Įvairiose 
patalpose susibūrė ALT 
S-gos Centro Valdyba prieš- 
seiminiam posėdžiui, sky
riaus Revizijos komisija 
metinės apyskaitos patikri
nimui, skyriaus valdyba pa. 
skutiniems pasitarimams, o 
virtuvėje sukvipo verdama 
kava ir piaustomi pyragai
čiai. Į svetainę, tuoj po Su
mos, pradėjo rinktis ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
nariai. Valdyba kvietimuo
se prašė visų būti punktua
liais, nes šį sekmadienį kaip 
tik švenčiame Motinos Die
ną, todėl nesinorėtų susirin
kimą bereikalingai ilgai už
tęsti.

Ir tikrai, viskas ėjo taip 
greitai ir sklandžiai, kad 
jau pusę dviejų buvome ap
tarę visus einamuosius rei
kalus, paskyrę delegates į 
septynioliktąjį Seimą De
troite, nutarę, kad sekantis 
Seimas turi vykti Los An
geles mieste, paskyrę pini
gų sumą Seimo išlaidų pa
dengimo paramai ir išsirin
kę naują valdybą, kuri tuoj 
po susirinkimo, dar kitiems 
gurkšnojant kavą, užkan
dant ir pasišnekant, susime
tė pirmajam posėdžiui, čia 
pat vietoje pasiskirstydami 
pareigomis: Rūta Šakienė
— pirmininkė; Jonas Petro
nis — vicepirmininkas; Liu
cija Mažeikienė — sekreto
rė ; Ramūnas Bužėnas — iž
dininkas; Henrikas Bajalis
— narys.

Čia reikėtų pasidžiaugti, 
kad visi naujosios valdybos 
nariai taip pat yra labai 
veiklūs kitose organizacijo
se, būtent: pereitos kaden
cijos pirmininkas Jonas 
Petronis jau daug metų yra 
Tautinių Namų, kuriuos jis 
neginčijamai pastatė ant 
kojų, pirmininkas. Liucija 
Mažeikienė — Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Klu
bo pirmininkė, kuri, po pa- 

j vykusių prezidento Reagan 
' rinkimų buvo apdovanota 
I žymeniu, kaip ypatingai pa- 
J sižymėjusi tautinių grupių 
veikėjų tarpe. Ramūnas Bu
žėnas dvi kadencijas išdir
bo kaip apylinkės Bendruo
menės pirmininkas, tris me
tus Lietuvių Skautų Broli
jos iždininkas, daugelį me
tų Los Angeles Kredito Ko
operatyvo ir jaunimo an
samblio "Spindulys” valdy
bose. Henrikas Bajalis irgi 
dirbo Piliečių Klubo ir Tau
tinių Namų valdybose, o da
bar jau keli metai yra Ka
lifornijos Lietuvių Radijo 
Klubo vicepirmininkas, pa
skirų radijo valandėlių pa- 
ruošėjas bei mėgiamas ir 
populiarus pranešėjas. Rūta 
Šakienė pora metų pirmi
ninkavo Birutietėms ir yra 
ALTo Los Angeles skyriaus 
valdyboje. Nereikia užmirš
ti, kad gen. garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas 
yra ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus narys ir kad sky
rius yra net dviems kaden
cijoms davęs Sąjungos Cen
tro Valdybą, kas turėjo su
silpninti ir sumažinti sky
riaus veiklą. Bet taip neįvy-

Dalis Bostono "Baltijos” ir "Žalgirio” tuntų iškylautojų 
dalyvavusių lipimo į kalnus kelionėje, Mt. Manadnock, Nevv 
Hampshire. Dešinėje tuntininkai: Irena Veitienė ir Gintaras 
Čepas.

■ Bostono lietuviai
IŠ LITERATŪROS 

VAKARO
i 

Gegužės 3 d. Lietuvių Pi- ; 
liečiu draugijos salėje įvyko j

‘Aipber Holidays” 

1981 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

birželio 18 — $1148.00 
liepos 6 — $1068.00

(su Varšuva) 
liepos 20 —$1112.00
rugpjūčio 3 —$1112.00 
rugpiūčio 19 — $1382.00

(su Ryga)

rugsėjo 3 
rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8

— $1148.00
— $1059.00
— $1059.00
— $1019.00

gruodžio 26 — $ 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.
REGISTRACIJOS REIKALU KREIPKITĖS Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 

dokumentus.

Įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZIŪNAS

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT j“ TA 0324

ko. Priešingai — per pasku
tinius dvejus metus sky
rius atjaunėjo ir pagyvėjo 
jo veikla, įstojo naujų na
rių, kurių pati naujausia ir 
jauniausia yra Ramunė Vit- 
kienė-Jurkūnaitė.

Losangeliečius septynio
liktajame Seime Detroito 
mieste atstovaus naujai pa
reigas perėmusios skyriaus 
pirmininkė Rūta Šakienė ir 
sekretorė Liucija Mažeikie
nė, kuri vyksta į šį Tauti
nės Sąjungos didįjį įvykį 
ne vien kaip skyriaus įga
liota atstovė ir Centro Val
dybos pirmininko žmona, 
bet ir kaip viešnia-solistė 
Seimo bankete, kur Detroi- 
tan suvažiavę Seimo atsto
vai turės progos pasigrožė
ti maloniu jos balsu. (rs)

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Los Angeles skyrius 
balandžio 26 d. visuotinia
me narių susirinkime, ku
riame dalyvavo dvidešimt 
penkių organizacijų atsto
vai, slaptu balsavimu buvo 
perrinkta ta pati valdyba: 
pirmininkas Feliksas Masai- 
tis, kiti valdybos nariai — 
Antanas Skirius, Aloyzas 
Pečiulis, Rūta Šakienė, 
Rimvydas Paškauskas, Ka
zys Prismantas ir Simas 
Kvecas.

literatūros vakaras, kurį su
rengė Kultūrinių subatva- 
karių komisija. Vakarą pra
dėjo pirm. inž. Edmundas 
Cibas, o pravedė rašytojas 
Stasys Santvaras. Jis supa
žindino su vakaro progra
mos dalyviais: poetas To
mas Venclova, aktorė Irena 
Veblaitienė ir aktorius Vy
tautas Valiukas.

Poetas Tomas Venclova, 
kuris tik prieš 4 metus at
vyko iš-% ookupuotos Lietu
vos, profesoriavo Kaliforni
jos, Ohio, o dabar Nevv Ha- 
ven, Conn. universitetuose, 
kalbėjo apie okupuotos Lie
tuvos poeziją ii’ poetus. Su
minėjo, kad karo veiksmuo
se daug mūsų poetų pasi
traukė į vakarus, o ten at
sirado šalia pasilikusių: Pu
tino, Sruogos, Miškinio, Bo
rutos ir kitų, naujas prie
auglis. Tačiau tarp jaunų
jų ten čia kūryboje yra 
daug panašumo.

Po Venclovo kalbos akto
riai: Veblaitienė ir Valiu
kas paskaitė okupuotos Lie
tuvos poetų kūrybą. Miela 
buvo klausytis tos kūrybos, 
nes ten buvo dainuojama 
apie meilę savo žemei, savo 
tautai, savo gimtoms sody
boms, ilgesys praeičiai ir 
net ateičiai. Toje jų poezi
joje yra gili lietuviška dva
sia, meilė savo gimtajam 
kraštui, ką jie ir dainuoja.

Aktoriams baigus skai- 
tyžti, Tomas Venclova pa
skaitė porą savo vertimų iš 
kitų kalbų, o po to ir savo

IWATCHMAKER
\ 1 Appllcations accepted 
a p for employment In our 

nevv vvatch servlce 
center, seeking full 
tlme Individual experi- 
enced in repalr of me- 
chanlcal, electric and* 
ųuartz vvalches. Out- 

standlng employea benefits program, 
salary commensurate with experi- 
ence.

APPLY Monday thru Frlday 
8 a.m.-2 p.m.—Bulldlng Perionnel

K MAUT

3100 W. Blg Beaver 
(Comtr Coollage H!ghway) 

Troy, Mlchlgan, 48084
An Equal Opportunlty 

Employgr M/F/H

CORPORATION
INTERNATIONAI HEADOUARTERS

kūrybos porą eilėraščių. Pa
skaitęs eilėraščius atsakinė
jo į įvairius klausimus, ku
rie lietė ne vien poeziją, o 
taip pat disidentus.

Šis literatūros vakaras 
praėjo šiltoje nuotaikoje. Į 
jį buvo atvykę ne tik iš 
Bostono ir jo apylinkių, bet 
iš Putnamo ir kitur.

MIRĖ SAVANORIS 
SILVESTRAS 
KONTAUTAS

Balandžio 28 d. po ilges
nės ligos mirė Lietuvos ka
riuomenės savanoris Silves
tras Kontautas. Atsisveiki
nimas su velioniu įvyko ba
landžio 30 d. Maldas sukal
bėjo šv. Petro lietuvių pa- 

; rapijos kleb. kun. Albertas 
' Kontautas, o susirinkusių 
į vardu atsisveikino ramovė- 
j nų Bostono skyriaus pirm, 
į inž. Bronius Galinis. Palai
dotas Forist Hills kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Ir- 
. ma, podukra Regina ir eilė 
kitų giminių, kovos draugų 
savanorių ir visa eilė bu- 
čiulių.

