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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GULAGU IR KZ 
LIUDININKAI

Jau ketvirtą dešimtmetį 
veikia Lietuvos Rezistenci
jos buv. Politinių Kaliniu 
Sąjunga, ši sąjunga kūrėsi 
1945 m. Vokietijoje ir pir
mieji jos metai praėjo dau
giau rūpinantis organizaci
niais, susižinojimo bei pa- 
galbos reikalais, nors netru
ko ir didesnių veiksmų poli
tinėje srityje. Daugumos 
šios sąjungos narių buvo 
samprotaujama, kad Lietu
vos laisvės byloje reikštis 
neužtenka būti kaliniu, o 
reikia turėti ryškesnių sa
vybių. Kalbamas pasyvu
mas metų bėgyje didesnės 
politinės akcijos asmeny
bes nukreipė į kitas mūsų 
organizacijas, o pačios są
jungos veikla sumenkėjo. 
Pastaraisiais metais ryškė
ja, kad tas sumenkėjimas 
yra didelis nuostaolis mūsų, 
išeivijos lietuvių, vedamai 
Lietuvos bylai. Lietuvių 
tautos genocido vykdytojai 
dar ir šiandien naikina lie
tuvius tėvynėje ir išeivijo
je, kaltindami nebūtais nu
sikaltimais, kelia jiems by
las, klastotais dokumentais 
viešojoj opinijoj daro juos 
nusikaltėliais prieš žmoniš
kumą ir prigimtas žmogaus 
teises.

Kun. Vytautas Pikturna 
vienas iš paskutinės Lietu
vių Politinių Kalinių valdy
bos narių, talkinamas Chi
cagoje gyvenančių buv. ka
linių padarė nutarimą, pa
sukti nauja linkme ir su
stiprinti visos sąjungos vei
kimą. Kalbamą posūkį turi 
atlikti šaukiamasis buv. po
litinių kalinių suvažiavimas, 
1983 m. kovo 12-13 d. šio 
suvažiavimo uždavinys ke
leriopas: a) Prisiminti ir 
pagerbti bolševikų ir vokie
čių nacių kalėjimų ir kito
kių žmogaus naikinimo in
stitucijų aukas; b) Dekla
ruoti JAV ir kitų vakarų 
pasaulio Vyriausybėms lie
tuvių tautos laikyseną oku
pacijų metais ir besąlygini- 
nį siekimą Lietuvos laisvės 
ir jos gyventojams žmo
gaus teisių; c) Išrinkti pil
ną buv. kalinių valdybą, rū
pintis suvažiavimo nutari
mus įgyvendinti.

Į suvažiavimą kviečiami 
visi buvusieji Nacių Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos 
kaliniai, neišskiriant ir Si
biro tremtinių. Jaut pats 
daly vavimas Auschwitzo, 
Stutthofo, F 1 o ssenburgo, 
Oranienburgo, kaip lygiai

(Nukelta į 4 psl.)

Dirvos koncertas, įvykęs š. m. kovo 6 d. Clevelande, kuriame dainavo sopranas Regina 
Žymantaitė-Peters ir Motropolitan Operos baritonas Mario Sereni su simfoninio orkestro an
sambliu, turėjo didžiulį pasisekimą. Plačiau apie šį koncertą bus sekančiame numeryje. Nuo
traukoje Mario Sereni ir Regina Žymantaitė-Peters. J. Garlos nuotr.
_____________________ _____________________________________________________ _ nos Gražienės. Pirmoji pre-

NAFTOS GINKLAS -- DANGAUS 
DOVANA REAGANUI

Sakoma, kad XX amžiaus 
karai buvo vedami dėl naftos, 
dėl jos šaltinių kontrolės. Ir 
dabar susirėmimo tarp abejų 
super-valstybių greičiausiai 
laukiama Vid. Rytuose dėl tos 
pačios priežasties, nors tos sri
ties naftos šaltiniai tiesiogiai 
nereikalingi nei amerikiečiam 
nei sovietams, bet jų kontrolė 
leistų lengviau paveikti Euro
pos ir likusio pasaulio valsty
bes. Jei ten nebūtų naftos, 
nereikėtų varžytis dėl tų dy
kumų!

Šio amžiaus viduryje nepap
rastai padidėjęs naftos parei
kalavimas davė vienkartinę 
progą didžiausiam naftos par
davėjui Saudi Arabijai suburti 
aplink save daugelį kitų naftos 
tiekėjų ir padiktuoti palygina
mai nepaprastai aukštas kai
nas. Tas savo keliu paskatino 
naftos ir jos pakaitalų ieškoji
mą kitose srityse ir sumažino 
jos sunaudojimą. Rezultatas 
buvo toks, kad vietoje naftos 
trūkumo susidūrėme su jos per
tekliumi, kas normaliai turi 
vesti prie naftos kainų kritimo. 
Teoriškai, naftos kainas gali
ma būtų išlaikyti jų dabarti
niame lygyje - apie $34 už sta
tinę - sumažinus jos tiekimą. 
Paktiškai tačiau kai kurie tie
kėjai - kaip Nigerija, Indone
zija, kariaujantieji Irakas su 
Iranu, OPEC kartėliui nepri
klausanti Meksika - visi tie 
kraštai taip yra reikalingi pa
jamų už naftą, kad jie turi 
parduoti visą savo gamybą už 
jiems siūlomas kainas. Tik 
Saudi Arabija gali sau leisti 
prabangą sumažinti savo naf
tos tiekimą beveik pusiau ir tai

palyginti patogiai išgyventi 
dėl savo nedidelio gyventojų 
skaičiaus. Dauguma pas juos 
dirbančių yra svetimšaliai, ku 
riuos galima pasiųsti namo ir 
dideli kapitalai yra investuoti 
užsieniuose. Saudi Arabija 
turi investavusi užsieniuose 
apie 170 bilijonų dolerių, kas 
per metus turi jiems atnešti 
kokius 15 bilijonų nuošimčių 
ir uždarbio. Mažiukas Kuwait 
turi užsieniuose apie 100 bili
jonų dolerių. Tie kapitalai leis 
Persijos įlankos valstybėms

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengtas Vasario 16 minėjimas pradėtas Lietuvos himnu. 
Nuotraukoje minėjimo prezidiumas. Iš kairės: Dr. Alvydas Albas — skyriaus iždininkas, Dalė 
Gotceitienė — vicepirmininkė, dr. Audronė Karalienė — skyriaus pirm., A. Juodvalkis — korp! 
vyr. valdybos pirm., Violeta Burokaitė — skyriaus sekretorė ir Gražina Gražienė — pagrindinė 
minėjimo paskaitininke. Prie vėliavos: Rasa Plioplytė, Vitas Plioplys ir Joana Vasiliauskaitė.

V. A. Račkausko nuotr.

Vytautas Meškauskas

gana lengvai pergyventi ant 
jų kritusi sunkmetį. Ilgainiui, 
šios planetos naftos ištekliai vis 
tiek baigiasi ir todėl reikia skai
tytis su naftos pasiūlų mažėji
mu, kas vėl padidins kainą.

Dabartinę situaciją tačiau 
galima pavadinti paties dan
gaus dovana Reagano admi
nistracijai. Reikia atsiminti, 
kad ir nepaprastai šilta žiema 
šiame krašte prisidėjo prie naf 
tos pareikalavimo sumažėjimo

(Nukelta į 2 psl.)

NEOLITUANAI 
PAMINĖJO 

VASARIO 16 
Antanas Juodvalkis

Korp! Neo-Lithuanit Chi
cagoje vasario 27 d. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 65, 
metų sukaktį.

Minėjimas pravestas iš
kilmingos sueigos metu, da
lyvaujant Korp! vėliavai ir 
Chicagos skyriaus valdybai.

Minėjimą atidarė ir pra
vedė padalinio pirm, advo
katė Audronė Karalienė 
(Pavilčiūtė). S u g i edotas 
Lietuvos himnas ir išklau
sytos dvi paskaitos: pirm. 
A. Karalienės ir fil. Graži- 

legentė savo platokoje ap
žvalgoje, klausytojus nukė
lė į nepriklausomybės kovų 
metą, kūrybinį laisvės gy
venimą, kurio metu pasiek
ti labai dideli laimėjimai 
visose valstybinio gyveni
mo srityse: ekonominiame, 
švietimo, kultūros, meno, 
mokslo, sporto ir kitose. Iš 
karo griuvėsių prisikėlusi 
Lietuva, per trumpą nepri
klausomybės laikotarpį, pri
siaugino gabių valstybinin
kų, švietėjų, kultūrininkų 
ir pasivijo Vakarų Europos 
valstybių gyvenimo lygį. 
Kvietė jaunuosius lietuvius 
dar labiau įsijungti į lietu
višką darbą ir padėti tautai 
išsilaisvinti iš rusiškos ko
munistinės vergijos ir at-

(Nukelta į 6 psl.)



■ Iš kitos pusės
Kaip keičiasi laikai, štai viename dienraštyje skai-

El Salvador yra raktas į Meksiką? - Nepaprastas gyventojų 
prieauglis sukėlė nenugalimą problemą visoje Centro Amerikoje. 

__  - JAV administracija prašo naujos paramos Salvadorui. —
Naftos kainų kritimas suda

vė nemažą smūgį Meksikai, 
kuri, tikėdamasi didesnių pa
jamų už savo naftą, prasisko
lino užsienio bankams. Kai
noms kritus, ji neturi iš ko ati
duoti. (Į paplitusi priekaištą, 
kam jie tiek daug išskolino už
sieniams, Amerikos bankai at
sako, kad jie tam panaudojo 
užsieniečių pas juos padėtus 
pinigus ir už tat faktinai ne
galėjo kitaip elgtis, nenorėda
mi nustoti savo klijentų.) Mek 
sikai i pagalbą paskubėjo 
Tarptautinis Monitarinis Fon
das ir tokiu būdu krizė buvo 
atidėta tolimesniai ateičiai, 
tačiau Meksikos finansinė būk
lė ir toliau liko labai nestabili. 
Joje perdaug gyventojų negali 
rasti sau darbo. Daugelis turi 
nelegaliai emigruoti į JAV, 
kur, žinoma, jų niekas nelau
kia su išskėstom rankom. Akli
nai uždaryti sieną beveik neį
manoma. Tai pareikalautų 
nepaprastai daug lėšų ir, svar
biausia, politiniai būtų nepro
tinga. Nelegali imigracija į 
JAV sudaro tą ventilį, kuris 
reikalingas spaudimui pačioje 
Meksikoje sumažinti. Dar 
daugiau bedarbių galėtų pri
vesti prie tokios pat padėties, 
kurią pergyvena kitos Centro 
Amerikos respublikos - revoliu
cijos ar jos rimtos grėsmės. Tie
sa, Meksikos vienos partijos 
režimas yra geriau paruoštas 
sutikti puolimą iš kairės, nes 
pats savo laiko kairiu, už di
džiuosius žemvaldžius, kurie 
dominavo į pietus nuo Meksi
kos esančiose respublikose. 
Meksikai padėjo gausių naftos 
šaltinių - su iki šiol buvusiom 
labai aukštom kainom - atra
dimas. Tačiau netrūksta žmo
nių, jų tarpe ir demokratų se
natorius H. Jakson, kurie ma
no, kad Maskvos tikslas yra ne 
tiek mažos bananų respubli
kos, bet pati Meksika. Jeigu 
Meksika patektų Maskvos įta
kai, galima įsivaizduoti koks 
pavojus kiltų JAV, kurios tu
rėtų čion perkelti savo kariuo
menę iš Europos, palikdamos 
ją atvirą sovietų pasistūmėji
mui.

Bet taip galvojančių nėra 
daug. Vyraujanti pažiūra čia 
yra tokia, kad revoliucinius są. 
jodžius Centro Amerikoje iš
šaukė ne Maskva ar Kuba, bet 
sunkiai pakenčiamos gyveni- 
mosąlygos. Vienas iš siūlomų 
tai problemai atsakymų yra 
žemės reforma. Tai tačiau tė
ra tik laikina politinė priemo
nė, nes negali duoti visiems 
tiek žemės, kad kas nors joje 
galėtų pakenčiamai pragyven
ti. 2monių perteklius žemės 
ūkyje turėtų rasti vietas pra
monėje ir prekyboje. Kol to 
nebus, tos respublikos liks na
šia dirva revoliucijoms, ypač 
jei kas jas iš šalies dar pakurs
to. Partizaniniai puolimai ga
li būti atremti tik labai griež
tom priemonėm, kurios parei
kalauja daug visai nekaltų au
kų, kas savo keliu kenkia val
dančiųjų prestižui.

Washingtono administraci

jos viena po kitos nerado geres
nės išeities, kaip paremti vie
tinius režimus, kas sukėlė ne
pasitenkinimo šiame krašte. 
Girdi, remiami fašistiniai re
žimai, kurie nesiskaito su žmo
nių teisėmis. Vietoje jų turėtų 
būti sudaryti koaliciniai, kraš
to gero pageidaują režimai. 
Tuo atveju prieš juos nebūtų 
kam kovoti! Tačiau tokius re
žimus neįmanoma sudaryti, 
nes komunistaujantis juose 
elementas tol nenusiramins, 
kol nepaims visos valdžios į sa
vo rankas. Ar ne taip įvyko vi
soje Centro ir Rytų Europoje? 
Tiesa, tai buvo sovietų kariuo
menės šešėlyje. Pietų Ameri
kos tas šešėlis nesiekia, tačiau 
pogrindžio veiklai yra nemaža 
dirva. Idealistai nepajunta 
kaip pavirsta aparačikų iškam
šomis.

