
Li t huanian Le ga tion 
2622 16 th StT N.V/.
Vashington, D.C. 20009

USPS 157-580
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER -------
6116 ST CLAIR AVENUE • PO BOX 03206 ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXXI Vasaris - February 20, 1986 Nr.8

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Neįmanomos užmojis
Kalbant apie OSI veiklq

Retėja Lietuvos kurėjų-savanorių eilės...

Antanas B. Mažeika, ra
gindamas rinkti parašus 
peticijai Kongresui dėl OSI 
veiklos, vasario 6 d. DIR
VOJE rašo, kad joje bus 
nurodyta:

1. (prašytojai) ”Remia 
OSI instituciją nacių 
ir kitų karo nusikaltė
lių aiškinimui ir bau
dimui.”

Iš pirmo žvilgsnio toks 
pareiškimas gali psairodyti 
gudrus taktiškas ėjimas. 
Niekas negali paneigti, kad 
karo nusikaltimų iš viso ne
buvo. Nei vienas karas be 
jų neapsiėjo. Nūdieniai gal-, 
vojant pats karas jau yra 
nusikaltimas, kurį pateisin
ti gali tik reikalas apsigin
ti. Dėl to aiškinant karo nu
sikaltėlius negalima apsi
riboti tik nusikaltimais 
prieš vieną kurią tautą, bet 
tokiu atveju OSI uždavinys 
taip išsiplėstu, kad būtų ne
įmanomas. Jau dabar susek
ti tokie nusikaltėliai čia ne
baudžiami už tikrus ar ta
riamus nusikaltimus, bet 
tik ištremiami, aiškinant, 
kad jie Įvažiavo Į šį kraštą, 
nuslėpdami savo praeiti. O 
toji neleidžia Į šį kraštą 
imigruoti tokiam svetimša
liui, kuris

”. . . nacių vyriausybės 
pavestas ar su ja bi- 
čiuliaudamasis, — įsa
kė, paskatino, parėmė 
žmonių per sekiojimą 
dėl jų rasės, religijos, 
tautinės kilmės arba 
kitu būdu prie jo pri
sidėjo.”

Taip Atstovų Rūmai 1978 
m. rugsėjo 26 d., o Senatas 
1978 m. spalio 10 d. pakeitė 
senesnį 1952 m. pagrindinį 
Imigracijos ir Pilietybės 
Aktą, priimdami vadinamą 
Holtzmanaitės pakeitimą. 
Kaltinimą 'prisidėjus kitu 
būdu’, galima turbūt mesti 
visiems vietiniams pareigū
nams vokiečių okupacijos 
metu.

Apie tai dr. Bronius Ne- 
mickas jau rašė 1982 m. 
NAUJOJE VILTYJE, pir
masis ragindamas ką nors 
padaryti, kad tokios bylos 
būtų sprendžiamos krimi
nalinėms byloms nustatyta 
tvarka, ko reikalauja ir Ma
žeikos peticiją.

Neseniai pasirodžiusioje 
1985 m. NAUJOJE VILTY
JE Nemickas iškelia dar 
vieną juridinį argumentą.

Aptardamas buvusio OSI

Vytautas Meškauskas

viršininko Allan A. Ryan 
Jr. QUIET NEIGHBORS, 
jis rašo:

”Atrodo, Specialiųjų in- 
vestigacijų įstaiga, j ieš
kodama 1948-1952 m. 
Amerikos imigrantuose 
’nacinių karo kriminalis
tų’ Imigracijos ir piliety
bės akto Holzmanaitės 
pakeitimo pagrindu, nu
sideda JAV Konstituci
jos nuostatui (I str. 9 
sekcija), draudžiančiam 
sunkęsnę bausmę už tą, 
kuri grėsė nusikaltimo 
darymo metu (’No ex 
post facto law’). Nega
lima taikyti naujo įstaty
mo nusikaltimams pada
rytiems prieš jo įsigalior 
jimą. Taigi Holzmanai
tės akto pakeitimas te
gali būti taikomas tik 
tiems 'naciniams karo 
k r i m inalistams’, kurie 
kurie imigravo Ameri
kon, jam pradėjus galioti, 
tai yra 1978 m. spalio 10 
d., prieš šią datą atvyku- 
siems imigrantams tai
kinti nepakeisto Imigra
cijos ir pilietybės akto 
nuostatai.”

žinia, esant nekaltam, 
gali būti nesmagu pasinau- 

(Nukelta į 4 psl.)