SUBATVAKARIO 
PRELEGENTAS 

VILIUS BRAŽĖNAS
Vilius Bražėnas, inžinie

rius, feljetonistas, žurnalis
tas, visuomenininkas, o pa
skutiniu laiku amerikiečių 
kviečiamas kalbėtojas po 
Amerikos miestus ir per ra
dijo, bus prelegentu Kultū
riniam subatvakary gegu
žės 23 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakaro Tautinės Sąjun
gos namuose. Jo paskaitos 
tema bus: Amerikos užsie
nio politika ir Lietuvos lais
vinimo byla, be to, jis atsa
kinės į klausimus.

Tikima, jog bus įdo
mus subatvakaris. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

Baisiojo birželio išvežimų 
minėjimas įvyks birželio 13 
d., šeštadienį, šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone 6:30 vai. vaka
ro bus pamaldos, o po pa
maldų salėje po bažnyčia 
tolimesnis minėjimas. Visi 
tų išvežimų esame paliesti 
ir visi turi prisiminti išvež
tuosius ir dalyvauti minėji
me.

ŠVENTINS VIENUOLYNO 
NAMĄ

Lietuvaičių seselių vie
nuolyno Putnam, Conn. nau
jo namo pašventinimas 
įvyks birželio 20 d., šešta
dienį, 2 vai. p. p. Pašventi
nime dalyvaus vietos vys
kupas.

Kasmetinė lietuvių susi
tikimo šventė įvyks liepos 
26 d.

Seselės dirba labai didelį 
darbą lietuvybės išlaiky
mui. Jų mergaičių vasaros 
stovyklos yra gražūs žie
dai lietuvybės palaikyme. O 
Senelių namai yra didelė 
paguoda tiems, kurių gyve
nimo dienos eina į saulėlydį.



1981 m. gegužės 21 d. DIRVA Nr. 21 — 11

Tautos Fondo
suvažiavimas

Tautos Fondo metinis su
važiavimas įvyko š. m. ge
gužės 2 d., Kultūros židi
nyje, Brooklyn, N. Y. S 
važiavimą atidarė ir vado
vavo TF Tarybos pirm. 
Aleksandras Vakselis. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. L. 
Anclriekus, O.F.M. ir sugie
dojus Lietuvos himną pra
sidėjo oficialioji suvažiavi
mo programa.

žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas Anice
tas Simutis, pažymėdamas, 
kad Tautos Fondas yra 
svarbus išeivijos lietuvių 
gyvenimas, ypač Lietuvos 
laisvinimo darbams, nes be

nominaciją komisiją: A. 
Sperauskas, L. Tamošaitis 
ir M. Samatienė. Praeito 
suvažiavimo ilgą protokolą 
perskaitė sekretorė M. No- 
reikienė. Pranešimus pada
rė TF Tarybos pirm. A. 
Vakselis, pareikšdamas pa
dėką TF darbuotojams už 
nuoširdų bendradarbiavimą 
ir pasidžiaugdamas, kad 
TF sugebėjo išlaikyti rim
tį, pusiausvyrą, su nieku 
nesibarti. Tai natūralu, sa
kė jis, nes visi dirbam sa
vanoriškai tikėdami to dar
bo naudingumu.

TF valdybos pirmininkas 
J. Giedraitis padarė išsa-

Tautos Fondo suvažiavime Brooklyne, N. 
dr. P. Vileišis, A. Vakselis, Lietuvos generalinis 
belis, A. Firavičius, M. Samatienė ir J. Audėnas. 
A. Katinienė, V. Kulpa, E. Čekienė, J. Giedraitis, 
K. Bučmys, O.F.M., J. Pumputienė, J. Vytuvienė, 
Campė.

Y. dalis atstovų. Sėdi iš kairės: dr. K. Jurgėla, 
konsulas A. Simutis, VLIKo pirm. dr. K. Bo- 
Stovi: V. Banelis, M. Noreikienė, K. Jankūnas, 
J. Pažemėnas, P. Minkūnas, I. Banaitienė, Tėv. 
B. Lukoševičienė, J. Valaitis, B. Spudienė ir A.

J. Tamulaičio nuotr.
jo nebūtų įmanoma įvyk
dyti daug Lietuvai svarbių 
informacijų šiame krašte ir 
tarptautine prasme. Bet, sa
kė jis, aš esu prieš aukų 
rinkimo metodus, kur lenk
tyniaujant skelbiama — ne
duokite lėšų tam ai' kitam 
rinkėjui. Gyvenam demo
kratiniam krašte ir turime 
laisvo apsisprendimo teisę.

PLB vardu sveikino K. 
Jankūnas, iš New Jersev. 
VLIKo pirm. dr. Kazys Bo
belis savo vardu ir perdavė 
sveikinimus TF garbės 
pirm. prel. J. Balkūno, dr. 
K. Valiūno ir ALTo pirm, 
dr. K. Šidlausko.

Raštu sveikino Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. 
Stasys Bačkiš, JAV LB 
pirm. V. Kutkus, TF atsto
vybės pirm. Butkus iš Aus
tralijos ir kiti.

Į mandatų komisiją bu
vo išrinkti: A. Katinienė, J. 
Pumputienė ir A. čampė. Į

mų pranešimą pabrėžda
mas, kad pinigus rinkti bet 
kokiam tikslui yra neleng
vas uždavinys, ypač kai pa
skutiniu laiku mūsų visuo
menėje atsiranda žmonių, 
kurie aukoja energiją vi-

suomenės skaldymui. Gaila, 
kad ir spauda ne visada yra 
objektyvi ar atsakinga ži
nias perduodant. TF ižde 
šiandien yra apie 150,000 sklandumų, 
dol. J. Giedraitis pranešė,

Dalis Tautos Fondo suvažiavimo dalyvių. Iš kairės: TF 
Tarybos pirm. A. Vakselis, A. 
tuvos generalinis konsulas A. 
pirm. dr. K. Bobelis.

Sperauskas, M. Samatienė, Lie- 
Simutis, E. Čekienė ir VLIKo 

L. Tamošaičio nuotr.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, Ph.D. 
Manyland Books, Ine., New York, 1980 
$10.95 246 psl.

nesenai yra įsteigtos 
Atstovybės Los Ange- 
Cal., kaip jau spaudoj

Vasario 16 dienos proga au
kų rinkime JAV LB nenori 
nuoširdžiai kooperuoti ir 
priminė eilę įvykusių ne- 

Iždininkas V. 
Kulpa pranešė apie TF iždo 
stovį, L. Tamošaitis kontro
lės komisijos vardu.

Ilgesnį ip jautrų žodį tarė 
Kanados Krašto Atstovy
bės pirm. A. Firavičius 
reikšdamas padėką visiems 
kanadiečiams aukotojams ir 
nušviesdamas aukų rinkimo 
pastangas. Jis yra jau ilgą 
laiką Kanadoj nuoširdus 
VLIKo rėmėjas bei TF dar
buotojas.

VLIKo pirmininkas dr. 
K. Bobelis pranešė apie 
VLIKo veiklą ir nelengvus 
kelius norint' su mūsų sie
kimais plačiau supažindin
ti didžiuosius valstybių po
litikus tiek JAV-se tiek 
Europos kraštuose. Į J. Pa- 
žemėno pareiškimą, jog 
mūsų Diplomatinės Tarny
bos teęstinumas yra jau už
tikrintas, VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis atsakė, jog prieš

rinkimus kiekvienas gali 
lengvai ant popieriuko pasi
rašyti, ranką paduoti ar nu
sifotografuoti, bet vykdy
mas taip greit ir lengvai 
neina. Aš būčiau laimingas, 
jei taip tikrai būtų, sakė 
jis.

Pranešimuose išryškėjo, 
kad nežiūrint kai kurių ban
dymų VLIKo veiklą truk
dyti, pinigų Tautos Fondui 
ateina iš visų kraštų, atro
do, jog žmonės patys spren
džia kam ir kiek aukoti.. Su
važiavimas buvo gausus ir 
darbingas. Išrinkta TF val
dyba ir Taryba padidinant 
skaičių ir naujais nariais. 
Buvo platinama knyga 
”Soviet Genocide in Lithua
nia”, ELTA, TF finansinė 
apyskaita ir kita informa
cija.

Emilija čekienė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Pernai suėjo 40 metų nuo Lietuvos 
pavergimo, o šiemet minim 40-tą 
“baisiojo birželio” sukaktį. Ar gali 
būti geresnis tų tragiškų įvykių pa
minėjimas, kaip akivaizdus jų pri
minimas laisvajam pasauliui?