Tokia situacija yra Salvado
re, kur neseniai buvo pravesti 
rinkimai ir sudaryta teisėta 
vyriausybė. Komunistai rinki
muose nedalyvavo, nes nesiti
kėjo laimėti daugumos. Jie 
siūlo sudaryti koalicinę vyriau 
sybę ne parlamentarinėm tai
syklėm, bet susitarimu, aišku, 
gaudami visus svarbiausius 
valdžios postus. Panašiai juk 
atsitiko Nicaragoje. Tiesa, 
ten dar neįvestas režimas Ku
bos pavyzdžiu, bet tai tik lai
ko klausimas. Taktiniais su
metimais geriau to nedaryti, 
kol dar vyksta kovos Salvado
re.

Kai gen. Haig buvo paskir
tas Valstybės Sekretorium, jis 
manė - ir tai viešai pasakė - 
jog sustabdyti tą Centro Ame
rikos komunistėjimo eigą gali 
tik žygiai prie paties blogio šal
tinio - suprask, Kubos ar net 
Maskvos.

Jo vietoje dabar esąs G. 
Shultz yra daugiau diploma
tiškas. Administracija tikėjo
si, kad su JAV karine ir ekono
mine parama teisėtai išrinktas 
režimas galėtų sukilėlius nuga
lėti, tačiau kongresas vietoje 
prašytų 86 milijonų dolerių 
karinei paramai paskyrė tik 
26. Atrodo, kad to neužtenka. 
Pasiųstiems kariniams instruk
toriams įsakyta nesivelti į kari
nes operacija. Kai vienas ser
žantas buvo sužeistas skren
dant helikopteriu, čia kilo ne
mažas triukšmas. Dabar ad
ministracija yra priversta pra
šyti daugiau lėšų, kas sutiko 
nemažą pasipriešinimą kong
rese. Girdi, esą visai aišku, 
kaip buvo Vietname, kad ne
galima ieškoti kitokio sprendi
mo, kaip tik politinio: t.y. su
daryti koaliciją su komunis
tais. Ir tai po viso Europos ir 
Azijos patyrimol

Valstybės Sekretorius 
pereitą pirmadienį kalbėda
mas senato užs. reikalų komi
sijos posėdyje, taip atsakė į se
natoriaus Inouye(dem. Haw.) 
klausimą, ar Salvadoras yra 
svarbus JAV: 'Taip, dėl to 
nėra jokios abejonės ... Pate
kimas dar vieno krašto - šalia 
Kubos, Grenados, Nicaragos 
ir gal dar kitų - į sovietų ir Ku

bos įtaką, būtų labai bloga ži
nia šiam kraštui ... Sukilėlių 
pajėgos priklauso nuo karinio 
aprūpinimo iš Sovietų Sąjun
gos. Jei mes savo tiekimą su- 
stabdysime, o sovietai tęs, mes 
nepasieksime norimo rezulta
to. Aš netikiu į blogus prana
šavimus, bet iš dabartinės si
tuacijos mes galime pasidaryti 
visai aiškias išvadas.

Sekretorių papiktino sena
toriaus Patrick Leahy (dem. iš 
Vermonto) pastaba, kad R. 
Katalikų bažnyčia yra nusi
teikusi už derybas su komunis
tais, už tat nėra prasmės ir 
JAV tam priešintis.

Shultz atkirto: ‘Esu įsitiki
nęs, kad - jei Salvadore įsiga
lėtų ta pati grupė kaip Kuboje 
ar Nicaragoje, su parama iš tų 
pačių šaltinių - tai būtų bloga 
naujiena Salvadoro liaudžiai, 
JAV-bėms ir Bažnyčiai Salva
dore. Sovietų Sąjunga nepa
garsėjo savo religijos traktavi
mu )... there is nothing great 
about the way religion is trea- 
ted in Soviet Union).
Visa tai sudarė gerokai įelek

trintą atmosferą popiežiaus 
vizitui EI Salvadore pereitą 
sekmadienį.

Naftos ginklas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Iš pradžių prasidėjęs naftos 
kainų'kritimas šio krašto medi- 
jos buvo sutiktas kaip naujas 
... nepasisekimo ženklas. Gir
di, naftos kritimas prives prie 
bankroto Meksiką, Nigeriją, 
Indoneziją, iš dalies Britaniją 
ir Norvegiją. Jos sulaikys savo 
skolų grąžinimą bankams ir 
tuo būdu privers tuos bankru
tuoti. Iš kitos pusės - sumažė- 
jusios naftos kainos padės leng 
viau sutvarkyti savo prekybos 
balansus ją importuojantiems 
kraštams, kurių yra daugiau 
negu eksportuojančių. Tokiu 
būdu po truputį grįžo įsitiki
nimas, kad naftos kritimas 
yra beveik visiems naudingas. 
Naftos kaina, lyginant ją su ki 
tomis prekėmis, vistiek turi 
suktis apie 20 dolerių, bet ne 
daug aukščiau, todėl, apla
mai imant, naftos kainų kriti
mas yra sveikintinas.

Žinia, tai surišta su pavoju
mi. Pigesnė nafta padidins jos 
suvartojimą ir kraštą padarys 
lengviau pažeidžiamu krizės 
metu. Už tat JAV interesas 
būtų krašto viduje palaikyti 
pastovias naftos kainas, kad 
paskatintų jos taupymą, pa
kaitalų ieškojimą ir vidaus ga
mybą. Tai galima padaryti 
muitų uždėjimu įvežamai naf 
tai, kas kartu sumažintų vals
tybės deficitą ir vestų prie to
limesnio užsienio naftos kainų 
kritimo. Tai padaryti turi tei
sę prezidentas, pagal 1962 m. 
įstatymą. Ar reikia geresnės 
dovanos visų kritikuojamai ad
ministracijai? Ir dar rinki
mams artėjanti

Jei naftos kainos iš tikro kris
tų iki $20 už statinę, JAV - 
kurios importuoja trečdali sa-

tau:
"Jėzuitai mokyti tai turi ką išrasti, š. m. sau

sio 6 d. vakare nuėjau ton kanadiečių jėzuitų baž
nyčion. Viskas ėjo kaip kitur, bet kada pasakė pa
linkėti ramybės, kaip kabarete šoko j glėbius ir 
pradėjo bučiuotis1. Aš buvau arti durų, tai, kad 
koks kudlius nepasiektų, sprukau lauk. Kas garan
tuoja, kad negausiu parkų?’’

Seniau manytumėt, kad cituoju iš NAUJIENŲ. Iš 
tikro tai iš marijonų DRAUGO. Dr. Adamavičiaus svei
katos skyriuje, kuris pritarė laiško autoriui, kad bučia
vimasis su nepažįstamais žmonėmis HIGIENOS ATŽVIL
GIU nepraktikuotinas. Ne tik dėl higienos:

Šis skyrius, — rašo Adomavičius, — nežino 
nė vieno lietuvio bažnyčioje, kuriam tas rankų pa
spaudimas patiktų. Tik juodieji savo maldos na
muose pamatę baltąjį per kelis suolus siekia-tiesia 
savo plaštaką. Taip elgdamiesi jie turi SAVITUS 
NUSITEIKIMUS.

Iš savo pusės daktaras pataria:
"Bendrai paėmus, nereikia ir tarp giminių bu

čiuotis: pakanka žandais vienas kitą paliesti. SEI
LĖTĄ PASIBUČIAVIMĄ PALIKIME TAM TIK
RAI ŽMONIŲ GRUPEI. Būtų gerai, kad kas nors 
jėzuitų vadovui Toronte mandagiai primintų čia 
pasakytą tiesą.”

Daktaras iškėlė keletą naujų klausimų: kas gi ta 
"seilėtų pasibučiavimų grupė”, kokius 'savitus nusiteiki
mus’ turi juodieji? šiaip reikia džiaugtis ar, konservaty
viai nusiteikus, gailėtis dėl iš katalikiškos spaudos dings
tančio drovumo. Juk kai prezidento Johnsono žmonai bu
vo operuota krūtis, DRAUGAS tai pavadino krūtinės 
operacija. Dabar rašome vis drąsiau. Pvz. jėzuitų LAIŠ
KUOSE LIETUVIAMS prof. Šilbajoris, aptardamas Ic- 
choko Mero ’Sarą’: konstatuoja:

”,.. Tai jį Sara ir pasmaugia pačiame lytinio 
akto įkarštyje ir išsivaduoja nuo viso savo slogu
čio, ir susiliečia su mirtim, užversdama paskutinį 
knygos lapą.”

Kažin kokia būtų dr. J, Adomavičiaus į tai medici
niška ir kitokia reakcija? vm

vo suvartojimo - galėtų sutau
pyti apie 90 bilijonų dolerių į 
metus. Dar svarbiau yra naf
tos kainų kritimas varžybose 
su Sovietų Sąjunga dėl domi
navimo visame pasaulyje. So
vietų Sąjunga yra didžiausias 
naftos gamintojas pasaulyje ir 
už parduotą užsieniui naftą ji 
surenka pusę jai reikalingos 
užsienio valiutos. Naftos 
kainos kritimas visu trečdaliu 
būtai jai smarkus smūgis, ver
čiantis ją būti nuolaidesne de
rybose dėl nusiginklavimo. 
Tarp kitko, tai įrodytų ir Rea
gano neklaidingumą, priešta
raujant dujotiekio pravedimui

iš Sibiro į Vak. Europą. Da
bartinėje situacijoje europie
čiai galėtų pigiau patenkinti 
savo energijos poreikį iš kitų 
šaltinių, negu naudojantis so
vietų tiekimu. Tai turėtų pa
dėti krik. dem. Vokietijos rin
kimuose.

Vienu žodžiu - proga yra! 
Ar ji bus išnaudota - tai jau 
kitas klausimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

#★★★★★★★★★★★★★*★★★★★★*★★***********
♦♦♦*♦♦♦
♦

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

* ♦ 
♦ ♦
* * 
♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦

♦♦*♦♦
♦♦*♦♦
**
♦♦*♦
■*

♦♦
♦
■*

★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★it

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
_ Cicero: (312) 656-6330

FSUC Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gi ibauskas
Eseeutive-Sccretar.v

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowl>rook Mar.ager

♦♦ »*♦
Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. *

♦
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'HARMONINGOS TARYBINES 
ASMENYBĖS’

Dr. Vadovų Čeką amžinybėn išlydėjus

Sausio 27-28 dienomis 
Vilniuje įvyko jau trečias 
okup. Lietuvos kultūros 
darbuotojų suvažiavimas, 
kuriame buvo pateikta nu
veiktų kultūrinių darbų 
ataskaita ir ištiestas parti
jos rodiklinis pirštas į atei
tį. Jame Ministrų tarybos 
pirmininkas R. Songaila, 
Kultūros ministras J. Bieli
nis, LKP CK sekretorius L. 
šepetys ir smulkesnieji pa
reigūnai vėl turėjo progos 
paskaičiuoti mokyklų, kul
tūros namų, bibliotekų, kny
gų ir kitų "materialinių bei 
dvasinių vertybių’’ padidė
jimo procentus, kultūrinin
kams išdalintus ordinus ir 
garbės vardus, išdovanotas 
premijas ir kitokius kultū
rinės veiklos duomenis.

Na, tebūnie visa tai tei
sybė. čia mes nesirengiame 
mažinti nei tų procentų, nei 
mokyklų ar kitų įstaigų 
skaičiaus ir nei garbės var
dų, jeigu tai padaryta lietu
vių tautos kultūros gyvy
bingumo labui. Bet vis dėlto 
norėtume atkreipti dėmesį 
į kai kuriuos faktus, kurie 
kažin ar su mūsų kultūros 
ugdymu derinasi.

Štai bene svarbiausias 
kultūros vairuotojas L. še
petys turbūt nuoširdžiai 
pasidžiaugė, kad jau ”nuo 
reakcinių apnašų apvalytas 
mūsų kultūrinis palikimas” 
ir nurodė, jog dar "reikia 
išguiti senu tamsumu dvel
kiančių tradicijų likučius ir 
neleisti atsirasti panašioms 
naujoms”.

Aišku, kompartijos se
kretorius tai sakydamas, 
turi galvoje ne nuo senų 
knygų nušluostytas dulkes 
ar vertas išguiti tradicijom 
virtusias girtavimo ir kyši
ninkavimo ydas. Jis gėrisi, 
kad jau atitinkamai okupa
cinio režimo politikai išcen
zūruota senoji lietuvių lite
ratūra, "pataisyta” ir su
glaudinta su Rusija Lietu
vos istorija ir palenktos le
ninizmo "išminčiai” kitos 
mokslo šakos. O reikia pa
naikinti — tik dar vis gy
vus religinių švenčių papro
čius ir nepriklausomybės 

laikų ženklus bei prisimini
mus ...

Bet iš jo lūpų mes girdi
me ir dar visuotinesnį įpa
reigojimų ateičiai. Savo 
kalboje jis nurodo būtinų 
reikalų, partijai vadovau
jant, kryptingai "ugdyti 
harmoningų asmenybę”, at
seit — "statyti tarybinį 
žmogų".

Deja, mūsų tautos nusi
vylimui, beveik per 40 metų 
komunistinis a u k 1 ėjimas 
"harmoningų tarybinių lie
tuvių asmenybių” prigami
no jau tiek daug ir dar to
kių, kokių net juodžiausių 
dienų Lietuvos istorijoje 
nėra buvusių. Jos ne tik 
svetimais bruožais išraižė 
Lietuvos veidų, bet defor
mavo ir pačia mūsų tautos 
sielų, išlikusių gyvų ir at
sparių per mūsų tėvynę ali
nusius karus, marus, bajo
rijos nutautėjimų, baudžia
vų ir spaudos draudimų. Ir 
koks dabar didis skirtumas 
su palyginamai dar ne sena 
praeitimi!

Senoviniam lietuviui ru
sų žandaras ir "ochrankos” 
ilgaausis slapukas buvo tik 
prakeiksmo vertas Lietuvos 
pavergėjo tarnas, o šiandien 
— tas šuns pareigas savo 
krašte eina jau patys "’har- 
moningi” komunistiniai lie
tuviai, ir okupacinis reži
mas mums išaugino net ir 
KGB generolo Aleksandro 
Guzevičiaus "harmoningų 
asmenybę”. O nuo rusų ko
munistų partijos kryptin
gai išugdytos "harmonin
gos" Antano Sniečkaus as
menybės vakarų kryptimi 
turėjo bėgti ne tik artimi 
jo giminės, bet net ir jo pa
ties motina.