THE SECRETARY OF STATĖ

VVASHINGTON

February 6, 1986

Dear Mr. Charge d'Affaires:

On behalf of the Government of the United 
Statės and the American people, I have the honor 
to convey to you our greetings and sincere good 
wishes on the occasion of the Lithuanian National 
Holiday.

The independence of Lithuania, crushed by 
force of arms 46 years ago, štili survives as an 
ideal nurtured by the courage, determination ana 
moral strength of the Lithuanian people. The 
anniversary of tnat independence continues to be 
cause for pride and celebration.

Dr. Stasys a. Backis, 
Charge d'Affaires of Lithuania, 

2622 16th Street, N.W.,‘ 
Washington, D.C.

Valstybės sekretoriaus George P. Shultz laiškas Lietuvos 
atstovui Washingtone dr. S. A. Bačkiui.

Lietuvos kūrėjų-savanorių eilės kasmet retėja... Šioje nuotraukoje, darytoje prieš tre
jetą metų Vasario 16 minėjime Clevelande, liko gyvi tik du savanoriai. Iš kairės: J. Lozoraitis, 
V. Šenbergas, J. Barniškis, D. Mašiotas, A. Johansonas. Šiais metais minėjime buvo pagerbti dar 
gyvi Clevelande savanoriai J. Barniškis, V. Bartuška ir A. Johansonas. J. Garlos nuotr.

Chicagos neolituanai minėjo 

Vasario Šešioliktąją 

Antanas Juodvalkis

Į Lietuvos nepriklauso^ 
mybės atstatymo 68 metų 
sukakties minėjimų grandi
nę, įsijungė ir Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos skyrius, 
p i r mininkaujamas Vidos 
Momkutės. Minėjimas vyko 
iškilmingos sueigos metu,

Sincerely yours,

Geo’rge P. Shultz 

š. m. vasario 9 d. Lietuvių 
tautinių namų salėje. Įne
šus Korp! Neo-Lithuania 
vėliavą ir sugiedojus Lietu
vos himną, skyriaus valdy
bos pirmininkė Vida Mom
kutė tarė žodį, išryškinda
ma Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukakties 
reikšmę. Apie Lietuvos ne
priklausomybės akto pa
skelbimo aplinkybes, įdo
miai papasakojo istorikas 
Jonas Damauskas. Savo pa
skaitą skyrė jaunuomenei, 
bet nemažiau buvo įdomu ir 
vyresniesiems. J. Damaus
ko paskaitos vedamoji min
tis buvo, kad 20 tarybos 
narių pasirašytas ir nepa
lankiom aplinkybėm (vo
kiečių okupacinei valdžiai 
draudžiant) paskelbtas nu
tarimas, rado lietuvių tau-, 
tos pritarimą ir įtikėjo jo 
realumu. Vyrai stojo sava
noriais ir ėjo ginti nuo gau
sių priešų, paskelbtos Lie
tuvos n e p r iklausomybės, 
nors Vokietijos valdžia ir 
o k u pacinė administracija 
akto nepripažino ir neleido 
organizuoti savo adminis
tracijos ir kariuomenės.

Lietuvos nepriklausomy
bės aktą pasirašė jauni žmo
nės ir skelbė besąlyginį atsi
skyrimą nuo visų kaimynų. 
Aktą pasirašiusiųjų tarpe 
buvo: 6 aukštaičiai, 6 že
maičiai, 6 suvalkiečiai ir 2 
Latvijoj gimusieji.

Savo paskaitoje J. Dai- 
nauskas ryškino to laiko 
gyvenimo ir politines sąly
gas bei esamas nuotaikas. 
Valstybės tarybą sudarė 
įvairių pažiūrų ir nusista
tymų žmonės, bet bendruo
se reikaluose surasdavo iš
eitį ir skelbdavo vieningą 
nuomonę. Nelengva buvo 
tuometinėse sąlygose veik
ti, nes vokietis žandaras se
kė kiekvieną tarybos narių 
žingsnį, o mūsų ”broliai” 
lenkai padėdavo vokiečiams. 
Tik nepaprasto ryžto, iš
tvermės ir pasiaukojimo 
dėka, buvo įgyvendinti Ak
te paskelbti idealai.

Vyresnieji šį tą žinojo
me apie to laiko aplinkybes 
ir veiklos sąlygas, bet jau
nesniesiems yra gyvas pa
vyzdys, kad ir labai sun
kiose, tiesiog neįmanomose 
sąlygose, galima pasiekti 
užsibrėžtų tikslų.