Į laisvę ištrūkę afganistaniečiai 
šiandien su skausmu pasakoja apie 
sovietų vykdomą terorą jų šalyje. 
Mums dabar pats laikas kuo plačiau 
atskleisti tiesą apie sovietų vykdomą 
genocidą mūsų tėvynėj.

rasit tikslius faktus, paremtus dokumen-Dr. Juozo Pajaujo knygoj
tais, statistikom, iliustracijom ir gyvais išlikusiųjų liudijimais. Yra išsami 
bibliografija ir indeksas.

Knygą galima užsisakyti per Tautos Fondą:

Lithuanian National Foundation, Ine.
P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421

Prašau man atsiųsti knygą Soviet Genocide in Lithuania
Vardas ir pavardė ............................................................. .
Adresas ............................................................... ..............

kad 
TF 
les, 
buvo rašyta, Floridos vals
tybėj ir TF atstovas Ro- 
chester, N. Y. Jis paminėjo 
daugelį su prel. J. Balkūnu 
aplankytų lietuvių vietovių 
tikslu informuoti visuome
nę apie TF tikslus remti 
VLIKo darbus ir didinti 
darbuotojų bei rėmėjų skai
čių. Jis pareiškė didžią pa
dėką buvusiam TF Kana
dos Atstovybės pirmininkui 
J. Vaičeliūnui ir į jo vietą 
atėjusiam pirmininkui A. 
Firavičiui, o taip pat ir vi
siems rėmėjams, kurių dė
ka praeitame Toronto Įvy
kusiam VLIKo seime Tau
tos Fondui buvo įteikta 45 
tūkstančių Kanados lietuvių 
auka.

Ne eilinio dėmesio susi
laukė pranešimas, kad pa
galiau dienos šviesą išvydo 
jau "Soviet Genocid in Li
thuania”, kurią paruošė dr. 
Juozas Pajaujis-Javis, išlei- MUZIKINĘ PLOKŠTELĘ išleisdino sol. Antanas Keblys,

gyvenantis Montrealyje. Joje Įdainuoti lietuvių kompozitorių 
kūriniai: St: Šimkaus, A. Bražinsko, A. Kačanausko V. Budre- 
vičiaus. L. Obariaus, J. Jurgučio, St. Gailevičiaus, J. Gruodžio, 
P. Tamuliūno, V. Klovos. Yra ir giesmių, būtent: ”Kai širdį tau 
skausmas” J. Naujalio (žodžiai Maironio), "Marija, Motina ma
lonės” Br. Budriūno (ž. F. Kiršos), "Neapleiski mūsų, Motinėle” 
V. Kerbelio (ž. Maironio). Akompanatorius — muz. Aleksandras 
Stankevičius. Plokštelė gaunama: A. Keblys, 3505 St. Famille 
St., Apt. 1009, Montreal, Que. H2X 2L3. Kaina — $8.00.

Knygų skaičius: (kaina $10.95) Siunčiu

.................... $ -........ .........

Užsisakykit vieną knygą sau, o kitą padovanokit savo bibliotekai ar 
universitetui!

do Manyland Books leidyk
la ir prie kurios išleidimo 
TF prisidėjo su 5,000 dol. 
Knyga gerai paruošta, gra
žiai išleista ir tai labai ver
tinga informacijai sveti
miems ir mūsų jaunimui. J. 
Giedraitis pažymėjo, kad
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PHILADELPHIJOS UETUVIAI
KONCERTAS, PIETŪS, 

LOTERIJA
Lietuvos Moterų Federa

cijos Philadelphijos klubas, 
Įvertindamas didelius N. Pr. 
Marijos seserų, besidarbuo
jančių Putname užmojus, 
kovo 8 d. šv. Andriejaus pa
rapijos salėje labdaros rei
kalams suruošė gana pla
čios apimties parengimą. 
Prieš 10 metų klubas buvo 
surengęs madų parodą, ku
rios pelną taip pat skyrė 
šakotai seselių veiklai pa
remti.

Snieguolė Jurskytė, šil
tais žodžiais pasveikinusi 
gausiai susirinkusius, pri
statė garbės viešnias, atvy
kusias iš Putnamo: sės. 
Margaritą Bareikaitę, sės. 
Beatričę Venclovaitę, sės. 
Arkadiją Martinaitytę ir 
kandidatę sės. Liolitą Būro, 
kaitę.

Toliau programai vadova
vo Danutė Muraškaitė, de
vynias vasaras praleidusi 
Putnamo seselių nuoširdžio
je globoje.

Putnamo seselės redaguo
ja bei leidžia vaikams laik
raštėlį "Eglutę”, spausdina 
žurnalą "Laiškai lietu
viams” ir kitus leidinius. Be 
to, jos motiniškai rūpinasi 
saulėlydžio sulaukusiais se
neliais, kurių šiuo metu turi 
apie pusantro šimto.

Meninę programos dalį 
atliko trys Juozės Augaity- 
tės, dainavimo studijos mo. 
kiniai: Anna Dėl Borrello, 
Ona šalčiūnienė ir Gabrie
lius Mironas.

Sol. šalčiūnienė, niekuo
met nepailstanti gerų dar
bų rėmėja, padainavo "Šią 
naktelę” — liaudies dainą, 
h a r m onizuotą Zdaniaus, 
"Jausk ir mylėk” — žodžiai 
Jakšto, harm. Petrausko, 
"Laukų rožytę” — žodž. 
Goethes, harm. Schuberto, 
ir "Burtus” — žodž. Mai
ronio, harm. Naujelio.

Sol. Dėl Borrello, italė, su 
entuziazmu išmokstanti ir 
liet, dainas, atliko "Oi, mer
gytę” — litud. aainą, harm. 
Jakubėno ir itališkai "Lozi- 
Loza” — muz. Kaper ir Jur- 
mann, iš filmo "A Night at 
the Opera”.

Mironą pirmą kartą išvy
dome dainuojantį scenoje. 
Tai buvo savotiška staigme
na. Jis padainavo "Kol jau
nas, nevedęs buvau” — liau
dies daina, harm. Windsper. 
ger ir Zdaniau, ir "Anoj pu
sėje Dunojėlio” — liaudies 
daina, harm. Šimkaus.

Su duetais pasirodė Dėl 
Borrello ir Mironas. Jie pa
dainavo "Dainuok man dai
ną” — Vanagaičio, "Tylią 
naktį” — Stankūno ir. 
"Duok man ranką, brangio
ji” — Mozarto iš operos 
"Don Giovani”. Ilgai užsi
tęsus "bisų” šauksmams, 
abu anglų kalba padainavo 
dar vieną dainą.

Anna Dėl Borrello ir Ona 
šalčiūnienė, senos Juozės 

Augaitytės mokinės, vis 
plačiau atskleisdamos savo 
dainos meno talentą, klau
sytojams suteikė nemažai 
malonaus džiaugsmo, šal
čiūnienė pasižymi švelniu, 
malonu balsu, o Dėl Borrel
lo — sodriu stipriu, ypa
tingai gražiai skambančiu 
operose, šalčiūnienė sceno
je pasireiškė klasine laiky
sena, o Dėl Borrello į daina
vimą įjungė gana stiproką 
patrauklia vaidybą. Ir vie
na ir kita puikiai valdė bal
sus. Italės lietuviškų žodžių 
dikcija buvo nuostabiai gra
ži.

Debiutą n t a s Mironas, 
kaip ir buvo galima laukti, 
pirmuosius žingsnius žengė 
lyg pilnai nepasitikėdamas 
savimi, su tam tikra atsar
gumo doze. Geriausiai pasi
reiškė duete "Tyli naktis”. 
Akompanavo "Vilties” cho
ro dirigentė Frances Stan
kus.

Juoze Augaitytė savo uo
liai mokinei Dėl Borrello 
įteikė puokštę gėlių. Bronė 
Impulėnienė, asistuoj ant 
Reginai Raubertaitei, gėlė
mis apdovanojo ir kitus 
programos išpildytojus bei 
viešnias seseles.

Po sočių ir skaniai pa
ruoštų pietų įvyko loterija, 
kuriai vertingi kūriniai bu
vo padovanoti trijų iškilių
jų dailininkų. Adomo Galdi
ko paveikslą laimėjo Kazys 
Razgaitis, Petro Vaškio 
skulptūrą — John Matiko- 
nis, o Romo Viesulo pa
veikslą — Irena Ųžinskaitė.

Labdarai parengimo ini
ciatorė buvo Sofija Patam- 
sienė. Kitos klubo narės, 
pritardamos jos gražiai 
idėjai, aktyviai įsijungė į 
įėjimo bei loterijos bilietų 
platinimą ir pietų paruoši
mą. Prieš parengimą, kas 
Ph.iladelphijoj retokai pa
sitaiko, visi bilietai buvo iš
parduoti ir vėliau norintieji 
į jį nebegalėjo patekti.

Rengėjos nuoširdžiai dė
koja programos išpildyto- 
jams, šeimininkėms už pie- 
tųtų paruošimą ir daly
viams už gausų atsilanky
mą bei didelę finansinę pa
ramą. Renginys davė virš 
1,500 dol. pelno. Seselės bu
vo laimingos, kad vis dau
giau atsiranda žmonių, jac 
remiančių moraliai bei ma
terialiai.