Seniau niekam nei sapne 
nebūtų šmėkštelėjusi min
tis sukurti paminklų Rusi
jos carui, generolui Murav
jovui ar lietuvių persekioji
mu išgarsėjusiam žanda
rų viršininkui Vonseckiui. 
šiandien — ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose ir 
net laukuose patys lietuviai 
savo rankomis primūrijo 
tarybinių rusų "carų”, ge-

Vasario 21 d. ankstų ry
tų, staigaus širdies priepuo
lio ištiktas savo namuose 
Woodhavene, N. Y. mirė dr.

nerolų ir komunizmo popų 
akmeninių stabų ir jų var
dais pavadino gatves, tary
binius dvarus ir mokslo 
įstaigas.

Iki bolševikų okupacijos 
joks Lietuvos rašytojas ar 
nežinomasis liaudies dai
nius nėra nei vienu savo žo
deliu pagarbinęs nei Krem
liaus kurantų, nei Volgos 
vandenų, nei Sibiro kator
gos sniegynų ir nei rusų 
caro išminties ir galybės.

O šiandien — kokia ne
paprasta "pažanga” ir kaip 
plačiai išskėsti mūsų "kul
tūros sparnai”! Okupanto 
šlovei lietuviai jau pridai- 
navo storus tomus poezijos, 
prikūrė muzikos, pripiešė jo 
žudikus aukštinančių pa
veikslų, tautiniais rūbais 
pasipuošę, šoka vergijos 
sukakčių minėjimuose, o 
kultūros vairuotojai tribū
noje meldžiasi už komunis
tinės Rusijos tankais mums 
atvežtų palaimų. Be to, pa
tys lietuviai gaudo raudo
nosios rusų imperijos prie
šus, savųjų nepavergtos 
minties spaudų, patys savo 
tautiečius šnipinėja, tardo, 
teisia, įkalina ir išsiunčia 
durtuvais apramstytus Į Si
biro vergų stovyklas, o stri
bų laikais — patys išdavi
nėjo ir šaudė savo brolius 
ir patys su žeme sulygino jų 
kapus.

Tad ar jums reikia dar 
daugiau ir dar "kryptingiau 
išugdytų tarybinių asmeny
bių”, kai, partijai vadovau
jant, jau ir dabar neatpa
žįstamai sužalotas lietuvio 
charakteris, kai profesiona
lai melagiai jau išauklėjo 
okupantui ištisų tokių pat 
melagių, politinių trumpa
regių ir paklusnių lietuviš
kų "deržimordų” generaci
ją?

žinoma, negalima ne sva
joti, kad visi okupuotieji 
mūsų tautiečiai būtų tokie 
kaip Romas Kalanta, Ga
jauskas, Petkus, Terleckas, 
Sadūnaitė, Skuodis ir dau
gybė kitų, kurie papuoš 
mūsų ateities istorijos la
pus. Verti pagarbos bus ir 
tie, kurie, raitydamiesi 
priespaudoje, rezikuodami 
kalėjimų dešimtmečiais ir 
dairydamiesi baimėje, grin
džia mūsų tautai tikromis 
kultūros vertybėmis kelia, 
neša jos priekyje nors ir 
pritemdytų mokslo šviesos 
žiburį, nors ir užuominomis 
skelbia jai tiesų ir žadina 
laisvės ilgesį. Bet kaip iš- 
trinsime iš atminties tuos 
"harmoninguosius" savųjų 
žmonių teisėjus, tardytojus, 
šnipus, išdavikus, pataikū
nus, garbėtroškas, istorijos 
falsifikatorius ir parsidavė
lius priešui už kąsnį, kurie 
teliudys vien mūsų tautos 
gėdų?

A. A. Dr. Vaclovas Čekas

Vaclovas čekas. Nepriklau
somos Lietuvos laikais ve
lionis baigė Tauragės mo
kytojų seminarijų ir moky
tojavo įvairiose pradžios 
mokyklose.

Nuo pat jaunystės Įsijun
gė į tautinės minties orga
nizacijas, kuriuose ėjo įvai
rias pareigas. Buvo Klaipė
dos krašto sukilimo dalyvis.

Per pirmų sovietų okupa
cijų už visuomeninę veiklų 
buvo areštuotas ir pasodin
tas kalėjiman. Artėjant an
trai sovietų okupacijai su 
šeima pasitraukė į vakarus. 
Po karo Heidelbergo uni
versitete studijavo medici
na ir įsigijo medicinos dak
taro diplomų.

Vasario 22 d. M. šalips- 
kienė laidotuvių namuose 
Woodhavene, N. Y. įvyko 
atsisveikinimas su velionu. 
Į atsisveikinimų kurį prave
dė LB New Yorko Apygar
dos pirmininkas A. Vakse
lis atsilankė labai daug ve- 
lioniesr ir jo šeimos draugų 
bei organizacijų atstovų. 
Religines maldas sukalbėjo 
Apreiškimo parapijos kle-. 
bonas kun. Jonas Pakalniš
kis. Su velioniu atsisveikino 
ir šeimai užuojautų pareiš
kė Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis. 
Konsulas savo žodyje nu
švietė velionies nueitų gy
venimo kelią ir kaip tikro 
patrijoto, nepalaužiamų ti
kėjimų į laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos prisi
kėlimų.

1918 m. Lietuvos nepri
klausomybę paskelbus, sakė 
gen. konsulas A. Simutis, 
Vaclovas buvo 12 metų jaut, 
nuolis ir augo atgautos Lie
tuvai nepriklausomybės me
tais, kada gyvenimas buvo 
labai sunkus ir mokslas 
sunkiai pasiekiamas, bet 
rankų nenuleido. Baigė 
Tauragės mokytojų semi
narijų. Mokytojavo Žemai
tijoje prie Klaipėdos ir vė
liau Panevėžyje ir Kaune 

pradėjo studijuoti medici
ną, bet kaip tik tuo metu 
Lietuvą užklupo nelaimės. 
Pirmiausia Klaipėdą, vėliau 
sekė sovietų invazija ir jis 
buvo vienas iš pirmųjų au
kų, Artėjant antrai sovietų 
invazijai su visais kitaią 
pasitraukė iš tėvynės.

Nors gyveno sunkiose gy
venimo sąlygose, bet ran
kų nenuleido ir pradėtas 
studijas baigė Heidelberge, 
Vokietijoj. Atvyko į JAV 
1949 m. į Worcester, Mass. 
ir labai sunkiai kūrėsi. Po 
to persikėlė į Brooklynų. 
Abudu su žmona Emilija 
Maironyte sunkiai dirbda
mi pajėgė išmokslinti abi 
dukreles. Velionis buvo la
bai lojalus savo šeimai ir 
lietuviij tautai tvirtas savo 
nusistatymuose. Dirbo savo 
tėvynei Lietuvai nesiekda
mas vadovavimo pareigų.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vardu su ve
lioniu atsisveikino ir šeimai 
užuojautų pareiškė dail. 
Juozas Bagdonas. Korpora
cijos Neo-Lithuania vardu 
atsisveikino dr. Jonas Lenk- 
taitis Amerikos Lietuvių 
Tarybos New Yorko sky
riaus vardu Petras Ąžuolas, 
ir L. Bendruomenės — A, 
Vakselis.

Vasario 23 d. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brook- 
lyne buvo gedulingos mi
šios, kurias atnašavo para
pijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis su dviem asis
tentais kunigais. Pamokslų 
pasakė kun. Antanas Rač
kauskas. Mišių metu solo 
giedojo solistė R. žymantai- 
tė-Peters ir solistas Mečys 
Razgaitis. Laidojimo apei
gas atliko kun. A. Račkaus
kas.

Toli nuo gimtųjų namų, 
svetimoje padangėje, gau
sios šeimos ir draugų paly
dėtas dr. Vaclovas čekas 
baigė savo žemiškąją kelio
nę. (dv)
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Gulagų ir KZ liudininkai..
(Atkelta iš 1 psl.)

Vorkutos, Kolynos ir šimtų 
kitų vietovių pragariškuose 
žmonių naikinimo fabrikuo
se turi savyje daug misti
kos, o tų baisybių atskleidi
mas laisvojo pasaulio žmo
gui šiandien ir ateity liks 
mūsų tautos galgotos kelio 
atskleidimas, liudytojų lū
pomis. Todėl norisi tikėti, 
kad kviečiamieji dalyvaus 
suvažiavime ir įsijungs Į šią 
planuojamą akciją.

Ir dar daugiau. Kiekvie
no jų, politinių kalinių, tu
rėtoji byla bei atmintin jsi- 
rėžusi kalinimo meto aplin
ka yra didelės vertės liudi
jimai. Tuos liudijimus, tur
tina, dokumentus surinkti 
ir juos atskleisti laisvojo 
pasaulio žmonėms ir tenka 
vyriausiu uždaviniu persior
ganizuojami buv. politinių 
kalinių sąjungai.

Šios sąjungos veiklą tu
rėtų remti visi lietuviai. 
Šiuo metu išimtina prievolė 
tenka didžiosios Chicagos 
lietuvijai, nes reorganizaci
nis suvažiavimas vyksta 
Chicagoje, 1983 m. kovo

Kryžiažodis Nr. 8

tėvas; 8 — Azijos valstybė; 
9 — žymi Lietuvos istori
joj upė; 11 — Urvas; 12 — 
Vaikų mėgiama vieta; 14 — 
JAV valstijos sutr.; 15 — 
Mūsų poetė; 17 — Senoviš
kos grindys; 19 — Rytų 
Europos upė; 21 — Sovieti- 
jos gyventojas; 22 — Šen. 
lietuvių šventovė; 24 —- Šu
nų šeimos žinduolis; 26 — 
Mūsų rašytojos apysakos 
herojė; 29 — Meksikos 
miesto dalelytė; 31 — Pa
saulio galybė (inicialai) 32
— Valio; 33 — Tokiam siū
lome dietą; 34 — Metalas; 
35 — Senovėje žymiausia 
tvirtovė.

Stačiai; 1
miestas (sulietuvintas); 2
— Laiko žymuo ypatin
giems įvykiams; 3 — At
vanga dykumoje; 4 — Pu
čiamasis muzikos instr. (be 
liet, galūnės); 5 — Įvardis; 
6 — Musulmono titulas; 7 — 
Vienos JAV valstijos sosti- 

Kanados

12-13 d. Laukiama, kad vi
suomenė gausiai dalyvaus 
Lietuvos genocido aukų mi
nėjimo akte 8 vai. vak., kaip 
lygiai ir Lietuvos genocido 
dokumentinėj ir b. kalinių 
raštijos parodoje. Tuos do
kumentus skaityti bei su
prasti lengvai gali ir jau
nesnieji lietuviai, todėl jų 
dalyvavimas įsakmiai ska
tinamas.

Suvažiavimo posėdžiai 
vyks kovo 12 d. 2 vai. p. p. 
dokumentinės genocido pa
rodos atidarymas Jaunimo 
Centre. Įėjimas laisvas.

6 vai. vak. vainiko padė
jimas prie aukuro, JC so
delyje.

6:30 vai. vak. šv. Mišios 
JC didž. salėje, kurias atna
šaus: kun. Stasys Yla, b. 
Stutthofo kalinys ir kun. 
Vytautas Pikturna, b. Da- 
chau kalinys. Solo giedos 
solistė Dalia Kučėnienė.

8 vai .vak. iškilmingas 
posėdis Jaunimo Centro di
džiojoje salėje.

Programoje: keleto KZ 
lagerių, kaip ir Gulago sa
lyno buv. kalinių pareiški
mai, Politinių Kalinių Są-

das; 10 — Miestas, įžiebęs 
pasaulinio karo ugnį; 13 — 
Nuostabusis senovės dai
nius ; 15 — Vandens paukš
čiai ; 16 — Matuoklė; 18 — 
Įpyliau ir... 20 — Kilpelė 
(be nosinės); 23 — Ir sau
lės ir knygos ...; 25 — 
Trojos princas; 27 —> Pran
cūzų filisofas ir rašytojas 
(liet, rašyba); 28 — Savyb. 
Įvardis; 30 — Purenk žeme
lę ; 32 — Vienas Šveicarijos 
kantonų. b. agn— 

KRYŽIAŽODŽIO NR. 7 
SPRENDIMAS

jungos kreipimasis į JAV 
prezidentą ir kt. Gulagas 
— KZ lageriai vaizdų pynė, 
atliks aktorė Birutė Pūke
levičiūtė.

Kovo 13 d. 10 vai. bus 
pamaldos liuteronų Tėviš
kės parapijos bažnyčioje ir 
11 vai. ryto Ev. liuteronų 
Ziono parapijos bažnyčioje.

Mečys Valiukėnas

SPORTAS
ŠAUDYMO VARŽYBOS

II-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių šaudymo 
programoje numatoma vyk
dyti individualinės varžy
bos, šaudymo rungtysę:

a) Neabribotas šautuvas 
.22 kai. (Free Rifle) — 
3x40 šūvių iš 50 m., 3-se 
pozicijose;

b) Orinis šautuvas (Pneu- 
matic Rifle) — 80 šūvių 
stačiomis, iš 10 m.;

c) Angliškas mačas (Eng- 
lish Match) — 60 šūvių gu
lomis, iš 50 m.;

d) Neapribotas pistoletas 
(Free Pistol) — 6x10 šū
vių iš 50 m.;

e) Standartinis pistole
tas (Standard Pistol) — 
3x20 šūvių iš 25 m. :

f) Orinis p i s t oi etas 
(Pneumatic Pistol) — 60 
šūvių iš 10 m.;

g) Lėkščių šaudymas 
(Trap Shooting) iš me
džioklinių šautuvų — 4x25 
šūviai iš 16 yd.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems neabejaotinos lietu
vių kilmės šaudytojams be 
amžiaus ir lyties skirtumo. 
Atsiradus pakankamai var
žovų, kai kuriose rungtyse 
gali būti išskirtos ir mote
rų bei jaunių (žemiau 18 m. 
varžybų dieną) klasės.