Istorikas Jonas Damaus
kas yra gyva vaikščiojanti 
enciklopedija, atmintinai ži
nąs istorines datas ir vietas, 
ypač susidurimuose su len
kais. Kai į praeitį, Jogailos 
laikų bendrą Lietuvos ir 
Lenkijos valdymą, visur, 
prasikiša lenkų daromos 
šunybės ir noras lietuvius 
išstumti iš viešojo gyveni
mo.

Paskaita sulaukė gyvo 
pritarimo, tik gaila, kad au
ditorija buvo maža.

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVOITinĖ POŲTI^^

Kaip atsikratyti diktatoriais? - Pietų Amerikos pavyzdys. / 
- Kartais apsimoka nusikaltėlius palikti nenubaustus. 

--------------- -- Filipinuose... ■ Šcaranskio paleidimas. ________

Kai OSI šiame krašte 
siaučia ieškodama nusikal
tusių kituose kraštuose, 
Reagano administracija va
sario 7 d. davė transporto 
lėktuvą nuskraidinti Haiti 
diktatorių „baby Doc” Du- 
valier į Grenoblį, Prancūzi
joje. Tai ne pirmas atsiti
kimas kai padedama nete
kusiems valdžios. Faktinai 
paprotis duoti prieglobstį ar 
padėti pabėgti nuverstiems 
valdovams yra labai senas. 
Ne tik žmoniškais, bet prak
tiškais sumetimais.

Rašydamas apie tai lon- 
doniškis THE ECONO- 
MIST, kritikavo kandidatės 
į Filipinų prezidentus Co- 
razan Aąuino pareiškimą, 
kad laimėjusi patrauks teis
man dabartinį prezidentą 
Marcos. Matydamas tokią 
perspektyvą Marcos iš pa
skutiniųjų, stengiasi per
skaičiuoti balsus savo nau
dai. Tiesa, kad niekas ne
gali būti neliečiamas teL 
sės, bet kartais tai reikia 
užmiršti geresnės ateities, 
d e m okratinės santvarkos 
naudai.

Faktinai taip ir elgiama
si. Iš 10 lotynų Amerikos 
kraštų, kurie nuo 1978 m. 
iš diktatūrinio perėjo į de
mokratinį režimą, tik vie
nas patraukė atsakomybėn 
buvusius valdovus

Atsiminimas apie pada
rytas skriaudas ir nusikal
timus išblykšta su laiku.

Taip atsitiko Portugalijoje, 
kur diktatūra buvo nuvers
ta 1974 m. ir Ispanijoje, 
kur Franco mirė sekančiais 
metais. Tuo laiku jau ne
buvo jaučiamas spaudimas 
būtinai atsikeršyti. Nei vie
noje tų šalių nebuvo teisia
mas koks aukštesnis parei
gūnas ir tai nesukliudė pra
žydėti demokratijai.

Vienintelės dvi demokra
tijos, kurios patraukė teis
man buvusius valdovus yra 
Graikijos ir Argentinos. 
Būdinga, kad abiejų vals
tybių diktatoriai buvo pra
laimėję karą, kaip Argenti
nos generolai su britais dėl 
Falklando salų, arba, kaip 
Graikijos pulkininkai, iš
provokavę Turkijos invazi
ją į Kiprą ir negalėjo jai 
pasipriešinti. Abiejose ap
sieita be mirties bausmės.

Tiek Argentinoje, tiek 
Graikijoje dėl tų pralaimė
jimų karininkų korpas buvo 
taip susilpnėjęs, kad nedrį
so užstoti savo buvusių va
dų. Aplamai imant, ne tra
gedija, jei keli asmenys iš 
vengia užtarnautos baus
mės, blogiau, jei siekiant 
teisybėsi susilpninami nau
jai įvestos ar atstatytos de
mokratijos pagrindai. Kei
čiant režimus THE ECO- 
NOMIST pataria laikytis 
tokių taisyklių: 1. Valdžia 
turi būti išrinkta, 2. Reikia 
laikytis teisės ir vienodai ją 
taikinti, bet 3 — jei negali

‘Arpber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

Kovo 26
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės
Birželio
Liepos 16 — 1731.00

—$1247.00 
7 _ 1344.00 
14 — 1568.00 
20 — 1665.00 
18 — 1539.00

Liepos 21 
Rugpiūčio 14 
Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17
Spalio 1 
Gruodžio 26

- $1480.00
— 1555.00
—1885.00
—1421.00
—1538.00
—1476.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

laikytis abiejų pirmųjų tai
syklių, laikykis tik pirmos. 
Praktiškiau d i k tatoriams 
laikyti atdaras duris.