Br. Vaškaitis

PAVASARINIS 
KONCERTAS

LB Philadelphijos apyl. 
š. m. balandžio mėn. 25 d. 
suruoštas koncertas su so
liste Gina čepkauskiene bu
vo pavasariškos nuotaikos.

Dainininkė, kaip lakštin
gala, kuri žinoma visiems 
lietuviams visuose konti
nentuose, ar iš asmeniškų 
pasirodymų ar iš plokšte
lių, dainavo tiek lietuvių 
kompozitorių kūrinius, tiek 
operų ištraukas.

Klausytojai buvo sužavė

ti ir plojimams nesibaigiant 
iškviesta į sceną dar padai
navo 3 dainas. Jai akompa
navo Saulius Cibas iš Bos
tono. Jam, apart akompa- 
navimo nedaug teko pasi
rodyti, nes pianinui sunega
lavus, jis negalėjo atlikti 
numatytos programos. Kon
certas meniniu žvilgsniu 
reikia laikyti pilnai pavy
kusiu, tik į tokį kultūringą 
parengimą galėjo daugiau 
žmonių atsilankyti.

Koncerto metu buvo pri
statytas lietuviškoje veik
loje besireiškiantis, šiais 
metais baigęs gimnazijas ir 
studijuojantis jaunimas. Jų 
susidarė gražus būrys (18). 
Tai pirmas toks jaunimo 
pristatymas Philadelphijo
je. Tikėkime, kad tas bus 
kartojama kasmet. Po kon
certo sekė vaišės, loterija ir 
šokiai, grojant ukrainiečių 
orkestrui. Vertingas paren
gimas, kurs, pareikalavo 
daug pastangų LB Philadel
phijos apyl. vadovybei dėtų 
vilčių nepateisino, nes jei ir 
liko šiek tiek pelno tai tik 
pas išventusių programai 
skelbimų rinkėjų dėka. Pa
rengimas vyko Lietuvių Na
muose, kuriuose tuo pačiu 
metu buvo ir šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto 
ruošta praėjusi su pasiseki
mu dailininko Petrikonio 
kūrinių paroda. (pni)

• Janina Narūne. PIR
MŪNĖS AKADEMINĖS. 
Šioje knygoje surinktos bio
grafijos lietuvių akademi- 
kių bei nusipelniusių veikė
jų, gimusių prieš 1905 me
tus. Leidėja dr. Susanne P. 
Shallna. Viršelis A. A. Ta
mošaičio. Spaudė Draugo. 
spaustuvė Chicagoje. 200 
psl. Kaina 12 dol.

PATTERN
MAKER-FLORIDA

Stee! and gray iron foundrv necds 
experienced Pattern Maker. Mušt also 
have working knovvledge of gating 
and risering mounting and estimating 
Good starting salary, profit sharing 
and insurance. St nd resume: CAST 
METALS CORP. OF FLORIDA, Route 
3, Box 308, Tampa, Fla. 33619.
x (22-31)

WANTED 
FACTORY FOREMAN

AND
GENERAL FACTORY HEI.P

Housto.n shoe faclory needs exper- 
ienced h cl p.

Please send resume to: 
LES A BOT 

10660 KINGSHURST 
HOUSTON. TEXAS 77099

(20-22)

B B HOWDEN
REQUIRES

Journeymen or lst Class Skilled 
HORIZONTAL BORING 
MACHINE OPERATORS 

and 
VERTICAL BORING 

MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCE in maęhining of hcavy .componcnts, 

PLATE FITTERS
EXPERIENCED in heavy metai fabrication and able to read 

r.pmplex drawings.

WE offer steady full-lime position.s with good hourly rate together 
with the following company benefits. Group Life and Health Insurance, 

Deniai Plan, OHIP and Company Pensior. Plan.
SHIFT work wi|| be required 4-10 hour shifts (Mon.-Thurs.) 

with a shift premium of 70 cents per hour.

APPLY to: B. B. H0WDEN

J. A. Jackson, Personnel Manager 
1510 Birchmount Rd.

Scarborough, Ontario, Canada 
M1P 2G6 

(416) 752-7310
(20-23)

DETROITO UETUVIAI

PAMINĖTOS MOTINOS

Gegužės 8 d. per radijo 
valandėlę "Lietuvių Me- 
liodijos” motinoms prisi
minti kalbėjo Birutė Ba
rauskienė, eilėraštį "Močiu
tei” padeklamavo "Aušros” 
lituanistinės mokyklos mo
kinė Vytė šnapštytė.

Gegužės 10 d. radijo va
landėlė "Lietuvių Balsas” 
dalį savo programos skyrė 
motinoms, žodžiu ir daina 
jas pagerbdama.

Taip pat gegužės 10 d. 
motinas dar minėjo: "Auš
ros” lituanistinės mokykla, 
esanti prie šv. Antano baž
nyčios ir "žiburio” lituanis
tinė mokykla — prie Dievo 
Apvaizdos bažnyčios.

Lietuviai, ankstyvesnieji 
emigrantai, savo klube mo
tinas minėjo surengtais pie
tumis.

BAIGĖ MOKSLO METUS
Gegužės 10 d. "žiburio” 

lituanistinė mokykla baigė 
mokslo' metus. Aukštesnią
ją mokyklą baigė 7 moki
niai : Violeta Doveinytė, 
Marija Erlingytė, Linas Gil- 
vydis, Rima Jankutė, Pau
lius Jurgutis, Antanas Kiz- 
lauskas ir Ardas Kriaučiū
nas.

ŠVENTO ANTANO 
ATLAIDAI

Birželio 14 d. šv. An
tano parapija švęs savo pa
trono šv. Antano šventę-at- 
laidus. Tą dieną bus atna
šaujamos iškilmingos mi
šios su palaiminimu ir pri
siminti 1941 m. birželio mė
nesio išvežtieji. Mišių metu 
giedos parapijos choras, 
muz. Stasio Sližio vadovau
jamas. Po mišių vaišės pa
rapijos salėje, kuri yra nu
matyta iki tos dienos atre
montuoti ir pritaikinti di
desniam žmonių susibūri
mui.

KULTŪRINĖ STOVYKLA
Birželio 26-28 d.d. Vil

niaus šaulių Rinktinė Wa-

Antanas Grinius

sagoje, Kanadoje ruošia 3- 
jų dienų Kultūrinę stovyk
lą. Stovykloje bus puiki me
ninė programa, šaulių veik
los filmai, laužas, įdomios 
paskaitos, sporto ir šaudy
mo varžybos, šeštadienį prie 
puikios šokių muzikos įvyks 
Joninių pobūvis, o sekma
dienį pamaldos ir bus pami. 
nėti 1941 m. Sibiro tremti
niai. Į šią stovyklą kviečia
mi ir Amerikos šauliai ir jų 
draugai.

Norintieji dalyvauti šio
je Kultūrinėje stovykloje 
iki birželio 15 d. registruo
jasi tokiu adresu: Stasys 
Jokūbaitis, 23 Alhambra, 
Toronto, Ontario, Canada, 
M6R 2S4, telef. (1-416) 
537-2869.

ĮDOMIAUSIA ir 
LANKYTINA VIETA

ALT S-gos seimo atstovai 
ii’ svečiai atvykę į seimą 
nepraleiskite progos aplan
kyti ir apžiūrėti Lietuviško 
Kambario Wayne Statė uni
versitete.

• Neužsiregistravę skirtu 
laiku į ALT S-gos seimo 
banketą, atstovai ir svečiai, 
dar gaus vietų atvykę į sei
mą.

AUKA DIRVAI
Detroito birutietės sim

patizuoja Dirvai. Joms pa
tinka jos rašiniai ir žinios, 
ypač tos, kurios objektyviai 
aprašo jų veiklą. Atsilygin- 
damos už tai paskyrė $20 
auką ir prisiuntė per ben
dradarbį A. Grinių.

• Muz. Stasys Sližys pra
dėjęs vargonauti šv. Anta
no parapijos bažnyčioje tuo
jau grebėsi organizuoti cho
rą. Tas jam pavyko ir da
bar mes kiekvieną sekma
dienį šv. Antano bažnyčioje 
girdime to choro gražų gie
dojimą. Chore dalyvauja:
B. čiunkienė, B. Barauskie
nė, S. Bitlerienė, A. Brazai- 
tienė, R. Macionis, G. No- 
rienė, M. Petrauskas, S. 
Petrauskas, D. Petrauskie
nė, O. Ribinskienė, J. Sin
kus, N. Sližienė, R. šnapš
tytė, Vytė šnapštytė, A. 
Tamulionienė, V. Telyčėnai- 
tė, D. žebraitienė, S. žeb- 
raitis ir J. žebraitytė.

• SLA 352 kuopa rengia 
š. m. birželio 7 d. pirmąją 
gegužinę gražiuose "Pilė- 
.nuose”. Tai bus gera proga 
visiems ištrukti iš miesto 
ir pavasario dieną praleisti 
gamtoje; Pradžia 12 vai. Vi. 
si laukiami ir kviečiami. At
vykę tikrai nesigailėsite.