Preliminarinė registraci
ja atlieka iki 1983 m. kovo 
20 d., pas II-jų PLS žaidy
nių šaudymo varžybų koor
dinatorių Balį Savicką, šiuo 
adresu:

Mr. B. Savickas, 340 
Dixon Road, Apt. 2004, 
Weston, Ont. M9R 1T1. Tel. 
(416) 244-2267.

šaudymo klubai, šaulių 
bei ramovėnių vienetai ir 
kitos grupės bei pavieniai, 
nepriklausomi šaudytojai 
kviečiami dalyvauti II-jų 
PLS žaidynių šaudymo var
žybose, kurios įvyks II-jų 
PLS žaidynių metu 1983 m. 
birželio 26 —■ liepos 2 d. d.. 
Chicagoje.

G1VE YOUR LIFE 
TO GOD WITH JOY
... and he will give you 
eternal joy and happiness

Bring the people oi today 
olose to God with the means 
of today — the media

For intormation contact:

'The Daughters of 
| St. Paul
Į 2105 Ontario St.
Įcieve. OH 44115 
I Tel. 621-8427 

| Age limit 14-26

AUSTRALIJOS LIETUVIAI■kmmmmmhh Antanas Laukaitis

VASARIO 16-JI 
SYDNĖJUJE

Šių metų mūsų Nepri
klausomybės šventė Sydnė
juje buvo paminėta dvejais 
atvejais. Vasario 18-tą die
ną buvo surengtas, jungti
nis su estais, minėjimas 
Lietuvių Klube, kuriame 
dalyvavo aukšti australų 
politikai ir kiti kviestiniai 
svečiai. Gražiai ir tautiniais 
motyvais išpuoštoje naujo
je klubo salėje, svečius pri
ėmė tautiniais drabužiais pa
sipuošusios mūsų merginos. 
Oficialią dalį labai gražiai 
pravedė estų bendruomenės 
pirmininkė T. Kroll-Sim- 
mul, kuri labai gražiais žo
džiais pristatė visas Pabal
tijo valstybes ir jų dabar
tinę esamą padėtį, pareikš
dama savo ir visų pabaltie
čių troškimą, vėl atgauti 
prarastą savo laisvę. Iš sve
čių tarpo kalbėjo ir sveiki
no : ministerį pirmininką 
Mr. M. Fraser atstovavęs 
senatorius Mr. Baume, opo
zicijos lyderį Mr. Ha.wke ir 
darbiečių partiją atstovavęs 
parlamento narys dr. Klug- 
man, N. S. W. Pavergtųjų 
Tautų komiteto pirm. Mr. 
B. Smith, M. P., taip pat at
stovavęs N.S.W. valstijos 
opozicijos vadą. Taip pat 
sveikinimus pasakė N.S.W. 
Etnic Council atstovas, 
Bankstowno miesto atsto
vas, Baltic Council pirm. 
Mr. Ritenis. Oficialią dalį 
užbaigė Sydnėjaus L. B. 
Apyl. pirmininkas dr. A. 
Mauragis. šia proga Lietu
vių Klubo bibliotekos vedė
jas č. Liutikas, kartu su es
tais buvo paruošęs gražią 
knygų parodą, daugiausiai 
anglų kalba, apie visus Pa
baltijo kraštus, kuri susi
laukė didelio susidomėjimo.

Antrasis, vien lietuviams, 
minėjimas įvyko vasario 25 
dieną, jį pradedant iškil
mingomis pamaldomis lie
tuvių bažnyčioje. Visą šį 
minėjimą rengė ir jį pra
vedė Sydnėjau sporto klu
bas "Kovas”, tuo parodyda
mas, kad sportininkai ir 
aktyviai prisijungia prie vi
so mūsų lietuviškojo gyve
nimo ir jame, ne vien tik 
sporte, aktyviai dalyvauja.

Šia proga, bažnyčia pil
nai prisipildė tautiečiais, 
kai visų organizacijų vėlia
vos, su jas atnešusiais pa
lydovais, išsirikiavo alto
riaus priekyje. Pamaldų 
metu giedojo "Dainos” cho
ras ir šventei pritaikintą 
pamokslą pasakė monsinj. 
P. Butkus.

Iškilmingoji minėjimo da
lis buvo atlikta Lietuvių 
Klube kurio didžioji salė 
taip pat buvo pilna tautie
čių, atvykusių paminėti šią 
reikšmingą šventę. 
Oficialią dalį atidarė Spor
to Klubo "Kovo” pirminin
kas J. Karpavičius, pa
kviesdamas minutės atsi

stojimu pagerbti žuvusius 
už laisvę lietuvius. Invoka- 
ciją sukalbėjo monsij. P. 
Butkus. Programos prane
šėja, iškilioji mūsų sporti
ninkė N. Grincevičiūtė-Wal- 
lis pakvietė naująjį Austra
lijos Lietuvių B-nės pirmi
ninką V. Bukevičių tarti 
žodį. Savo trumpoje kalbo
je jis kvietė visus būti vie
ningais, dirbti vienam lie
tuviškam darbui ir Lietu
vai.

šventės pagrindinę pa
skaitą skaitė prof. dr. V. 
Doniela, savo gerai paruoš
toje ir filosofiniais palygi
nimais pagrįstoje, kalboje 
iškeldamas mūsų gyvenimo 
gerąsias ir blogąsias savy
bes ir, siekiant laisvės, jis 
kviečia, kad, vietoj ieškojus 
priešų savųjų tarpe, mes 
turime suprasti, kad politi
niai naudingą lygsvarą nu
lemia suvokimas, kad reikia 
ieškoti ne absoliučios vieny
bės, kuri yra utopinė, bet 
vienybės įvairybėje, kurią 
galima pasiekti per šaltesnį 
žvilgsnį bei didesnę tarpu
savio toleranciją.

Meninę dalį atliko, jau 25 
metus Sydnėjuje veikianti 
dainorių grupė "Tie Patys”, 
kurią sudaro: O. ir V. Ase- 
vičįai, K. ir V. Bitinai, O. ir
J. Maskvyčiai, J. ir V. šli- 
teriai ir VI. Daudaras, pia
ninu palydint D. Gakui. Jie 
ypatingai gražiai sudaina
vo lietuviškų dainų pynę, 
deklamuojant A. Juškienei 
ir O. Maksvytienei ir solo 
su grupe dainuojant VI. 
Daudarui.

Baigiamąjį žodį, išreikš
damas padėką Lietuvių Klu
bui ir visiems taip gausiai 
atsilankiusiems, tarė nau
jasis Australijos Lietuvių 
Fizinio Aukliėjimo Sąjun
gos pirm. VI. Daudaras. 
Prieš minėjimą, rengėjai 
koviečiai rinko aukas Vasa
rio 16-sios gimnazijai. Ne
priklausomybės minėjimas 
buvo baigtas Lietuvos him
nu.

JAUNIMO KONGRESO 
ATSTOVAI

Australijos lietuviams 
Jaunimo Kongrese yra skir
ta 10-tis atstovų, kurie yra:
R. Sabeckis (Adei.), G. Ge
nys, V. Pužaitė-Howe, J. 
Šliogeris, A. Stepanienė 
(Canberra), L. čižauskaitė,
S. Malijauskas, B. Prašmu- 
taitė, D. Sadauskaitė (Mel- 
bournas) ir L. (Sydnėjus). 
Visi atstovai Velykų šven
čių metu susirinks sostinė
je Sanberoje, kur aptars vi
sus važiavimo reikalus ir 
tinkamą Australijos lietu
vių atstovavimą.

Kaip išsireiškė tolimojo 
Perth’o ir kitų vietovių lie
tuviškasis jaunimas, kad 
būtų labai naudinga ir gra
žu Jaunimo Kongresą turė
ti Australijoje.
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REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

PRO MĖLYNUS

PASKUTINIAI RŪPESČIAI

Pastaraisiais laikais vis 
daugiau mūsų vyresniosios 
kartos kovotojų artėja prie 
"Paskutiniosios vakarienės” 
garbės stalo. Atrodo, dabar 
tereikėtų tik šventos ir nu
sipelnytos ramybės. Bet, de
ja, jų žilas galvas net prieš 
Amžinąjį poilsį dar apsun
kina gausybė rūpesčių. Pa
vyzdžiui, ar pavyks Reor- 
gams pirmiesiems užimti 
Kybartus? Ar nenutars ka
da likę keli gyvi Lietuvių 
Fondo nariai daugumos mi
rusiųjų balsais atiduoti se
nelių sukauptus milijonus 
komunistams? Ar neuž-. 
grobs juodukai Jaunimo 
centro? Ar nepasodins po
piežius Voitila "Naujienų” 
pakelto į kardinolus kun. 
Marcinkaus kalėjiman už 
petropinigio išeikvojimą? O 
svarbiausia, kaip paskirsty
ti savo turtelį? Juk organi
zacijos ragina busimuosius 
velionis jau dabar užrašyti 
banko knygutę jų iždams ir 
patriotiškai numirti. Tary- 
bininkai gundo visą ameri
koniškos tremties "kančią” 
palikti giminėms Lietuvoje 
be testamento, žadėdami už 
tai priimti į tėvynę nabaš- 
ninko pelenus ir surengti 
"uždūšines pamaldas” kul
tūros namuose Kriokialau- 
kyje. Na, o vaikai ir vaikai
čiai siūlosi saugiausiai pa
laikyti pinigų tarbelę savo 
rankose ir jau dabar tėtu
kams kasdien nekantriai 
groja Šabaniausko įdainuo
tą tango "Paskutinis sek
madienis”. Vadinasi, — ką 
daryti, kad palikuonys, nors 
taurelę su pagarba į tavo 
grabą nulenktų?

O štai mūsų jau gerokai 
paskrudęs bendradarbis sa
vo laiške iš Floridos iškelia 
dar vieną, jo nuomone, "pa
tį lietuviškiausią’’ rūpestį. 
Tarp kitko jis rašo;

"Kaip visi turbūt žinote, 
kuo ilgiau gyveni, tuo dau
giau įsigyji priešų. Blogiau
sia, kad ne visada suspėja- 

me su jais šiame pasauly
je atitinkamai susidoroti, 
idant galėtume ramiai už
merkti savo žemiškąsias 
akis ir linksmai atsimerkti 
aname gyvenime. Tad ne
apsikiaulinkime nors pasku
tinę valandą! Anot dr. J. 
Adomavičiaus, "neiškraipy
kime savo lietuviškos asme
nybės”. Gyvenkime taip, 
kaip Dievas leidžia, o atsi
sveikinkime taip, kad mūsų 
priešai dar ilgai kirmėlėmis 
žaksėtų.”

Ir toliau šis kerštininkas 
pateikia mums dar tokius 
pasiūlymus:

"Jeigu tavo antroji žmo
na tave lygiai taip kramtė 
kaip ir pametusi pirmoji, 
tai užrašyk savo turtą pir
majai, net tuo atkeršysi 
antrajai ir sugraudinta są
žinė amžinai grauš pirmą
ją”

"Jeigu esi įžymus švie^ 
suolis ir rašai skirtus po ta- 
vęs išleisti atsiminimus, tai 
nepamiršk visus savo prie

NEPAGYDOMA SUBLIUŠKIMO LIGA

Gydytojas: Gaila... Labai gaila, bet jau niekuo ne
galiu tamstai pagelbėti. Nors kadaise ir buvai stambi ir 
narsi patriotinė asmenybė, bet per 30 metų čionykščio 
gero ir linksmo gyvenimo išgaravo iš vidaus ne tiktai 
tikėjimas, viltis ir meilė, bet ir sielą gaivinantis lietuviš
kų kopūstų kvapas, iki šiol dar palaikęs išpūstą išdidaus 
suvalkiečio formą...

šus juose įtepti juodžiausio
mis spalvomis. Ir nežiūrėk 
teisybės. Atsimink ir tai, 
ko niekad nebuvo, nes tavo 
priešai jau vis tiek negalės 
mirusiojo užginčyti ir išliks 
juodi istorijoje.”

"Jei nemoki rašyti, tai 
dar suspėk visa tai papasa
koti atėjusiems tavęs lan
kyti ligoninėje, kad tą sma
lą išnešiotų, kur reikia.”

Be to, šis bendradarbis 
dar duoda pavyzdį, kaip vie? 
nas tautietis, pasikvietęs 
šiaip labai pamaldžius savo 
ilgo gyvenimo priešus prie 
lovos, juos prie liudininkų 
amžinam atsiskyrimui pra
keikė, prisiekdamas jiems 
vaidentis sapnuose ir 
smaugti patsai ar su velnio 
pagalba. Po tokio priešmir
tinio prakeikimo priešo 
žmona čia pat gavusi ner
vų suirimą, o jos1 vyras, na- 
bašninko šermenų naktį su
sapnavęs velnią, pasikorė.

Tas Floridos dramblyno 
gyventojas tokius keršiji
mo būdus vadina sena lietu
viška tradicija, kurios esą 
neturime pamiršti, bet mes 
vis dėlto nepatartume ją 
puoselėti, nes galime ir pa
tys nukentėti,

PER ATVIRAI 
PRASITARĖ

Niujorkiškė moterėlė, pa
prašiusi savo sesutę iš Lie
tuvos sapnininką, kurių čia 
jau nebėra, gavo laišką, ku
riame tarp kitko parašyta: 
”Sesula, pas mus sapnuoti 
draudžiama, ir tokios kny
gos nėra”. Bet apsimąsčiusi

Visi vienodai mylimės 
Ir džiaugiamės kartu 
šventom šeimų idilėmis, 
Palaimintu turtu.