★

Šias eilutes rašant Filipi
nuose parlamentas vis dar 
skaičiavo balsus. Turint 
galvoje, kad parlamente 
daugumą turi Marcos šali
ninkai, sunku tikėtis, kad 
jis galėtų pralaimėti. Jei 
Marcos bus paskelbtas lai
mėtoju, ką turi daryti pre
zidentas Reaganas? Per sa
vo spaudos konferenciją 
antradienio vakare prezi
dentas Reaganas atsisakė 
atsakyti į klausimus ’kas 
bus, jei’ — aiškindamas, 
kad jis laikosi tokios pat 
pozicijos, kaip prezidentas 
Rooseveltas. L a u kdamas, 
kas bus toliau, Reaganas į 
Manilą pasiuntė savo spe
cialų įgaliotinį, buv. diplo
matą Philip C. Habib ap
tarti susidariusią padėtį su 
abiem šalim. Habib — liba
nietis, gimęs žydų apylin
kėje Brooklyne, — kelis me
tus bandė grąžinti taiką sa
vo protėvių krašte, bet, kaip 
žinome, be jokių rezultatų. 
Jis taip pat suvaidino svar
bią rolę derybose dėl taikos 
Vietname.

★
Vasario 11 d. buvo pa

leistas Sovietijos žydų ak
tyvistas ir kovotojas už 
žmonių teises Anatoly Šča- 
ranski 38 m. Formaliai jis 
buvo išmainytas į JAV ir 
Vak. Vokietijoje suimtus 
sovietų šnipus, nes sovie
tai jį buvo apkaltinę šnipi
nėjimu ČIA naudai. Reikėjo 
dar derybų, kad jis būtų 
paleistas ne kartu su kitais 
šnipais, bet kiek ankstėliau. 
Jis pirmas ir vienas peržen
gė Berlyno Glienicke tiltą į 
Vakarų pusę. Sovietai jį bu
vo suėmę greitai po to, kai 
pasiprašė išvažiavimo vi
zos į Izraelį. Jo tėvas buvo 
kompartijos narys ir žur
nalistas. Anatolius pasiro
dė labai gabus matematiko
je, ir buvo priimtas į Mask
vos technikos institutą ir 
po to gavo darbą naftos ty
rinėjimo institute. Sovietai 
aiškino, kad ten jis sužino
jęs., valstybės paslaptis dėl

■ Iš kitos pusės
/ Vasario 4 d. DRAUGE buvo paskelbtas vyskupo Pau
liaus Baltakio pasisakymas Vilniaus arkivyskupijos klau
simu. Pasisakymą išprovokavo anksčiau pasirodęs Algi
manto Gečio straipsnis tame pačiame dienraštyje, kuria
me buvo kalbama apie Bendruomenės raginimą pasiųsti 
popiežiui prašymą, kad jis Vilniaus arkivyskupiją (tiks
liau, Vilniaus arkivyskupijos dalį, sovietų priskirtą Lie
tuvai) priskirtų prie Lietuvos bažnytinės provincijos, kam 
būtų gera proga minint 600 m. krikščionybės Lietuvoje 
sukaktį.

Pasisakyme vyskupas aiškina:
„Kadangi užgrobtas Vilniaus kraštas tarptau

tine ambasadorių sutartimi buvo pripažintas Len
kijai, Vatikanas 1925 m. darydamas konkordatą 
su Lenkija, Vilniaus krašto vyskupiją prijungė 
prie Lenkijos bažnytinių provincijų. Bet kai 1945 
m. Vilniaus arkivyskupas Jalbzykowskis persikė
lė į Lenkiją, o jurisdikcija Lietuvoje pasilikusiai 
daliai pasibaigė. Vatikanas, neatsiklausęs Lenkijos 
kaip to reikalavo konkordatas, tai Vilniaus arki
vyskupijos daliai paskyrė lietuvį arkivyskupą M. 
.Reinį...”

Ką reiškia: tarptautine ambasadorių sutartim? Nor
maliai dvi valstybės susitaria dėl jos skiriančios sienos. 
Nugalėtojų ambasadorių konferencija tik diktavo laiki
nus sprendimus, kuriuos vėliau turėjo pakeisti normalūs 
susitarimai. Lietuva protestavo prieš Vatikano pripaži
nimą Vilniaus krašto Lenkijai 1925 metų konkordate su 
ja ir atšaukė savo atstovą, ką padarė ir Vatikanas. Įdomu, 
kad tai buvo krikščioniu demokrątų__valdymo laikais. 
Krikdemai galvojo, kad toks Vatikano vienšališkumas la
bai pakenks jų prestižui ir rezultatams seimo rinkimuose.