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SK1LLED 

TOOLMAKERS
Mušt have experience in Fint-blank- 
ing Tool and De&ign background a 
plūs. May lead for advancemenl to 
managerial position for qualified 
candidatcs. Apply call or wrile to: 

LOTHAR A. BAUERLE. F’RES. 
KERN LIEBERS USA, INC.

15 10 Albon Rd. 
Holland, Ohio 43528 

419-865-2437
(19-25)
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Nuomonės ir pastabos

Naudokimės kongreso atstovu
paslaugomis AURELIJA BALAšAITIENĖ

Skaitant mūsų spaudą, 
nuolat užtinkame tiek skai
tytojų, tiek laikraščių admi
nistracijų nusiskundimus 
dėl mūsų periodinių leidinių 
netvarkingo ir nerūpestin
go pristatymo paštu prenu
meratoriams. Mano bičiu
liai, gyveną kai kuriuose 
Clevelando priemiesčiuose, 
nuolatos skundžiasi, kad sa- 
vatraščiai ir dienraščiai yra 
pristatomi pavėluotai, o 
kartais iš viso dingsta arba 
yra pristatomi klaidingiems 
p r e n umeratoriams, mūsų 
laikraščių glėbį sudedant į 
vieno kurio adresato pašto 
dėžutę. Dienraščiai ateina 
n e t v arkingai, sumaišant 
dienas. Savaitraščiai gau- 

-.--tusiomis savai
tės dienomis, kartais pralei. 
džiant vieną savaitę ar net 
dvi, pristatant vėlesnę laidą 
pirmiau ankstesnės. Tokius 
reiškinius stebint ilgesnį 
laiką, susidaro įspūdis, kad 
tai nėra pripuolamas ne
tvarkingumas, bet sąmonin
gas sabotažas. Viename Cle
velando priemiesty mano 
bičiuliai pakartotinai skun
dėsi laiškanešiui, kuris juos 
štai kaip paguodė: ”Ne jūs 
vieni. Skersai gatvės gyve
na vokiečių kilmės šeima. 
Ir jie savo laikraščius gau
na nereguliariai”. Kiti laiš
kanešiai tvirtina, kad pe
riodinė spauda esanti "ant
ros kategorijos” siunta. Tai 
yra tiesa. Tačiau ameriko
niški leidiniai ir net "trečios 
kategorijos”, daugelyje at
veju neužsakytos reklamos, 
pristatoma punktualiai ir 
reguliariai.

Aišku, kad prenumerato
rių skundai savo paštinin
kams neturi jokių rezultatų. 
Nėra prasmės kreiptis ir į 
savo agentūros pašto vir
šininką, kaip tai esu pada
riusi prie kelis metus. Tai 
biurokratizme paskendusi, 
blogai administruojama in- 
situacija su monopolio tei

POILSIO VALANDĖLEI

Raskit kelią iš 1 į 2, naudojantis tik nusileidžiamais laiptais. Niekad nelipti laiptais aukš
tyn. Atsakymas 14 psl. -

sėmis, dirbanti nuostolin
gai, nuolatos kelianti mo
kestį ir, dėl konkurencijos 
stokos, visiškai nesuintere
suota patarnavimo pageri
nimu. Taigi, nelieka kitos 
išeities, kaip, pasinaudojant 
demokratinės sistemos pi 
lietinėmis teisėmis, kreip
tis į mūsų pačių išrinktus 
pareigūnus.

Kelis kartus gavusi lietu
višką dienraštį su keturių 
dienų pavėlavimu, vėliau 
supakuotą po kelis egzem
pliorius, o mano kaimynui 
tą savaitę visiškai negavus 
Dirvos, nutariau kreiptis į 
mūsų kongreso atstovą 
Denis E. Eckart, kuris per
eitų rinkimų metu pakeitė 
populiarųjį Charles Vanik, 
ilgametį tautybių bičiulį ir 
jų interesų gynėją. Savo 
laiške išdėsčiau mūsų spau
dos pristatymo problemas 
su prašymu reaguoti ir im
tis iniciatyvos padėčiai 
tvarkyti. Netrukus gavau iš 
jo asmenišką laišką, kurio 
ištrauką cituoju pažodžiui: 
"Problemas, kurias Jūs tu
rite sąryšyje su etninės 
spaudos gavimu, man kelia 
didelį rūpestį. Jūsų laišką 
aš persiunčiau savo distrik. 
to įstaigai, nes tai yra rei
kalas, kuris reikalauja vie
tinio dėmesio ir veiksmo. 
Tikiuosi, kad greitu laiku 
Jums bus pristatyta papil
doma informacija ir kad 
mums pavyks surasti pro
blemos sprendimą.”

Reiškia, mano laiškas ne
liko balsu, šaukiančiu ty
ruose. Tačiau, kiek man pa
aiškėjo iš jo atsakymo, Den. 
nis Eckart rūpinsis savo 
distrikto netvarka. Savaime 
suprantama, kad kiekvie
nam kongreso atstovui visų 
pirma rūpi jo paties atsto
vaujamas distriktas. Tačiau 
aš savo laiške mūsų spau
dos pristatymo klausimą 
pristačiau ne kaip vietinę, 
bet kaip visuotinę mūsų 

problemą beveik visose JAV 
vietovėse, ir prašiau tuo 
klausimu kelti investigaci- 
jos reikalą kongrese. Neži
nia, ar mano vienos prašy
mas turės pakankamai įta
kos, kad mūsų kongreso at
stovas imtųsi tokio žygio, 
nors jam yra žinoma, kad 
aš atstovauju lietuvišką 
spaudą.

Ieškodama mūsų visuo
menės paramos ir veiksmo, 
aš kreipiuosi į visų JAV 
vietovių skaitytojus, kurie 
turi problemų su mūsų 
spaudos pristatymu, kad jie 
masiniai kreiptųsi į savo 
kongreso atstovus, reika
laudami į šį reiškinį rea
guoti ir imtis žygių padė
čiai pagerinti.

Mes visada savo charak
teryje turėjome įgimtą pa
garbą įvairiems pareigū
nams. Mes mėgstame juos 
pagerbti, vaišinti, kviesti į 
minėjimus su prakalbomis, 
o vistik retai tesikreipiame 
į juos su savo reikalais, kaip 
šio krašto piliečiai, kurių 
balsais tie pareigūnai nau
dojasi ir pasiekia savo po
zicijų. Jie yra pasižadėję 
mums tarnauti ir padėti 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
reikaluose, kiek tie reikalai 
randasi viešojo gyvenimo 
plotmėje. Patirtis rodo, kad 
kongreso atstovai mūsų 
prašymams nelieka abejin
gi, stebint jų pastangas, su
jungti karo išskirtas šei
mas, išrūpinti vizas politi
niams pabėgėliams, ir t.t. 
Tačiau kasdieninio gyveni
mo reikaluose mes esame be 
didelės iniciatyvos. Daž
niausia pasiskundžiame vie
nas kitam, nesiimdami kitų 
žygių. Mūsų kongreso atsto
vams rūpi mūsų saugumas, 
gerbūvis, socialinio aprūpi
nimo reikalai, tačiau jie mu
mis nepasirūpina, jei mes 
jų su savo problemomis ne
supažindinsime. Beprasmiš
ka savo tarpe skųstis, kai

tinti laikraščių administra
cijas.

Aš kviečiu visus Ameri
kos lietuvius aktyviau daly
vauti savo gyvenamo kraš
to gyvenime ir veržliau gin
ti savo interesus, nepalie
kant jų mūsų veiksniams 
vien didžiosios politikos 
plotmėje. Pradėkime inten
syviai reikalauti tvarkingo 
ir punktualaus mūsų spau
dos pristatymo paštu. Tai 
ne privilegija, bet teisė, ku
ria privalome pilnai naudo
tis.

Clevelando 22-o distrikto 
gyventojai prašomi rašyti 
šiuo adresu: Hon. Dennis 
E. Eckart, House of Repre- 
sentatives, Washington, D.
C. 20515.
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KALBA IR LIETUVYBĖ

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
pažiūros į daugelį nusisto
vėjusių ir laiko nesugriau
namų dalykų. Tas vyksta ir 
mūsų akivaizdoje. Kai prieš 
daugelį metų atvykę į Aus
traliją negalvojome, kad ga
li laikas net mūsų pažiūras 
pakeisti ne tik į santykius 
su draugais ir artimaisiais, 
bet ir į pačią lietuvybę. O 
tai įvyksta ir ne dėl kokiu 
nenugalimų priežasčių, o 
vien tik paviršutiniškai žiū
rint į tuos pačius reikalus, 
kurie anksčiau atrodė tokie 
savaime suprantami ir nie
kad nesugriaunami. Dauge
lis dalykų įvyko ne dėl to, 
kad jie būtų atgyventi ir 
pasenę, bet tik dėl to, kad 
juos priėmėme natūraliai ir 
tikėjome, jog iš viso jie ne
gali keistis. Tas pats atsi
tiko ir su pažiūromis j lie
tuvybę. Pasirodo (nors visi 
tai gerai žinojome), kad už 
viską reikia kovoti ir nieko 
be kovos negalime laimėti 
nei išlaikyti. Net ir tvir- 
čiausios pilys be priežiūros 
su laiku irsta ir griūva.