Visi taurelę keliame 
Už sielvartus tautos 
Ir, jei pakelti galime, 
Paprašom dar kitos.

Visi vienodai mąstome, 
Gaivinami svajos,
Už brolį net įkąstume, 
Jei kas suabejos, —

Ir tu, prakeiktas fatume, 
Mus plakantis vargais! — 
Staiga visi pamatome, 
Kad vienas su ragais...

Senas prenumeratorius:
ar išsigandusi, tuoj pat at
siuntė kitą laišką. O jame 
yra toks sakinys: "Neimk į 
galvą, ką tenai aname laiš
ke suklydusi parašiau. Pas 
mus sapnuoti galima visiš
kai laisvai, gal net daug 
laisviau, negu jūsų kapita
listiniame krašte."

MUMS RAŠO
Gerbiamieji,

Mūsų kultūrinėse vaka
rienėse dažnai minimas žo
dis "pornografija”. Kalba
ma, kad kartais jos esama 
ir jūsų "Mėlynuose aki
niuose, bet man niekas ne
gali tikrai paaiškinti, kas 
yra tasai visus dominantis 
dalykas. Būčiau labai dėkin
gas už moksliškesnę infor
maciją.

Cape Codo Krūmininkas

Redakcija: Ispanų rašy
tojas Francisco De Quevedo 
Y Villegas (1580-1645) sa
ko:

"Nekaltiems viengun
giams pornografija dailėje 
yra nupiešta nuoga moters 
koja aukščiau kelio nes jų 
mintys negali prie dailinin
ko užbrėžtos ribos sustoti”.

Anglosaksų poetas Wil-

Argi čia tikrai dr. Jono 
Adomavičiaus s t r a ipsnis 
mano k r i k š č i oniškame 
"Drauge”, šitaip baisiai 
šmeižiantis Toronto jėzui
tus? (Garsiai sau skaito) 
”... Jau psalmisto Dovydo 
laikais buvo nesuskaitoma 
gausybė pamišėlių, tai da
bar jų prisiveisė dar dau
giau. Kai kurie jų prasiver
žė ir j dvasišką luomą. Pas 
mus Chicagoje kultistai vi
sai išprotėjo, o pas jus To
ronte irgi savaip tuo keliu 
einama... Prie Dievo gar
binimo esmės — žmoniško 
elgesio jie prideda glebes- 
čiavimąsi - bučiavimąsi per 
Mišias ...” (Labai susijau
dinęs). Na, šitaip kalbėti 
gali tiktai bedievis ir ko
munistas ! Be to, aš pasaky
čiau, kad gerbiamasis dak
taras turbūt patsai savo gy
venime niekad nėra nei bu- 
čiavęsis ir nei glebesčiavę- 
sis su jokia moterim ir dėl 
to mūsų tautai neužaugino 
nė vienos "tauraus lietuvio 
asmenybės", kurią mums 
kiekviena proga perša pa
gimdyti ...

liam Blake (1757-1827) 
tvirtina kad "eunuchams ir 

(Nukelta į 6 psl.)
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Neolituanai paminėjo Vasario 16..
(Atkelta iš 1 psl.) 

gauti pelną valstybinę ne-, 
priklausomybę.

Antroji prelegentė, buv. 
pirm. fil. Gražina Gražienė 
pakartojo viduriniosios lie
tuvių kartos įsipareigoji
mus.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirm. A. Juodval
kis prisiminė savanorius- 
kūrėjus ir paprašė minutės 
susikaupimu pagerbti miru
siuosius, o salėje esantiems 
neolituanams — Juozui Vi- 
lučiui ir Petrui Steikūnui 
prisegė po gėlytę. Ryškino 
AUŠROS reikšmę ir jos 
steigėją, Korp! garbės narį 
dr. Joną Basanavičių, miru
sį 1927 m. vasario 16-ją die
ną, dėl kurios visą amžių 
kovojo.

žodį tarė ir savanoris-kū- 
rėjas fil. Juozas Vilutis. Jis 
į Korp! Neo-Lithuania įsto
jo 1926 m., kada liaudinio-

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 5 psl.) 
impotentams nepasiekiamas 
visas poezijos grožis, kuris 
Dievo sudėtas žemiau mo
ters kaklo, yra laikomas1 
piktinančia pornografija”.

O mūsų poetas Kazys 
Binkis sakydavo, kad gry
niausia pornografija yra 
sudorėjusių ištvirkėlių pa
vyzdingas šeimyninis gyve
nimas po 60 metų amžiaus.

Taigi, apsidairęs, kas 
apie pornografiją kalba, 
tamsta žinosi, ir kas ji yra.

ANTANO SNIEČKAUS 
SILPNYBĖ IR STIPRYBĖ

šiemet okup. Lietuvoje 
buvo paminėta ir mirusio 
Antano Sniečkaus 80-sios 
gimimo metinės. Ta proga 
išleista ir knyga "Atsimi
nimai apie Antaną Sniečkų, 
kurioje visi jį stengiasi at
siminti tik teigiamiausiai. 
Bet paaiškėja, kad šis ga
lingiausias okupanto staty
tinis, be jokių skrupulų 
vykdęs Maskvos įsakymus 
ir savo lemiamu žodžiu 
tvarkęs ir Lietuvos kultū
rinį gyvenimą, viename 
punkte buvo siškai silpnas. 
Kai jo žmona Mira Bordo- 
maitė paklaususi kartą, ar 
jis nebandęs kada rašyti ei
lėraščių, tai Sniečkus atsa
kęs:

“Niekada. Tai man atro
do labai sudėtinga. Porą žo- 
džių dar galėčiau: ėjo — 
spėjo, bet argi čia poezija? 
Eilėraštį sukinti, įpūsti jam 
gyvybės, jausmo, aistros, 
— tiesiog neįsivaizduoju, 
kaip čia padarius...”

Deja, nors eilėraščiams 
rašyti neturėjęs talento ir 
apie tą meną supratimo, bet 
poeziją cenzūruoti ar poe
tus užsiundyti cenzoriais 
mokėjęs taip gerai, kad net 
keletą rašytojų įgrūdęs į 
kalėjimą ir nuvaręs į Sibirą. 

kų ir socialdemokratų val
džia daužė studentus susi
rinkusius į karo muziejaus 
sodelį prie nežinomo karei
vio kapo ir giedančius Lie
tuvos himną. Jis pasirinkęs 
patrijotiškiausią korporaci
ją Neo-Lithuanią, kurios 
obalsis buvo Pro Patria,

Daiva Meiluvienė paskai
tė Jono Biliūno Laimės ži
burį o Jolita Kriaučeliūnai- 
tė Bernardo Brazdžionio ei
lėraštį. Jūratė Tautvilaitė 
padainavo, pritardama gi
tara, keletą ilgesingų dainų 
ir užbaigė visiems giedant 
Lietuva brangi.

Jūratė Tautvilaitė, pritarda
ma sau gitara, padainavo kele
tą momentui pritaikytų dai
nelių.

Dr. Audronė Karalienė sega gėlę kūrėjui-savanoriui fil. 
majorui Juozui Vilučiui. V. A. Račkausko nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAUTO m LKBBIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavtettuU: J. JANUtAITIS ir I. MAtKIKA

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

Kainos š • m o s— Pasirinktame didslta

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Dalė Gotceitienė sega gėlę filisteriui sav. kūrėjui Petrui 
Steikūnui. V. A. Račkausko nuotr.

Iškilminga sueiga ir mi-. 
nė j imas baigtas studentų 
himnu Gaudeamus.

Pirm. Audronė Karalienė 
padėkojusi paskaitininkei ir 
programos išpildytojoms, 
pakvietė pabendrauti prie 
kavos puoduko, vyno ir už
kandžių.

Malonu pastebėti, kad 
programos atlikėjos buvo 
jaunosios ar viduriniosios 
kartos kolegės, visos mote
rys bet dalyvių tarpe pasi
gedome jų amžiaus kolegų. 
Visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos baruose pradeda vy
rauti moterys, kurių teisės 1 
plečiasi ir įgyja vis daugiau 1 
ir daugiau reikšmės. Lietu
vių taiVtos juodžiausiomis 
dienomis, moterys atliko 
nepaprastai svarbų ir reikš
mingą vaidmenį, mokyda- 
mos slaptai, prie ratelio, 

vaikus lietuviškai skaityti 
ir melstis. Dabar ateina eilė 
čia išeivijoje ir tautoje lie
tuvei motinai .skiepyti 
reikšmę. Jos tą pareigą ir 
vykdo.

šiais metais teko daly
vauti keturiuose skirtinguo
se minėjimuose: vasario 13 
d., ruoštame Chicagos lietu
vių tarybos, vasario 16 d., (8-15)

rengtame Jaunimo Centro 
tarybos vasario 20 d. — LB 
Vid. vak. apyg. valdybos 
ir vasario 27 d. — Korp! 
Neo - Lithuania. Chicagos 
Lietuvių tarybos ir LB 
vid. vak. apygardos ruošti 
minėjimai sutraukė apypil
nes sales ir programa buvo 
labai panaši. Meninėje da
lyje — tautiniai šokiai ir 
chorai. Kalbėtojų tarpe bu
vo naujų žmonių, pabėrusių 
šviesių minčių iš pavergto 
krašto ir Afganistano lais
vės kovotojų. Išskyrus ALT 
minėjimą, kuriame dalyva
vo ir amerikiečiai, visi kiti 
— buvo skirti lietuviams ir 
kalbėjo lietuviškai. Nė vie
nas minėjimas nepasižymė
jo gausesniu jaunųjų lietu
vių dalyvavimu. Vis dar sa
les užpildo žilagalviai vete
ranai, nors programas at
lieka jannuomenė.

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS ANO 
MEDICAL LABORATORY TECHN1- 
CIANS — Multispecialty clinic and 
101 bed general hospital hns in>- 
mediate opening for Medical Tecn- 
nologists and Medical Laboratory 
Technicians. Good fringe benefits. 
Salary comnienuurate with experience. 
Write or call Jonathan Everson Chief 
T ech.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St.

Phiiippi, West Virginia 26416 
304-457-2800
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Šiapus ir anapus
Pirenėju

Su Granados kovomis isto
rija užverčia ypatingai svarbų 
lapą, nes ten grūmėsi dvi skir
tingos kultūros, dvi pasaulė
žiūros ir dvi valstybinio gyve
nimo santvarkos. Po šių kovų 
Ispanijoj daugiau nebuvo kal
bama apie maurų galybę.

Tačiau maurų kultūra ten 
nežlugo. Ji ilgai Ispanijoj gy
vavo ir turėjo nemaža įtakos i 
šio krašto kultūrini vystymąsi. 
Čia, kiekvienoj didesnėj ar 
mažesnėj vietovėj, galima už
tikti daug maurų kultūros lie- Į 
kanų, tačiau, turbūt, dau
giausia Granadoje, kur virš 
Darro upės krantų, raudonos 
uolos viršūnėje, išlikęs pats kla 
siškiausias maurų kultūros pa
minklas - garsioji Alhambra. 
Nenuostabu, kad virš žaliuo
jančių medžių iškilę raudoni 
pilies bokštai šiandien vilioja 
tūkstančius turistų, kurie ten 
pasineria dingusių šimtmečių 
sapne, bei maurų fantazijos 
pasaulyje.

Karštą, saulėtą popietę pa
likome ir mes Los Angeles vieš
buti ir autobusu vykome i Na- 
zarį monarchų paliktą meno 
šventovę - Alhambrą. Senom, 
vingiuotom istorinės Grana
dos gatvėmis kilome į kalną. 
Pro autobuso langus slinko vi
duramžių statybos pastatai ir 
senos, tragiškom legendom 
apsuptos maurų kultūros lieka 
nos. Kai kuriuose pastatuose, 
aiškino vadovas, viduramžiais 
ūkininkai žemutiniuose aukš
tuose laikydavo gyvulius, o 
patys gyveno antrame aukšte. 
Tokiu būdu žiemos mėnesiais 
jie galėdavo naudotis iš tvarto 
kylančia natūralia šiluma.

Kylant aukščiau j kalną, 
gėrėjausi nepaprastai gražiais 
Granados apylinkių vaizdais, 
kurie abejose kelio pusėse, 
tarp banguojančių aukštumų, 
tęsėsi iki snieguotų Sierra Ne- 
vados kalnų. O monotonišką 
aukštumų žalumą pertrauk
davo raudoni baltų namų sto
gai ir aukščiau jų iškilę tam
siai žali kiparisai. Kiek toliau

Henrikas Stasas

pavažiavus, pasiekėme Al
hambrą supančią mūro sieną, 
prie kurios baigiasi Granados 
miesto ribos. Už šios sienos 
jau kitas miestas - Alhambra. 
Kad patekus i Alhambrą, au
tobusas turėjo pravažiuoti la
bai siaurus vartus. Tad, su
laikę kvėpavimą, įtemptai lau
kėme kol ‘kupranugaris pralys 
pro adatos skylę’. Pravažia
vus atsidusome ir entuziastiš
kai paplojome taikliam šofe
riui.

Už vartų atsidūrėme pavė
singų medžių miške, per kurį 
vingiavosi siauri takai ir į kal
ną kylantis asfaltuotas kelias. 
Buvo skaidri popietė ir auksi
niai saulės spinduliai skverbė
si pro tankias medžių šakas nu
dažydami miško augmeniją 
šviesiais ir tamsiais žalios spal
vos tanais. Salia kelio čiurleno 
šaltinis, gaivindamas šio kalno 
vegetaciją. Tankus miškas čia 
buvo visiškai nuo mūsų paslė
pęs Alhambros rūmus. Ta
čiau maurų laikais šis kalnas - 
pasakojo vadovas - buvo visiš
kai be medžių, krūmų ir net 
žolės. Mat, maurai bijojo ne
tikėto užpuolimo ir užtat pa
šalino bet kokią priedangą, 
kuria puolantis priešas galėtų 
pasinaudoti.