1926 m. balandžio 4 d. popiežius savo bule ’Lituano- 
rum gente’, įkūrė savarankišką bažnytinę Lietuvos pro
vinciją be jokio susitarimo su vyriausybe. Tai iš Lietuvos 
pusės pripažino tik 1927 m. gruodžio 10 d. konkordatas. 
Tą labai palankų Bažnyčiai konkordatą pasirašė A. Vol
demaras, norėdamas susilpninti kunigų opoziciją savo 
režimui.

Pagal tą pavyzdį ’vidaus politikos motyvų’ galima pa
ieškoti ir Bendruomenės seimo nutarime 'paspausti’ Vati
kaną. žiūrėkit ką mes, o ne VLIKas, padarėm.

Į klausimą ar dabar galimas koks pakeitimas, vys: 
kūpąs atsakė:

„Vatikanas oficialių pakeitimų nedaro, kol 
pasikeitusių sienų klausimai nėra tarptautinėmis 
sutartimis sutvarkyti. Lietuvai priklauso visas Vil
niaus kraštas, ne tik jo dalis. Sovietų Sąjunga Vil
niaus kraštą suskaldė į tris dalis. Lenkijai ir Lietu
vai priskirtos dalys turi apaštališkuosius adminis
tratorius, o Gudijai sovietai neleidžia skirti.. .” 

Atsakymas, žinoma, kelia klausimą, kodėl taip ne
buvo pasielgta 1925 m., bet vyskupas atgal nebegrįžo, 
pereidamas prie dabartinės padėties:

’’... Vienas aukštas Vatikano pareigūnas pa
reiškė, kad Vatikanas šiuo metu savo laikysenos 
nepakeis, nes priešingu atveju reikštų Sovietų vie- 
nešališkai nubrėžtų sienų ir tuo pačiu Lietuvos 
aneksijos pripažinimą. Pagal jį sovietai seniai to 
siekia dėl savo, o ne bažnytinių interesų.’’

Aj^gumentas^rįmtas. Reikėjo su juo anksčiau susi
pažinti, o ne kelti niekam nereikalingą triukšmą, (vm)

ko negali būti išleistas. Jis 
ir buvo apkaltintas, kad 
perleidęs tas paslaptis ČIA.

Teisme jis pareiškė, kad 
KGB jam siūlė laisvę, jei jis 
padėtų sukompromituoti žy
dų emigracijos sąjūdį. Prie
šingu atveju jam buvo pa
žadėtas sušaudymas. Jo pa

skutiniai žodžiai teismui 
buvo tokie:

„Jums, kurie turite pa
skelbti iš anksto nutartą 
sprendimą, aš neturiu ko 
pasakyti.”

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

mcmber

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRICIPS ARE BASED ON DOUBL.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

’ ). M l r , . » . į .
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Turėkime vilties
Lietuvos atstovo Wa- 

shingtone dr. S. A. 
Bačkio žodis j Lietuvą 
Vasario šešioliktosios 
proga per Amerikos 
Balsą 1986 m.

Brangūs Broliai ir Sesės,
Visi lietuviai laisvajame 

pasaulyje su gilia patrioti
ne nuotaika minime Vasa
rio šešioliktąją, Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 68-tąją sukaktj. Atsto
vaudamas Lietuvą šioje di
delėje Amerikos laisvės že
mėje su malonumu galiu 
sakyti, kad mūsų Tautos 
šventės proga lietuvių ren
giniai įgyja prasmingumo 
ir reikšmingumo dėl to, kad 
JAV ir kitos Vakarų vals
tybės nepripažįsta Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Są, 
jungą. JAV vyriausybės ir 
Amerikos žmonių vardu 
Valstybės sekretorius mūsų 
Tautos šventės proga at
siuntė man sveikinimus ir 
nuoširdžius geriausius lin
kėjimus. Savo rašte jis pa
reiškė taip: „Lietuvos ne
priklausomybė ginklų jėga 
sutriuškinta prieš 46 metus 
tebėra gyva, kaip idealas 
gaivinamas Lietuvių tautos 
drąsa, ryžtingumu ir mora
liniu tvirtumu.”