Vėliau gal ir po laiko ap
sižiūrėję bandome save tei
sinti : galima ir be to ar ki
to gyventi, galime lietuviais 
būti ir ateinančią kartą pri
siauginti mišriose šeimose, 
pagaliau net galima išlikti 
ir tęsti lietuvybę net be lie
tuvių kalbos.

Gyvenimo praktika vis 
tik kitaip liudija, negu mes 
manėme ar bandome ginti. 
Yra visa eilė dalykų, kurie 
galioja kaip lietuvybės pa
laikytojai, tačiau visus juos 
sudėjus niekas neatstoja 
pačios lietuvių kalbos. Kaip 
žmogui sąmonė yra jo eg
zistencijos laidas, taip tau
tai sava kalba. Ir jeigu kas 
šito iki šiolei dar neįsisąmo
nino, kažin, ar verta kalbėti 
ir apie kitokius dalykus. 
Neseniai teko išklausyti 
pranešimą vieno iš mūsų 
pasižymėjusių veikėjų, ku
ris tarp kita ko pareiškė: 
"Gerai, kai gali įgyvendinti 
idealą šeimoje kalbėti lietu

viškai. Bet kai taip negalė
si kalbėti, tai argi tylėsi? 
Reikės vis tiek kalbėti. Tad 
geriau kalbėti apie Lietuvos 
reikalą kad ir angliškai”. 
Tas tik tai parodo, kaip mes 
labai paviršutiniškai žvel
giame į visą lietuvišką rei
kalą. Kartoti ir tuo lietuvy
bę grįsti, kad Lietuva yra 
didvyrių žemė, to viai ne
užtenka. Kiekviena tauta 
turi savo istoriją ir didvy
rius !

Ar nebūtų geriau vien tik 
dėl aiškumo statyti klausi
mą iš kito galo: ar būtų 
šiandie lietuvių tauta be lie
tuvių kalbos? Ar šiandie 
kas kalbėtų apie Lietuvą 
kad ir nelietuviškai? Todėl 
teisintis, kad galima lietu
vybę tęsti ir be lietuvių kal
bos yra daugiau negu 
nesąmonė. Tai liudija mū
sų tolima ir ne tokia toli
ma istorija. Ne tie lietu
vių tautos likimu rūpinosi, 
kurie nekalbėjo lietuviškai, 
bet tie, kurie lietuviškai 
kalbėjo ir tuo pačiu lietu
vybės išlikimu gyveno, 
kaip Valančius, Basanavi
čius, šliupas, Maironis ir 
kiti; ne tie paruošė Lietu
vos nepriklausomybės aktą 
ir išėjo kovoti už Lietuvą, 
kurie nors ir gyveno Lietu
voje, bet nekalbėjo lietuviš
kai — jie visi pabėgo ir 
glaudėsi prie tų, su kuriais 
rišo bendra liežuvis, o Lie
tuvą žadino ir už ją kovo
jo kaip tiek tie, kurie kal
bėjo lietuviškai ir kitaip ne
norėjo kalbėti. Šitą ypač 
svarbu prisiminti Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
— Vasario 16-sios proga.

Kaip galima galvoti apie 
tautos teętinumą atėmus 
iš jos patį tautos gyvybės 
branduolį — jos kalbą? Vi
si baiminamės, kad šiuo me
tu Lietuvos okupantas net 
prievartos keliu stengiasi 
išstumti lietuvių kalbą įve
dant jos vietoje rusų. Ir vi
si su baime žiūrime į atei
tį, kad jeigu okupacija už
truktų dar keletą kartų, kas 
iš lietuvių tautos bepaliktų. 
Į tai atsako mūsų pačių pa
vyzdys: dar viena kita kar
ta, ir mūsų emigracija, ne
turėdama papildymų iš tau
tos branduolio, dingtų tarp 
svetimųjų.

Ne visi gali būti vienodai 
sąmoningi, bet visi gali sa
vo šeimoje išlaikyti lietuvių 
kalbą jei ne kokiais kito
kiais sumetimais, tai bent 
iš pagarbos savo tėvams ir 
Lietuvai. Tautinis sąmonin
gumas ateis su laiku beben
draujant su savo tautie
čiais, kalbančiais lietuviš
kai. (v.k.)

(Mūsų Pastogė)

MECHANICAL ENGINEER
W1TH DEGREE AND EXPERIENCE. 
Wanled to work in small manufac* 
turing company in Indiana. Locnted 
in a small coramunily. Heavy machine 
deaigu helpful.

CALL OR WR1TE TO: 
MARTY SHARP 

BERTSCH & COMPANY
2 E. CHURCH 

CAMBRIDGE CITY. INDIANA 47327 
317-470-3386

(18-20)
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FLORIDA
PAGERBĖ MOTINAS
Gegužės 9 d. Daytona 

Beach ir apylinkės Ameri
kos Lietuvių klubas suren
gė motinos dienos minėji
mą. Visą meninę programą 
atliko Sandargų šeimos na
riai. Minėjimas buvo pra
dėtas 11 vai. ryto Prince of 
Peace bažnyčioje. Laike šv. 
Mišių viešnia iš Australijos, 
solistė Genovaitė Vasiliaus
kienė, ponios Sandargienės 
sesuo, vargonams palydint 
Horace Bennett, giedojo Fr. 
Schubert ”Ave Maria” ir 
B. Budriūno "Marija Moti
na Malonės”.

Po šv. Mišių, parapijos 
salėje įvyko Motinos Die
nos minėjimas. Minėjimą 
atidarė klubo pirmininkas 
Romualdas Žemaitis pasvei
kindamas susirinkusias mo
tinas. Minėjimo programą 
pravedė V. Abraitis. Prista
tydamas solistę G. Vasi
liauskienę, padėkojo visu 
vardu už įspūdingai jautrų 
giedojimą bažnyčioje, pra
šydamas pradėti motinos 
dienos minėjimą dainomis.

Nepaprastai malonaus 
tembro plaukiantis balsas 
klausytojus žavėjo iki už

būrimo. Griausmingi ir ilgi 
plojimai sunkiai tilo ... 
Garbė buvo jaustis vienos 
tautos vaikais ir didžiuotis 
turint tokią talentingą Lie
tuvos dukrą. Toliau sekė 
paskaita "MOTINA”, skai
tyta Mildos Sandargienės. 
Milda yra jaunosios kartos. 
Gyva, energinga ir pilna pa
siryžimo lietuviškam veiki
me. Jos parinktos mintys 
parodė negęstamą motinos 
meilę, pasiaukavimą savo 
šeimai, gilų principą tauti
nio susipratimo ir neišse
miamą kantrybę varge ir 
kančioje.

Po paskaitos sekė tauti
niai šokiai. Tautinių šokių 
grupė iš St. Petersburg yra 
sudaryta iš vietos lietuvių 
jaunimo, vadovaujant Mil
dai Sandargienei. Pasirody
mas buvo žavėtinas, ne tik 
sutartina ir gerai paruošta 
šokių judesio technika, bet 
ir užkrečiančia jaunatviška 
šypsenos dvasio. Ilgai liks 
girdimi dainų aidai ir šo
kančio jaunimo vaizdai mi
nėjimo dalyvių širdyse.

Solistė G. Vasiliauskienė 
buvo apdovanota net kelio
mis gėlių pokštėmis. Taip 
pat gėlių gavo ir šokių va
dovė M. Sandargienė. Daini
ninkė dėkodama už taip šil-

amber studios, i ne

505 East 185 Street; 
Euclid, Ohio 44119 
Tel. 531

Pas mus rasite didelį pasirinkimą meno išdirbinių (kerami
kos ir skulptūros), žinomų menininkų paveikslų, foto darbų, me
no reikmenų ir gintaro papuošalų. Didelis paveikslų ir foto rėmų 
pasirinkimas ir jų įremavimas, bus atliktas pagal jūsų pageida
vimus.

Foto ir tapybos pamokos: Tapyba — antradieniais su Rimu 
Laniausku ir ketvirtadieniais su Nijole Palubinskiene.

Foto — pradedantiems trečiadieniais su Antanu Kalvaičiu ir 
pirmadieniais pažengusiems su Andrium Venclausku.

Studija atidaryta: pirmadieniais ir penktadieniais 12-6 v. v., antradieniais ir 
ketvirtadieniais 12-9 v. v. Šeštadieniais 10-6 v. v., sekmadieniais 11:30-2 v. p. p. 
Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas

tą ir entuziastingą priėmi
mą, perdavė Australijos lie
tuvių linkėjimus Floridos 
lietuviams: būti gerais dar
buotojais Lietuvos labui ir 
tęsti gražų sugyvenimą sa
vo tarpe.