Užkopę į kalną pirmiausiai 
pasiekėm Karolio V-jo rūmus, 
kuriuos ispanai čia pastatė 16 
amžiuje, išvijus maurus. Sis 
majestotiškas pastatas statytas 
jau naujų idėjų įtakoje, kurios 
atėjo iš Italijos su renesansu. 
Tai keturkampio formos rū
mai, su apvaliu kiemu centre. 
Pastato projektuotojas buvo žy 
mus ano meto architektas, My 
kolo Angelo ir Rafaelio moki
nys, Pedro Machuca. Ypač 
įdomus šio pastato centre esan
tis kiemas, kurį supa rūmų 
apvalios sienos su dorėnų sti
liaus kolonomis. Siame kieme 
1885 metais Jose Zorrilla buvo 
vainikuojamas poetų karaliu
mi. Prisiminiau, kad panašiai 
ir mūsų žymus poetas ir visuo
menininkas Nadas Rastenis Fi

lipinuose, poetų suvažiavime, 
buvo vainikuotas laurų vaini
ku.

Palikę Karolio V-jo rūmus, 
vingiuotu taku pasiekėm Al
hambros maurų pilių ir tvirto
vių kompleksą, kuris nuo Co- 
mares vartų iki Mirtų kiemo 
sudaro vientisą architektūrinį 
kūrinį. Tai tikras maurų ar
chitektūrinis stebuklas. Ta
čiau iš lauko neimponuojan
tis: sienos paprastų raudonų 
plytų ir be jokių pagražinimų. 
Mat muzulmonų koranas 
draudęs išorės pasauliui rodyti 
bet kokią prabangą ar grožį. 
Už šių sienų valdovai galėjo 
gyventi kaip jiem patiko - vi
sokių gėrybių pertekliuje ir 
prabangoj, tačiau niekas ne
privalėjo tai matyti. Todėl vi
sas šių pastatų architektūrinis 
menas ir dekoratyvinis grožis 
koncentruojasi rūmų kiemuo
se, salėse ir soduose.

Iš karto patekome į Mirtų 
kiemą, kurį supa puošnūs rū
mai su plačiom arkadom ir 
plonom maurų stiliaus kolo
nom, kurios baigiasi kubiniais 
kapiteliais ir puslankinės arkos 
remiasi ant jų. Arkas puošia 
iš lauko nepaprastai smulki 

IČ1A
505 East 185 Street, 

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryt* kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

AMBER STUDIOS,

stuko ornamentika ir iš viršaus 
spalvotos freskos. Aplink visą 
kiemą veda takai, kurių šo
nuose žaliuoja mirtos ir žydi 
įvairių spalvų gėlės. Visą liku
sią kiemo dalį užima baseinas, 
kurio vanduo saulėje tviska ža
liu smaragdu. Baseino vande
nyje, kaip veidrodyje, atsispin
di rūmų kolonos ir puošnios ar
kos. Viename kiemo gale, virš 
rūmų iškilęs platus bokštas, 
kuris sudaro centrinės salės 
kopulą. Kopula iš vidaus de
koruota smulkiais medžio dro
žiniais, kuriais šio kūrinio me
nininkai atvaizdavo 7 muzul
monų dangus ir rojų. Salės šie 
nas puošia kilimai, o grindis - 
įvairių saplvų keramika. Tai 
gal pati gražiausia salė visoj 
Alhambros statyboj.

Iš šių rūmų tarp grakščių 
arabiškų kolonų ėjome toliau į 
Liūtų kiemą ir to paties pava
dinimo pilį. Sis pastatas - lyg 
širdis ir užbaigimas visos šios 
harmoningos ir meniškai iš
baigtos statybos. Liūtų kiemo 
centre dominuoja fontanas, 
kurio didžiulį akmeninį bliū- 
dą savo nugarom laiko apva
laus veido, kačių išvaizdos, 12 
liūtų, kurie atrodo lyg arabiš

ku pykčiu žvelgia į praeivius.
Kiemą taip pat supa plonos 

arabiškos kolonos ir smulkiai 
ornamentuotos arkos. Už šių 
kolonų - maurų karalių salės, 
kurių nepaprastai smulki sie
nų ornamentika į žiūrovą vei
kia kaip nesuprantama muzi
ka. Gerai, kad sienose didelės 
atviros angos, pro kurias mato 
si žalios aukštumos su Grana
dos miesto tipiškais pastatais 
ir už jų mėlynam horizonte 
sniegu padengtos kalnų viršū
nės. Tai tikra atgaiva akims, 
nes ilgai stebint tą be galo 
smulkią ir monotonišką sienų 
ornamentiką akys gerokai pri
vargo- (Bus daugiau)

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat.onwide iŠ on you<* *»Oe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (*216) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 161-3500.

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties proga

GENDRUTIS
(2) Ba/ė Vaivorytė

O viskas tebe
stovi ryškiai prieš akis: saldžiausi vaisiai čia 
pat per nosį braukia, rausvos piliarožės tirštom 
puokštėm linguoja ... Strazdžiukai čirpauja, 
angelyčiai plazda ...

O tas jaunuolis — neapsakomai puikus, 
tik žėri visas... Kaip šventas stebuklas! Ant 
galvos vainikas žiburių liepsnom blyksi, o ran
koj — tyrutėlis lelijos žiedas ...

Iš tikrųjų jis jau kur matytas? Taip, sykį 
močiutė nusivedė j mišparus, abu ilgokai klū
pojo pasieny, aidėjo gailios giesmės, nuo palu
bių bildėjo urmu vargonai... O šalutiniam al
toriuj didelis, šviesiai išpaišytas paveikslas auk
so rėmuose. Dievuli, tas pats jaunikaitis! Vei
das lyg pasninku pablyškęs, kakta pakiliai tiesi, 
o dangiškas drabužis net akį raibina ...

— Karalaitis Kazimieras, Lietuvos šventa
sis ir užtarėjas, — pašnabždom paaiškino mo
čiutė. Girdi, žmonės į jį meldžias, bėdoj pagal
bos prašo... Kartais tikrai sulaukia paguodos.

Gal ir man jis padėtų? — suvirpa dabar 
gosli mintis pašiurusio j galvutėj. Bet... tai 
tik sapnas! O jis manęs visai nežino? Turbūt 
yra geresnių vaikų — tuos jis myli? Gal ir 
mane pamiltų? Vargu. Juk karalaitis! Ašen tik 
skurdus našlaitukas, gyvulių ganovas. Bet mo
čiutė minėjo: Dievas ir šventieji kaip tik la
biau myli vargšus, mat jiem daugiau paramos 
reikia. Ir sapne jau mane matė, šnekino, gal 
nebeužmirš ? ..

Tą naktį Gendrutis daugiau nebeužmigo lig 
ryto. Vertėsi bruzdėjo guoly — vis regėjo tą 
stebuklingą sapną. Tamsos blandume šešėliais 
ribuliavo šventi sodai ir čireno paukščiai, skar
dėjo giesmės... Taip, iš tiesų jo ten tik ką 
būta, rojaus kieme viešėta.

Kai po pusryčių išsivarė kaimenę, pieme
nėlis jautės mieguistas. Lyg pavargęs. Ką norė
tum, po sapno visa pusė nakties prabudėta. Tad 
popiete ir visiškai suėmė snaudulys.

Bet šiandien kaip tik jis atginė gyvulius į 
dar nenuganytą dobilieną, ir jie dabar grumš- 
nojo tarpų pašarą, tankioj žolėj įsibridę. Vai
kutis tūptelėjo ant kupstelio ir, kaip įpratęs, 
įsismaksojo į padanges, šmėžuoja, gūruoja ten 
didžiuliai kuduliai, lyg vilnų glėbiais pustosi, 
svaigiai virpuliuoja, tolydžio akis mizgina ... 
Tarpais saulutė šyptels puse lūpų ir — vėlek 
užnyra už debesio skliūro. Vyturėlis aukštoj 
tolybėj čyvuliuoja...

... čia pat stovi jaunikaitis, spindulinga 
siaustė apsigaubęs, galva sidabro žvaigždėm 
žėruoja. Ant pečių sklaidos gelsvų plaukų pluoš
tai, lyg nunokusių kviečių sruoganos.

Jis prabyla tyliai, lyg liepos lapų šnabžde
siu taria:

— Ko pageidauji, Gendruti?
Vardui pašauktas, vaikas pasijunta jaukiai, 

mitriai akutėm suplaka — skuba skųstis savo 
nedalia:

— Vargas man ... Perdien vienas. Netu
riu brolių nei draugų. Niekas manęs nemyli, ne- 
globoja. Močiutė ligota jau, nepaeina, gal tuoj 
mirs... Ir aš — vienišas pasauly, — net su
tirta vėju suskirdę lūpelės, pačiam graudu, su
sičiaupia ir tyli, tik tramdos, kad nepravirk
tų...

Dangiškas svečias jam bičiuliškai patap
noja petuką, lyg klevo auksinis lapas nuglosto:

— Būk ramus ir linksmas vaikeli! Aš tave 
myliu. Dieną naktį tave globosiu. O našlaičius 
ypač širdin glaudžiu, nuo negandų ir skriaudų 
pasergiu, štai, būsiu tau brolis ir draugas! Ne
sėkmėj ar liūdnume vis gali man pasiguosti. 
Tik būk doras ir gražiai elkis, prižadi?

— Pri... — Gendrutis droviai pritaria. 
Ir tolyn klosto savas aimanas: — Bet tu ... ten 
aukštai, labai toli. Ir... kitų našlaičių eini lan
kyti. O aš visad vienas lauke vargstu. Niekas 
nepakalbina. Nė žaislų neturiu ... (B.d.)
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Tautinės Sąjungos veikėjui
A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
staiga mirus, jo žmonai EMILIJAI ČEKIE- 
NEI, dukroms ALDONAI ir DANGUOLEI 
su šeimomis bei artimiesiems reiškiame gi

liausią užuojautą

Juozas ir Eleonora Matulevičiai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 

mirus, jo žmonai EMILIJAI ir dukterims 

ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis šir

dingą užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Ona Kanaukienė

HARTFORD
PAVYKĘS HARTFORDO 

"BERŽELIO” 
KONCERTAS

Š. m. vasario 5 d., New 
Britain šv. Andriejaus pa
rapijos salėje įvyko metinis 
Hartfordo "Berželio” tauti
nių šokių grupės koncer- 
tas-balius. Virš 300 žiūrovų 
buvo tikrai sužavėti mūsų 
jaunimo puikiu pasirody
mu. Programoje buvo at
likta 16 lietuviškų tautinių 
šokių su pasigėrėtinai at
liktais pasikeitimais ir po
ezijos priedais, dalyvaujant 
net 55-iems šokėjams.

Vietoj pertraukos, "Ber
želio Balsai”, vadovaujami 
muziko Jurgio Petkaičio, 
gražiai padainavo 3 liaudies 
dainas, tuo dar labiau pa
įvairindami vakaro progra
mą. šokėjai, atsidėkodami 
savo vadovams, iššaukė 
juos į sceną ir apdovanojo 
gėlėmis: muziką Jurgį Pet- 
kaitį, "Berželio” vadovės 
pavaduotojus Laimą ši- 
manskytę ir Joną Kudį, mu
zikos vadovą Alfonsą Dziką 
ir ypač nepagailėjo nuošir
džiausios pagarbos "Berže
lio” vadovei Daliai Dzikie-

Hartfordo Berželio tautinių šokių grupė šoka Rezginėlę savo 
metiniam koncerte vasario 5 d. M. Banevičiaus nuotr.

Mūsų mieliems

ALBERTUI IR OSKARUI 

KREMERIAMS

su jų artimaisiais, MOTINAI mirus, nuošir

džią užuojautą reiškiame

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyrius

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, žmoną EMILIJĄ, dukras ALDONĄ ir 

DANGUOLĘ su šeimomis ir visus artimuo

sius giliai užjaučiam ir drauge liūdime

Juozas ir Viktorija 
Bagdonai

A. A.

BENIUI LOKIUI-LUKOŠEVIČIUI

mirus, seserį VALERIJĄ brolį PETRĄ su 

žmona BRONE ir jų artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

Brangiam broliui

ANTANUI JANKŪNUI
Lietuvoje mirus, savo mieluosius bičiulius 

KAZĮ ir KASTYTĮ JANKŪNUS nuoširdžiai 

užjaučiame

Vincas Misiūnas 
Mikas Mačys
Julius Veblaitis

Union, New Jersey

nei. Ji, su nepaprastu pasi
aukojimu, paruošia mūsų 
jaunimą Įvairiems pasiro- 
mams lietuviams ir kitatau
čiams daugelyje vietovių.

Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai linki jauniems šo
kėjams ir jų vadovams ne
pavargti ir tęsti tą sunkų, 
bet kilnų darbą Lietuvos la
bui!

Lionginas Kapeckis

light hundred vears ago

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

Pirmojo skyriaus Garbės Nariui

A. A.

JURGIUI KIAUNEI
mirus, jo sūnui KĘSTUČIUI, broliui VLA

DUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą

ALT S-gos I-sis Skyrius

Medicinos seseriai

A-A.

SOFIJAI ZAMALIENEI 

mirus, dukrai ONAI SKARDIENEI ir šeimai 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Dr. K. Pautienis ir šeima
Francis of Assisi was 

boro. The world hatn't 
been the šame stote. Wc 

Franciscans invite you 
to join us in our search 

to bring the gospel 
message to t»ur ago.