Susirinkusių nebuvo už
mirštas vienas iš svarbiau
sių ir pirmųjų iniciatorių 
A. L. Klubo steigime dr. Jo
nas Sandargas, kuris dėl li
gos negalėjo dalyvauti ir 
drauge pasidžiaugti. Atsi
stojimu ir garsiu plojimu 
buvo visų susirinkusių pa-

rodytas dėkingumas ir įver
tinimas jo nuopelnų klubo 
gyvavimo kely.

Daytona Beach ir apylin
kės A. L. Klubas gali pasi
džiaugti nauja ir energinga 
klubo valdyba su pirminin

ku Romualdu žemaičiu ir 
parengimų vadovu Juozn 
Bartkum, kuris sėkmingai 
dirba nekilnojamo turto biz
nyje ir yra pagrindinė ašis 
klubo valdyboje.

Serafiną Sukarevičienė

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 11119

' PHONE: 186-2530

RITA MATA
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

S

A. A.

ZIGMUI TARUČIUI

mirus, mielą žmoną BRONĘ liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučiame

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERT1NTOJA.

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

teisinis patarėjas

J. V. Stuogiai 
Carpenter šeima 

R. A. Petrauskiai

m

ALEKSANDRUI KASNICKUI

mirus, žmonai STASEI, sūnui ALFREDUI, 

broliui VYTAUTUI KASNIŪNUI ir visiems 

artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą

Genovaitė ir Vincas
Meiliūnai

GALVOSŪKIU SPRENDIMAI

KETURI DOLERIAI Už 
KIEKVIENĄ SEKUNDĘ

Kainoms kylant ir uždar
biams mažėjant, daug kas 
skundžiasi, kad sunku išsi
versti, nes trūksta pragy
venimui reikalingų pinigų. 
Ir tai tiesa, bet ne visiems 
ir ne visada. Taip pvz. pra
ėjusią savaitę Nevv Yorke 
buvo surengtos bokso rung
tynės, kuriose vienas bok
sininkas keliais taikliais ir 
kietais smūgiais ant grindų 
paguldė savo oponentą, buv. 
sunkaus svorio meisterį, per 
54 sekundes. Rungtynes 
stebėjo 11,000 žmonių, už 
brangiausias vietas mokė
dami po 200 dol. Atseit už 
kiekvieną sekundę po ketu
ris dolerius. Kai kas vis 
dėlto pinigų turi.

PREMIJOS Už 
STRAIPSNIUS APIE 

LIETUVĄ
Amerikos Lietuvių Tary

ba skelbia konkursą straip
snių apie Lietuvą amerikie
čių ir kitų kraštų leidžia
muose laikraščiuose ir žur
naluose. Konkursas tęsis iki 
1982 m. sausio 1 d. Konkur
so terminui pasibaigus, 
straipsnių iškarpas ar at
spaudus siųsti į ALT centri
nę įstaigą. Konkurso komi
sijai, 2606 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629. Pirmą vie
tą laimėjusiam bus išmokė
ta premija 500 dol., antrą — 
300 dol. ir trečią — 200 dol. 
Šį konkursą pasiūlė ir pre
mijoms 1000 dol. paskyrė 
kun. dr. J. Prunskis. Kon
kurso jury komisija bus pa
skelbta vėliau. (ALT)

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing jstaigose;

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Subujbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės | bet kur j mūsų bendradarbi įdirba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma-
tienę, pilnateisę namų Įvertinto ją.

PIIONE: 186-2530

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 41119 SERVICE. INC

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.

M ARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

JAKUBS AND SON

William J. Jakulis Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

MOTINŲ PAGERBIMAS
Gegužės 10 d. Clevelan

de Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla surengė moti
nų pagerbimą. Programoje 
dalyvavo visi mokiniai: vai
kų darželio, 1, 2 ir 3 sky
riaus mokiniai ir kelios vy
resnės mergaitės deklama
vo, 3 skyrius suvaidino du 
trumpučius vaizdelius, 4, 5 
ir 6 sk. pašoko suktinį, tau
tinių instrumentų orkestras 
ir kvartetas pagrojo visą 
tuziną dainų, 9 skyriaus 
mergaitės paskaitė savo 
kūrybos apie motiną, 7-12 
sk. chorelis padainavo, auk
štesniosios mokyklos moki
niai pašoko Kubilą. Dvikal
bio skyriaus mokiniai prisi
jungė prie kitų skyrių pa
gal amžių. Programos pa
baigoj, akordeonistui R. Bi
liūnui grojant lietuvišką 
maršą, mokiniai kaip dru
geliai pasklido po salę ir vi
sas motinas apdovanojo gė
lytėmis.

Į programą susirinko apie 
200 svečių.

SM /uperior /oving/
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 /hving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street,- Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: [3|

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

BUS PRISIMINTAS 
A. A. JUOZAS 
JARAŠŪNAS

Birželio 27 d. sukanka 25 
metai nuo a. a. Juozo Jara- 
šūno mirties. Tą dieną 7:30 
vai. iš ryto D.M.N.P. para
pijos bažnyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios už jo 
vėlę. Pažinusius a. a. Juo
zą — prašome prisiminti 
maldoje.

Nuliūdę: žmona Ona, sū
nus Emanuelis ir duktė Liu
cija su šeimomis. V. Bac.

• Kapų lankymo dieną, 
gegužės mėn. 24 d. 12 vai. 
Visų Sielų kapinių mauzo
liejuj prie prezidento A. 
Smetonos ir jo žmonos ka
pų, dalyvaujant Clevelando 
karių „Ramovės”, šaulių, 
Birutės draugijos ir skautų 
o r g anizacijoms, Tautinės 
S-gos skyrius padės vaini
ką Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimo, tuo 
metu vykstančio Detroite, 
vardu.

Visuomenė kviečiama ap
lankyti mūsų pirmojo ir pa
skutiniojo prezidento ir jo 
žmonos amžino poilsio vie
tas.

MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS

Gegužės mėn. 22-23 d.d. 
Clevelando skautės-tai vyks 
į Visų Sielų, o ramovėnai Į 

Kalvarijos ir Lake View ka
pines, kur bus įsmeigtos 
tautinės vėliavėlės prie mi
rusių narių kapų.

Pirmadienį, gegužės mėn. 
25 d. 8:30 visi ramovėnai 
renkasi prie šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios, kur kar
tu su šv. Jurgio parapijos 
lietuviais veteranais atliks 
nustatytas apeigas.

Mišių metu bažnyčioje 
giedos Clevelando ramovėnų 
vyrų choras, vadovaujamas
G. Karsokienės.

Ramovės Skyriaus 
valdyba

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.

I NATIONWIDE
E 1INSURANCE

I >• on yor »*<*•

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

DAILĖS, MENO IR
■ TAUTODAILĖS DARBŲ j 
Į PARODA j 

įvyks š. m. gegužės 23-24 dienomis
CLEVELANDE DMNP PARAPIJOS 

SALĖJE.

Parodos atidarymas šeštadienį, gegužės j
■ 23 d. 7 v. v. Uždarymas — sekmadienį 4 v. p. p. j

Visi maloniai kviečiami šią labai Įdomią j
■ parodą aplankyti.

Rengia DLK BIRUTĖS DRAUGIJOS ■■ ■
■ CLEVELANDO SKYRIUS !■ ■

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

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

• BIRŽELIO 7 D. O: Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.
• BIRŽELIO 14 D. birželio 

minėjimas 12 vai. Edgewater 
Parke. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių.. Sąjungą 
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 26 D. pensininkų 
gegužinė.

• 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,

• RUGPIŪČIO 16 d. Balfo 
gegužinė.

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

• RUGSĖJO 5 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė. .

• RUGSĖJO 13 d. Abiturien
tų balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

• RUGSĖJO 19 D. 1941 metų 
sukilimo minėjimas.

• RUGSĖJO 20 D. pietūs 
žurnalui "Karys” paremti. 
Rengia L. K. V. S. "Ramovė”. 
Clevelando skyrius, Lietuvių 
namuose.

• RUGSĖJO 26-27 D. Me
nininko Baltuonįo medžio dro
žinių paroda. Rengia: Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa.

• SPALIO 3 D. Vaidinimas 
"Tėvas ir sūnus” (J. Grušo). 
Rengia LB Ohio apyg. valdyba.

• SPALIO 10 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė-balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 18 D. prof. J. Ži
levičiaus 90 metų amžiaus su-' 
kakties minėjimas. Akademija- 
koncertas. Ruošia Čiurlionio 
Ansamblis.

• SPALIO 31 — LAPKRI
ČIO 1 D. D. Lietuvių Dienos. 
Rengia LB Clevelando apylin
kė.

• LAPKRIČIO 7-8 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo

> Komiteto seimas, Clevelande.
• LAPKRIČIO 22 D. 41 me

tų sukilimo minėjimas Naujos 
parapijos salėje.

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

• 1982 M. BALANDŽIO 17 
D. Dirvai paremti Pavasarinis 
balius Lietuvų Namuose.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis colonial — 47,900

Hiller Avė. 6 kambarių, 
didelis salionas, židinys, re- 
creation kambarys, pilnas 
skiepas, 2 automobilių ga
ražas. Skambinti: Ronald ir 
Viktoras Banionis, tėvas ir 
sūnus.

MAIN LINE REAL 
ESTATE CORP.

431-8181 arba 273-4828 
(21-22)

FOR RENT

East 185 St. Old World 
Plaza. Store or office, 1200 
sąvare feet. Basement, air 
condition and parking. 
Lease, Call: 692-2410.

HOUSE FOR SALE
11% finansing

Open Sur.dav 2-5
18004 East Park Drive, 

outh off Lake Shore Blvd. 
Completly remodeled, 3 bed- 
rooms colonial with fire 
place, 2 car garage. Im- 
mediate possession. 55,900. 
Call: 531-6787.

CAMEO REALTY
Anton Matic brocker
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• A. A. Kosto Kalendros 

vienerių metu gegužės 24 
d. mirties proga, Jo bran
giam atminimui Marija ir' 
Antanas Iškauskai, gyv. 
Weston, Ont., Dirvai atsiun
tė auką 25 dol. Ačiū.

• A. A. Vytautas Sirvy
das, 82 m., laikraštininkas, 
Vienybės redakcijos narys, 
š. m. gegužės 17 d. mirė 
Hudson, N. H. Palaidotas 
gegužės 20 d. Nashua, N.
H. šalia žmonos, mirusios 
prieš keletą metų.

Velionis buvo baigęs Val- 
paraiso universitetą ir nuo 
1912 m. bendradarbiavo be
veik visuose lietuvių laik
raščiuose. Parašė ir išspaus
dino savo tėvo biografiją 
Juozas O. Sirvydas, kurioje 
daug vertingos medžiagos 
iš JAV lietuvių istorijos, 
Broniaus K. Balučio biogra
fiją, kurią išleido J. Bachu- 
nas ir dokumentinę apžval
ga apie Amerikos lietuvių 
knygas 1875-1904. Taip pat 
parašė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje istorijos pir
mąją dalį (1886-1915).

• Vasario 16 gimnazijos 
30 metų jubiliejaus proga 
šaukiamas visuotinis buvu
siųjų gimnazijos mokinių, 
mokytojų, ir tarnautojų su
važiavimas įvyks š. m. lie
pos 3-5 dienomis Romuvoje, 
Huettenfelde.

Yra pramatyta įdomi ir 
spalvinga programa. Galė
site save pamatyti kun. J. 
Dėdino suktuose filmuose 
bei rodomose skaidrėse! 
Bus foto-nuotraukų paro
dos, bei gimnazistų darbų 
eksponatai.

• Birutės Kemežailės 
poezijos knygai "Nebijok 
žaibų, nei vėtrų” išleisti su
sidaręs komitetas jau pra
dėjo darbą. Gegužės 4 d. au
torės bute įvyko pirmasis 
posėdis, kurio metu buvo 
išsirinkta valdyba: pirm. Z. 
Juškevičienė, sekretorius J. 
Jokubka ir iždininkas J. 
Kavaliauskas. Komiteto na
riais: S. Petersonienė, K. 
Radvila, dr. J. Briedis, dr.
J. Kižys, J. Tijūnas, S. 
Šmaižienė, J. Bagdžius, J. 
Vaičiūnas ir G. Kulikaus
kienė.

Midland Savings & Loan 
Ass’n., 2657 W. 69th St., 
Chicago, III., tos poezijos iš
leidimui yra atidaryta sąs
kaita Nr. 3637-2.

LIETUVIŠKŲ SODYBŲ 
ĮKŪRIMAS

Apskaičiavus dalinius 
JAV LB-nės Socialinių rei
kalų tarybos statistinius 
duomenis paaiškėjo, kad di
džiulė dauguma vyresnio 
amžiaus lietuvių pasisako už 
būtiną reikalą įkurti Lietu
viškas sodybas, š. m. gegu
žės mėn. 7 ir 8 dienomis 
Socialinių reikalų tarybos 
atstovai prof. dr. Regina 
Kulienė, sociologė Galina 
Sužiedėlienė ir dr. Antanas 
Butkus lankėsi Washingto-

AMERIKOS LIETUVIU TAUTIIES SI.IIVOS 

SEIMO BANKETAS 
ĘVYKS Š| ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 23 D. 8 V. V. 
HYATT REGENCY VIEŠBUTYJE, DEARBORN, MICH.

Sol. LIUCIJA MAŽEIKIENĖ, akompanuojant V. NEVERAUSKUI, atliks meninę programą, šokiams 
gros NEO-LITHUANIA ORKESTRAS iš Chicagos.

Rezervacijas daryti pas S. ŠIMOLIUNĄ (313) 861-5975 ar J. ŠVOBĄ (313) 547-2859. Auka nuo as
mens 21 dol.

Visi maloniai kviečiami.
SEIMUI RENGTI KOMITETAS

ne ir Federalinės valdžios 
konsultantų įstaigose teira
vosi bei studijavo galimy
bes tokių sodybų įkurdini
mo reikalais. Paaiškėjo, kad 
yra realios galimybės pri- 
einamom sąlygom Lietuviš
kas sodybas įkurti. Tad So
cialinių reikalų taryba vien
balsiai sutarė imtis konkre
čių žygių pagrindinai išstu
dijuoti sąlygas Chicagos, 
Clevelando, Detroito ir Flo
ridos lietuvių kolonijose, su
sitarus su vietiniais lietuvių 
visuomenės atstovais pa
ruošti planus ir išdirbti fi
nansavimo, administravimo, 
sveikatos apsaugos ir kt. 
detales šių sodybų įkūrimo 
realizavimui.

Minėtose lietuvių koloni
jose pirminiai kontaktai su 
visuomenės atstovais jau 
užmegsti ir parodytas no
ras bei ryžtas šias sodybas 
įkurdniti. Ateityje bus krei
piamasi ir į platesnę visuo
menę ją informuojant, pa
tarimų bei pagalbos pra
šant.

NEW YORK
LANKĖSI SOL. VINCĖ 

JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ
Vincė Jonuškaitė-Zaunie- 

nė, nepriklausomos Lietu
vos operos buvusi solistė, 
šiuo metu gyvenanti Santa 
Barbara, Kalifornijoj, buvo 
atvykusi į New Yorką, kur 
ji praleido didžiausią savo 
gyvenimo laikotarpį išeivi
joje. Nuo pat pirmųjų at
vykimo į šį kraštą dienų ji 
aktyviai įsijungė į visuome
ninę veiklą. Pati organizavo 
ir vadovavo ypač Lietuvių 
Moterų Federacijai, todėl 
New Yorke ji buvo visiems 
gerai pažįstama viešnia. 
Apsistojo pas dukrą Giedrę 
Zauniutę ir tris savaites čia 
būdama lankė draugus ir to 
meto lietuvių parengimus, 
kurių čia netrūko.

Lietuvos generalinio kon
sulo žmona Janina Simutie
nė gegužės 7 d., konsulato 
patalpose jai surengė jaukų 
priėmimą, kuriame dalyva
vo ponios: R. Budrienė, 
LMF buvę, pirmininkės ir 
veikėjos: I. Banaitienė, V. 

čečėtienė, G. žilionienė, E. 
čekienė, L. Černiauskienė ir 
kt. Ta proga buvo pasida
linta įspūdžiais įvairiais lie
tuvių išeivijos veiklą lie
čiančiais klausimais.

Viešnią pasveikino ir ge
neralinis konsulas A. Simu
tis, atėjęs iš savo kabineto.

MEČIO RAZGAIČIO 
KONCERTAS

Mečys Razgaitis jau eilę 
metų New Yorko lietuviams 
yra žinomas, kaip aktyvus 
Lietuvos laisvės kovotojas. 
Jis nepraleisdavo nei vie
nos progos demonstruoti ir 
atvirą bei griežtą žodį tarti 
prieš toje kovoje susvyra
vusius ar abejojančius, o 
ypač prieš besilankančius 
čia okupuotos Lietuvos so
vietų patikėtinius ir vietos 
k o m matuojančių lietuvių 
jiems rengiamus priėmi
mus.

šalia savo tiesioginių duo
nos pelnymo darbų jis lan
kė dainavimo pamokas ir 
lietuvių parengimuose at
likdavo solo partijas, o vė
liau ir svetimųjų, rengė sa
vo koncertus ir taipgi pats 
rašė patriotines dainas.

Birželio 7 d. 4 v. įvyks
M. Razgaičio koncertas Ap
reiškimo parapijos salėje 
Brooklyne, kurio programą 
sudarys jo paties sukurtos, 
šių dienų patriotine dvasia 
persunktos dainos.

Pelnas skiriamas Apreiš
kimo parapijos mokyklos 
remontui. Įėjimo auka pa
gal išgalės. Vaikam ne
mokamai.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia j savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

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! Nco-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.
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