THE FRANCISCANS 
Office of the Vocatron Rirechtr 

10290 Mill Road 
Cincinnati, OH 45231

□ Hease send me informalion 
on the Franciscans.

name____________________
addrėss__________________
city______________________
statė____________zip______
phone___________________
age---------------------------------

Mielam jaunystės draugui TADUI, ne
tekus mylimos žmonos

A. A.

JUTOS TALLAT-KELPšIENĖS, 
dukrai Vitai su šeima, motinai p. E. KLUP- 
ŠIENEI ir visiems artimiesiems, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

Danutė ir Juozas Saladžiai 
Gediminas ir Birutė 

su šeimomis
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CHICAGOS LIETUVIAI
PLIEČIAMA LIETUVIŲ 
FONDO NARTŲ FED. 

KREDITO 
KOOPERATYVO VEIKLA

Lietuvių Fondo narių fe- 
deral. kredito kooperatyvo 
(credit union) vadovybė va
sario 17 d., Margučio patal
pose, sušaukė spaudos-radi- 
jo atstovus ir painformavo 
apie kooperatyvo veiklą. 
Konferencijoj dalyvavo ko
operatyvo direktorių ir val
dybos pirm. dr. Antanas 
Razma, iždininkas adv. Po
vilas žumbakis ir Kredito 
kooperatyvo įstaigos vedėja 
Aušra Cibaitė. Spaudai ir 
radijui atstovavo Jurgis Ja- 
nušaitis, Juozas Šlajus' ir 
Antanas Juodvalkis, o radi
jui — Petras Petrutis ir 
Balys Brazdžionis.

Dr. A. Razma įvadiniame 
žodyje pasidžiaugė kredito 
kooperatyvo gera veikla, 
lietuvių dosnia parama, lai
kant savo santaupas šioje 
lietuvių vedamoje įstaigo
je. Kredito kooperatyvas 
įsteigtas patarnauti lietu
viams, sudarant palankes
nes taupymo ir skolinimo 
sąlygas. Už indėlius moka
mos aukštesnės palūkanos, 
o paskolos nariams duoda
mos geresnėmis sąlygomis. 
Kredito kooperatyvo na
riais gali būti tik Lietuvių 
Fondo nariai, įnešę bent 
bent 100 dol. Išimtys daro 
mos nepilnamečiams iki 18 
metų amžiaus. Jiems užten
ka į L. Fondą įnešti 10 dol. 
pradinio įnašo kad galėtų 
taupyti kooperatyve.

‘Ąrpber J-Įolidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Balandžio 20 $1075.00
Gegužės 4 - $1075.00
Gegužės 11-$1229.00

(su Ryga)
Gegužės 25-$1285.00 
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00
Liepos 13 -$1528.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės |:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

MEM8ER

i ii'-*

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

Antanas Juodvalkis

Ižd. adv. P. žumbakis pa
žymėjo, kad kredito koope- 
tyvas yra sparčiausiai au
ganti įstaiga ne tik Illinois 
valstijoje, bet ir visoje 
Amerikoje. Nors Lietuvių 
Fondo fed. kredito koopera
tyvas įregistruotas 1981 m. 
kovo mėn., bet veiklą paju
dino tik rudens metu ir per 
tuos pusantrų metų 336 na
riai sudėjo 3.300,000 dol. 
indėlių. Visos sąskaitos ap
draustos federalinės val
džios agentūroje iki 100,000 
dol. Taip pat yra apdrausti 
ir visi direktoriai bei tar
nautojai nuo nenumatytų 
įvykių, galinčių atnešti nuo
stolius.

Lietuvių Fondo fed. kre
dito kooperatyvas yra savis
tovi organizacija, tvarkoma 
rinktų direktorių. Kiekvie
nas kooperatyvo narys tu
ri tik vieną balsą, nežiūrint 
sąskaitų skaičiaus ir indė
lių dydžio. Narys savo bal
so negali perleisti kitiems, 
o turi dalyvauti asmeniškai 
metiniuose susirinkimuose. 
Nėra pavojaus, kad koope
ratyvo vadovybė pereitų į 
vienos šeimos ar grupės 
rankas.

Kooperatyvo veiklą pri
žiūri ir tikrina ne tik narių 
rinkta revizijos komisija, 
bet ir federalinės valdžios 
National Credit Union ad
ministracija.

Direktoriai atsakingi na
riams, o valdyba ir komite
tai — direktorių tarybai. 
Kredito kooperatyvo rašti
nės darbą pradžioje atliko

Liepos 20 - $1338.00
Rugpiūčio 3 -$1338.00 
Rugpiūčio 17 - $1528.00

(su Ryga) 
7 - $1338.00
19 -$1143.00
26 -$1110.00

- $1229.00
(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5 

adv. P. žumbakio įstaigos 
paskolinti tarnautojai be at
lyginimo. šiuo metu pilną 
ar dalinį laiką dirba šie tar
nautojai: Aušra Cibaitė 
(vedėja), Viktorija Šaulie
nė, Birutė Skorubskienė ir 
Jurgis Matusevičius.

Kredito kooperatyvas ple
čia veiklą ir dabar veikia 
šiose vietose: Margučio pa
talpose (2422 W. Marąuette 
Rd., Chicago, III. 60629, tel. 
312-737-2110 trečiadieniais 
12-18 vai. ir šeštadieniais 
10-12 vai.), miesto centre 7 
So Dearbom (adv. P. žum
bakio įstaigoje), 1445 So. 
50th Avė., Cicero, III. 60650 
(ketvirtadieniai 15-18 vai. 
ir šeštadieniais 10-12 vai) į 
475 Frontage Rd., Burr 
Ridge, III. pakeliui į Remon
tą.

Dėl per mažo dėmesio, 
Jaunimo Centre veikęs sky
rius, nuo kovo mėn. pra
džios uždaromas. Atskaito
mybė įjungta į kompiuterių 
sistemą. Sukaupus didesnį 
kiekį indėlių (bent 7 mili
jonus), numatoma veiklą 
dar labiau išplėsti ar net 
įsigyti savo pastogę ir pa
dėti lietuviškoms instituci
joms.

Visi lietuviai turėtų la
biau paremti šią lietuvišką 
instituciją ir savo indėlius 
laikyti Lietuvių Fondo na
rių federaliniam kredito ko
operatyve, nes čia mokamos 
aukštesnės palūkanos ir 
duodamos savo nariams pa
skolos geresnėmis sąlygo
mis.

Direktorių tarybą šiuo 
metu sudaro: dr. A. Razma 
(pirm.), dr. G. K. Balukas, 
adv. S. P. žumbakis, V. B. 
šaulys (Šaulienė), K. Barz
dukas ir P. Kilius. Į valdy
bą įeina pirmieji keturi di
rektoriai.

Metinis narių susirinki
mas šaukiamas š. m. kovo 
mėn. 23 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Visi 
nariai kviečiami gausiai at
silankyti.

RENGINIAI

Susipažinimas su vice
konsule Marija Kriaučiūnie
ne įvyksta š. m. kovo 11 d. 
(penktadienį), 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avenue).

Užsiregistravusieji nepa
mirškite atvykti, o negalin
tieji dalyvauti, painformuo
kite rengėjas L.M.F. Chi
cagos klubo valdybą.

★
Lietuvių Tautinių Namų 

metinis narių susirinkimas 
įvyksta kovo 12 d. (šešta
dienį), 4:30 vai. po pietų,

LITHOGRAPHERS
If vou're an experlenced 4-color 
sfrlpper, now's vour chance to 
tol n one of Michioan's mosi pro- 
oressive 4-color commerclal 
shops, Pendell Primina. ln Mid- 
land. Onlv verv talented, crlilcal 
h oh quallty-orlęnted need re-

resume and samples to:
PENDELL PRINTING INC 

1700 James Savaoe Rd 
Midland, MI 48640 

or call flrst, 517-496-3333 
Atln: James Houvener 

savoje pastogėje (6422 So.
Kedzie Avė.). Dalyvaukime.

★
Aušros šimtmečio minė

jimą rengia Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Komi
tetui vadovauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Minėjimas 
įvyks kovo 20 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na- 
muuose.

Paskaitą skaitys LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm, istorikas dr. Algirdas 
Budreckis, dainuos solistė 
Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, ako mpanuojant 
pianistui Robertui Mockui. 
Taip pat programoje daly
vauja Vida Jonušienė, Aud
ronė Karalienė ir Jolita 
Kriaučeliūnaitė.

Minėjimą praturtins paro
dėlė iš Br. Kviklio turimo 
archyvo, AUŠROS leidiniais 
ir bendradarbių nuotrauko
mis.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti ir susipažinti su to laiko 
lietuvių spaudos padėtimi 
bei leidimo sąlygomis.

Įėjimas laisvas ir aukos 
nebus renkamos.

PAŽINKIME VLIKĄ

Penkta vakaronė tikslu 
supažindinti jaunimą ir vi
są visuomenę su VLIKu ir 
jį sudarančiomis organiza
cijomis įvyks š. m. kovo 
mėn. 11 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro Jaunimo Centro ka
vinėje. šioje vakaronėje bus 

The Sisters of the Immaculate Conception of 
the Blessed Virgin Mary (Lithuanian) invite you 
to join them in praising God and caring for His 
loved ones by: works of charity, nursing, religious 
education, the apostolate of the press, pastoral 
ministry. You can love and serve in many ways!

Write to;
SISTER SUPERIOR
IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 
PUTNAM, CT 06260

(9-10)

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.; 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kalbama apie VLIKo sei
mus ir taipgi bus pristaty
tos trys VLIKą sudaran
čios grupės, būtent: Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis ir Ry
tų Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis.

Visas jaunimas ir plačio
ji visuomenė maloniai pra
šomi šioje vakaronėje da
lyvauti. Įėjimas laisvas, jo
kios aukos nebus renkamos.

LIETUVOS GYVENIMAS 
MŪSŲ AKIMIS

Vasario 20 dieną Balzeko 
Lietuvių kultūros muzieju
je susirinko nemažai daly
vių simpoziumui apie gyve
nimą Lietuvoje. Temą pri
statė Rita Likanderytė, Ra
mutė Plioplytė ir Dovas 
šaulys; moderavo Mykolas 
Drunga.

Pagrindiniai klausimai 
sukosi apie lietuvių verty
bes dabartinėje Lietuvoje. 
Jas iš viso sunku atsekti, 
kadangi žmonės nenoriai 
apie jas kalba. Tačiau, ap
silankantieji suvokia, kad 
komunistinė sistema pama
žu daug ką demoralizuoja, 
žmonės yra uždari, išmokę 
dvilypiai elgtis, jie remiasi 
maža draugų grupe, kurioje 
kartais pasiseka dalyvauti 
ten ilgiau apsilankančiam.

Popietė buvo dalis ”Na- 
tional Endowment for the 
Humanities” remiamo jau
nimo projekto "Lietuviška
sis paveldėjimas”.
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LIETUVIŲ CENTRAS CLEVELANDE TURĖS 82 BUTUS
A

NOTARY PUBLIC
Pernai rudenį JAV Hous- 

ing and Urban Development 
(HUD) įstaiga paskyrė 
dviejų milijonų dolerių pa
skolą Lietuvių Bendruome
nės Socialinių Reikalų Ta
rybai, kuriai vadovavo da
bartinis Krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas 
Butkus.

Šiomis dienomis HUD 
Clevelando skyrius prane
šė SRT Clevelando sky
riaus pirmininkui Broniui 
Snarskiui, kad centrinė 
HUD įstaiga Washingtone 
mūsų antrąjį prašymą pa
tenkino ir paskyrė visą su
mą, kuri originaliai buvo 
prašyta. Taigi, paskola pa
didinta iki trijų su pusę mi
lijonų dolerių. Su šia sumą 
bus pastatytas Clevelande 
Lietuvių Centras, kuriame 
bus įrengta 82 butai, salė, 
virtuvė, užsiėmimų kamba
riai ir kiti patogumai.

Lietuvių Centras yra Wil- 
loughby mieste prie 90 ir 
91 keliu ant 4Vį akrų skly
po. Centras prie parko ir 
naujai statomo apsipirkimo

centro ir keliaukščių butų 
komplekso.

Lietuvių Centrui vado
vauja JAV Krašto valdy
bos sudarytas komitetas iš 
pirm. inž. Broniaus Snars- 
kio ir narių: dr. Henriko 
Brazaičio, dr. Algio čepulio, 
inž. Alfos Juodikio ir inž. 
Prano Razgaičio. šis komi
tetas o ypatingai Br. Snars- 
kis ir dr. A. Butkus, prie 
šio projekto idėjo nepapras
tai daug darbo valandų.

Lietuvių Centre galės gy
venti pensijos sulaukę, ar
ba invalidai žmonės. Tiems, 
kurių pajamos nėra didelės 
HUD duos iki $6000.00 me
tams už buto nuomą užsi
mokėti. Tokie asmenys mo
kės tik 1/5 ar 1/4 visos 
nuomos kainos.

Suinteresuoti 
jau dabar turėtų teirautis 
Lietuvių Bendruo menės 
Krašto valdyboje, ar Socia
linių Reikalų Taryboje dėl 
sąlygų ir HUD reikalavi
mų, kad gautų butus už la
bai žemą kainą.

Architektai projektą jau

paruošė, teks j j tik padidin
ti, kas ilgai neužtruks. Ma
nome, kad statyba bus pra
dėta dar šią vasarą, o už
baigta 1984 metų vidurva- 
sarj. Mūtų labai smagu, kad 
Lietuvių Centro šventini
mas sutaptų su Tautinių 
šokių švente Clevelande, 
kuri įvyks 1984 metų liepos 
1 d.

LB Inf.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir

■ gražiai atlieka visus auto- 
asmenys moįi]iŲ taisymo darbus. Iš 

nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATA

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geaūga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
Wiliiam J. Jakubs Jr. ir 
Barbara 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.

DALIA KASULAITIS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

SM! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

K

kA IR K'

Simon’s
Travel

kviečia JA V ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

1O DIENU LIETUVOJE!
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20

13 DIENU SU GIMINĖMIS!!!
1. Gegužės 12 5. Liepos 7 8. Rugsėjo 1
2. Gegužės 19 6. Liepos 14 9. Rugsėjo 8
3. Gegužės 26 7. Liepos 21 10. Spalio 6
4. Birželio 23 11. Gruodžio 19
Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

* * *

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).
* * •

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Duodas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772>arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR

Montrealla — (514) 669-8834 — L. Stankevičius

Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 
(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

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'/4% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Clevelana, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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Iš ŠV. JURGIO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS VEIKLOS 
Dabar šv. Jurgio parapi

ja subruzdo naujam veiklos 
sezonui. Gausiai dalyvavę 
savo parapijos salėje buvu
siame Klaipėdos krašto 60 
m. išsivadavimo minėjime 
bei Dievo Motinos parapijos 
salėje buvusiame Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo minėjime, parapijiečiai 
š. m. vasario 20 d. susirin
kę svarstė parapijos socia
linės atsakomybės ir pa
siuntinybės klausimus.

Tio'žnyė.ios asmens ir 
specialiai parapijos sociali
nę misiją kalbėjo parapijos 
tarybos pirm. Algirdas Ka- 
sulaitis. Po jo žodžio pokal
byje kedenti aktualūs šian
dienos krikščionio ir krikš
čionių bendruomenės socia
liniai uždaviniai ir jų vyk
dymas parapijose ir savo 
aplinkoje bei ypatingai lie
tuvių bendruomenėje. Į

DaiL Nijolės Palubinskienės kūrinių paroda įvyks kovo 
26-27 dienomis Lietuvių Namuose, Clevelande. Atidarymas kovo 
26 d. 7:30 vaL vak. Ruošia Korp! Giedra. Nuotraukoje vienas 
iš kūrinių — ofortas "Jonuko diena”.

LAMB FOR EASTER

MOTORU LAMB BARBECUES

ALL UNITS FEATURE STAIN- 
LESS SP1TS & STAINLESS PINS. 
ALL ROTATE AT 6 R.P.M. WITH 
70 LB. LOAO PER SPIT.
PRICES F.O.B. CLEVELAND 
OHIO RES. ADD STATĖ TAX 
Bigger Unlts Available

kvietimą pozityviai atsi
liepti į vargstančiųjų šauks
mą parapijiečiai atsiliepė 
sudarydami socialinių rei
kalų komisiją, kurios bran
duolį dabar sudaro: Ingrida 
Civinskienė, Vincas Gelgo- 
tas, Alfonsas Karklius, Da
lia Kasulaitienė, Silvija Ma- 
cevičienė, Giedrė Mazo- 
liauskaitė, Beatričė Pauitie- 
nienė, Antanas Styra ir 
Bronė Tarutienė. Jos sudė
tis bus plečiama ir toliau. 
Komisija visų pirmiausiai 
stengsis pagal parapijos iš
gales talkinti BALFui, Lie
tuvių Katalikų Religinei 
Šalpai ir kitoms jau esan
čioms karitatyvinėms orga
nizacijoms rūpinantis bro
liais lietuviais kurie skurs
ta ir vargsta bet kur pasau
lyje, ar tiesioginiai jiems 
padėti, bet jos pastangos 
bandys apimti ir mūsų 
miesto alkstančiuosius ir' 
pasaulyje išblaškytuosius,

CERT. CHECK, M.O. 
OR C.O.D. ONLY
Mllmark MacHnary 
5723 Porter Road
N. Olmsted, Ohio 44070 
Tel. 216-779-9083 
Milan Zec - Owner

DIRVA

SU PIRMAISIAIS PAVASARIO ŽIEDAIS 

KVIEČIAME JUS VISUS I

KAZIUKO MUGĘ
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE

SEKMADIENĮ, KOVO 13 D.

Atidarymas 11 vaL, tuoj po pamaldų. Programa 3 vai. p.p. 

Tautodailės darbai. Karšti pietūs — saldumynų stalas.

CLEVELANDO SKAUTIJA

i. e. afganistaniečius pabė
gėlius.

Vasario 21 d., pirmadienį, 
kun. Juozas Bacevičius pra
dėjo gavėnios pratybas šv. 
Mišiomis vakare ir pokal
biu po mišių. Pamokslo ir 
pokalbio tema — gundymai 
ir kova su jais. Nedidelis 
būrelis parapijiečių džiau
gėsi galėdami dalyvauti šv. 
mišių aukoje ir pasidalinti 
mintimis su savo dvasios 
vadu ir seserimis bei bro
liais. Pokalbiai bus tęsiami 
pirmadienių vakarais ir to
liau.

Kovo 20 d. šv. Jurgio sa
lėje, 12 vai. vidudienį spe
cialia akademija bus prisi
minta "Aušros" 100 metų 
sukaktis. Paskaitą skaitys 
rašytojas, romanistas ir fi
losofas Vacys Kavaliūnas. 
Bus ir trumpa meninė pro
grama. Visi lietuviai nuo
širdžiai kviečiami dalyvau
ti.

Balandžio 10 d. Atvely
kyje švęsime tradicinę pa
rapijos šventę — puošnų ir 
turtingą Velykų stalą ir sa- 
vanorių-talkininkų padėkos 
pietus. Smulkesnės infor
macijos apie tai — vėliau.

Gegužės 15 d. po 10:30 
vai. mišių bus metinis para
pijos susirinkimas, kuria
me bus renkami ir keli ta
rybos nariai. Taip pat bus 
padaryti smulkesni parapi
nės tarybos veiklos ir para
pijos gyvenimo pranešimai.

Birželio 19 d. specialia 
akademija bus prisimintas 
ir pagerbtas kan. Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Apie tai 
ir antrosios metų pusės 
veiklą — vėliau. (ae)

• Čiurlionio ansamblis, 
kuriam pirmininkauja Vla
das Plečkaitis ir muzikos 
vadovas yra komp. Alfon
sas Mikulskis, Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuvišku sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• KOVO 20 D., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje "Auš
ros” 100 m. sukakties minėji- ' 
mas rengiamas parapijos tary
bos.

• KOVO 26-27 D.D. dail. 
Nijolės Palubinskienės kūrinių 
paroda Lietuvių Namuose. , 
Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Dier į 
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D. 4 v. 
p. p. Dr. Danguolės Tamulio- 
nytės knygos pristatymas Lie
tuvių namuose. Rengia Šv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla.

• BALANDŽIO 10 D., 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti-

JEIGU JŪSŲ ATEITIS 
NEATRODO ŠVIESI, 

JŪS NEŽIŪRITE 
TIKRA KRYPTIMI

Tarp dabar ir 1990 metų bus 16 milijonų 
naujų darbų - darbų su ateitimi, ir Cuya- 
hoga Community College gali duoti jums 
reikalingą išsilavinimą tų darbų gavimui 
įdomiose srityse kaip Health, Business, 
Engineering ir Public Service. Žiūrėkit 
į CCC dėl šviesesnės ateities.

Cuyahoga Community College
Where futures begin.

EASTERN METRO VVESTERN 
464-3535 241-5365 842-7773

Off-campus credit,
Non-credit personai development 
845-4000 Ext. 5075

Spring Ouarter Registration ends March 30. 
Classes begin March 28.

Nr. 10 — 11

niai padėkos pietūs (Velykų 
stalas). Rengia parapijos ta
ryba.

• Balandžio 16 D. atvažiuo
ja "Antras Kaimas” iš Chica
gos. Ruošia LB Ohio Apygar
da Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• BALANDŽIO 17 D. Prof. 
Augustino Voldemaro 100 me
tų sukakties minėjimas 4 v. 
p. p. Lietuvių Namuose.

• BALANDŽIO 17 D. 12 vaL
■ Balfo metinis susirinkimas 
Dievo Motinos parapijos mažo- 
ioje salėje.

• BALANDŽIO 23 D. Dra
minės literatūros vakaras. Ruo-

I šia Vaidilos teatras.

• BALANDŽIO 24 D. 12 vaL 
į LB Clevelande ruošia prof. dr.

Pranckevičiaus paskaitą Dievo 
! Motinos parapijos salėje.

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



DIRVA
PAKVIETIMAS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų šešioliktasis me
tinis narių susirinkimas 
Įvyks 1983 m. kovo 12 d. 
(šeštadieni), 4:30 vai. p. p. 
nuosavuose namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicago, II, 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pereito metinio susi

rinkimo protokolas (se- 
kretorius A. Traška),

2, Lietuvių Tautinių Na
mų Valdybos ir Tary

bos pranešimai,
3. Diskusijos dėl praneši

mų,
4. Direktorių rinkimai,
5. Einamieji reikalai.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai. 
Susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasiūlymus reikšti malo
niai kviečiami visi didžio
sios Chicagos liettiviai-ės.

Direktorių Taryba yra 
sudariusi nominacijų komi
siją (Aleksandras Traška, 
Živilė Endrijonienė ir Vita

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI ČEKIENEI — 

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pirminin
kei, dukroms ALDONAI ir DANGUOLEI su 

šeimomis ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas

A. A.
DR. VACLOVUI ČEKUI 

mirus, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
pirmininkei, buvusiai Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmininkei, rašytojai, 
žurnalistei EMILIJAI ČEKIENEI ir jos duk
terims DANGUOLEI ir ALDONAI su šeimo
mis reiškiame nuoširdžią užuojautą skausmo 
valandoje

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Cicero Skyrius

Tautinės Sąjungos Veikėjui
A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI, žurnalistei, bu
vusiai Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkei, Lietuvos Nepriklausomybės fon
do pirmininkei, visuomenininkei, dukroms 
ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Tautinės Sąjungos Detroito 
Skyrius

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI
staiga mirus, žmonai EMILIJAI, dukroms 

ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis bei 

kitiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime

Stella ir Vytautas
Abraičiai

Girdvainienė). Tur intieji 
pasiūlyti kandidatus Į LTN 
direktorius ar valdybos va
rius, prašomi kreiptis Į bet 
kurį nominacijų komisijos 
narį.

Valdyba

• Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone rūmų remon
tui aukos siunčiamos šiuo 
adresu: Lithuanian Lega- 
tion, 2622 16th St. N. W., 
Washington, D. C. 20009.

VIETOJ GĖLIŲ
A. A. BENIUI LOKIUI

Š. m. vasario 8 dieną po 
ilgos ir sunkios ligos 
Francktown, N. J., mirė 
Benius Lokis-Lukoševičius. 
Kadangi velionis buvo lie
tuviško rašto skaitytojas 
tai vietoj gėlių jo bičiuliai 
nutarė paremti Dirvą. J. 
Veblaitis atsiuntė suauko
tus 75 dol. šių asmenų:

20 dol. — Albinas Stu- 
kas; 15 dol. — Mikas Ma
čys. Po 10 dol. — Vincas 
Misiūnas, Jonas Ramanaus
kas, Algis Bitėnas ir Ri
mantas Bitėnas.

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

• Aurelijos Balašaitienės 
knygos "Susitikimas pama
ry” pristatymas visuomenei 
rengiamas kovo 12, šešta
dienį, 6 v. v. Kultūros ži
dinio mažojoje salėj Brook
lyne, N. Y. Apie knygą kal
bės Birutė Lukoševičienė. 
Dalyvaus ir pati autorė. Po 
visos programos — kavutė. 
Rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas.

• Dr. Pranas ir Valentina 
Mažeikai, gyv. Lake Zurich, 
III., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
25 dol. Ačiū.

• Mirga ir Kęstutis Pa- 
žemėnai, gyv. Rancho Pa
los Verdes, Ca., atnaujinda
mi prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Dar nevėlu dalyvauti 
Čiurlionio Galerijos rengia
moje Jaunųjų Dailininkų 
Parodoje. Jauni menininkai 
raginami nedelsiant savo 
darbų skaidres ar nuotrau
kas iki balandžio 1 d. pri
statyti adresu: Čiurlionio 
Galerija, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

• Los Angeles lietuvių 
kredito kooperatyvui reika
lingas tarnautojas. Tuo tar
pu apie 10 vai. savaitėje, 
kuris ateityje galėtų būti 
kooperatyvo reikalų vedėju. 
Pageidaujama turįs patyri
mo atskaitomybės vedybo- 
je, noro kredito operacijų 
Įstaigos vadovavime, galįs 
žodžiu ir raštu bent pusėti
nai vartoti anglų kalbą.

Dėl informacijų nurodant 
savo patyrimą, prašau ra
šyti kooperatyvo pirminin
kui A. Kiršonis 6926 Ab- 
bottswood Dr., Rancho Pa
los Verdes, Ca. 90274, arba 
skambinti telefonu 213-377- 
0586ar v. pirm. R. Bužėnui 
213-254-6048.

Medicinos daktaras

VACLOVAS ČEKAS 
paliko mus 1983 m. vasario 21 dieną. Vaclo
vai, ilsėkis ramiai po skaudžios kelionės že
mėje. Susitiksime vėl likime.

Širdingiausią užuojautą norim pasakyti 
ir kartu išgyvenam skaudžiausią valandą jo 

artimiausiam asmeniui — žmonai žurnalistei 
EMILIJAI ČEKIENEI skausmo valandoje.

Dr. Gunda Žymantienė 
su šeima, 

Teofilius Klova

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI 

staiga mirus, giliame liūdesy likusią jo žmo

ną EMILIJĄ ČEKIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame

Vincentas ir Aleksandra
Gruzdžiai

Mokslo draugui

DR. VACLOVUI ČEKUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiu gilią užuo
jautą EMILIJAI ČEKIENEI jų artimiesiems 
ir draugams.

Tauragės Mokytojų Seminarijos E. Če- 
kienės-Mironaitės ir Vaclovo čeko mokslo 

draugas

Viktoras Perminąs

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, liūdesio ir skausmo prislėgtą žmoną 

EMILIJĄ, dukteris DANGUOLĘ ir ALDO

NĄ su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame 

ir kartu liūdime

Kazimieras ir Elena 
Pociai
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