JAV Senatas ir Atstovų 
Rūmai irgi mini Vasario 
16-tąją. Atstovų Rūmai ją 
paminės vasario 26 dieną, o 
Senate jau vasario 6 dieną 
senatoriai Glenn, Dixon ir 
Sarbanes kalbėjo apie Lie
tuvos n e p r i k lasomybės 
šventę. Savo kalbose jie pa
brėžė, jog lietuvių tauta ne
leidžia, kad jos tautinė ta
patybė būtų sunaikinta ir 
jos laisvės viltis būtų nu
slopinta. Lietuviai atsilaikė 
prieš Sovietų užmačias su
niekinti jų kultūrą ir religi
nius įsitikinimus. ”Tol, kol 
lietuvių tauta kentės Sovie
tų imperialistinėje prie
spaudoje — mūsų solidaru
mas su lietuviais negali su
žlugti”, pasakė šen. Glenn 
ir pridūrė ”Vasario 16 die
ną sakome — mes nepa
miršime jūsų bylos. Mes da- 
lomės su jumis jūsų vilti
mis ir siekimais, kad vieną 
dieną jūs būsite vėl laisva 
tauta.” Senatorius Dixon 

prašė kolegas senatorius 
jungtis su juo ir nepamirš
ti, kad Lietuvos nepriklau
somybė gyva, o Sovietų pa
stangos palaužti lietuvių 
palikimą ir individualybę 
bei paveikti lietuvių tautos 
širdis ir protus — nepa
vyks. „Jų drąsa nusipelno 
kiekvieno amerikiečio para
mos už narsius lietuvius, 
kurie kovoja už laisves, ku
riomis mes kasdieną naudo- 
pamės”, pabrėžė šen. Dixon. 
Senatorius Sarbanes primi
nė lietuvius kalinius Vikto
rą Petkų, dr. Algirdą Stat- 
kevičiu, kunigą Alfonsą 
Svarinską, Balį Gajauską ir 
pabrėžė, kad „akivaizdoje 
didelės pr'espaudos, lietuvių 
tauta tvirtai siekia, kad bū
tų laikomasi pagrindinių 
žmogaus teisių principų ”

Paminėti dalykai rodo, 
kad mes ne vieni minime 
Vasario šešioliktąją, pri
mindami visiems sunkų So
vietų jungą mūsų tėvynėje 
ir ryždamies sustiprinti
veiklą Lietuvos laisvės rei- laikraščius. Drąsūs knygne- 
kalams bei gaivinti viltis šiai slaptai nešė juos į Lie- 
ateičiai. Lietuvių pastan- tu va. šitaip lietuviai siekė 
goms ir ryžtui paremti pasidaryti laisvais.
JAV Kongrese yra svarsto- Pirmajam pasauliniam 
mos įneštosios rezoliucijos: karui pasibaigus, Amerikos 
Lietuvos Nepriklausomybės prezidentas W. Wilsonas 
Dienos, Pabaltijo Laisvės 
Dienos, Pilnos Laisvės ir 
Nepriklausomybės Pabalti
jo Valstybės bei Sovietų 
Personalo Atitraukimo ir 
Pabaltijo Valstybių reikalu.

Šią Vasario šešioliktąją 
su dėkingumu JAV-bėms 
mes minime ir trisdešimt 
penkių metų sukaktį lietu
vių kalba transliacijų į Lie
tuvą, kurios buvo pradėtos 
Amerikos Balso 1951 me
tais Vasario 16 dieną. LDT 
vardu nuoširdžiai sveikinu 
šios sukakties proga Ame
rikos Balso Lietuvių Tarny
bą ir reiškiu gilią padėką 
visiems buvusiems ir dabar
tiniams šios tarnybos parei
gūnams už jų gražų darbą 
Amerikos Balse pateikiant 
teisingų informacijų visais 
klausimais į Lietuvą bei in
formuojant apie lietuvių iš
eivijos veiklą Lietuvos la
bui Vakarų pasaulyje. Ame
rikos Balso transliacijos į 
Lietuvą yra JAV laisvės ir 
demokratijos prnepų primi-
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J. Tamulaičio nuotr.Kr. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje mokiniai pasiruošę šokiui. 
____ _____ _ _ ** •*_

JAUNIMAS APIE VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Lietuviai buvo sukūrę di

delę ir galingą valstybę. 
Lietuvos žemės 14-15 am
žiuje ėjo nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Lietuva il
gus amžius buvo laisva.

Bet Lietuva pergyveno 
daug sunkių laikų, daug 
vargų ir karų, vis gindama 
savo laisvę. Pagaliau ji su
silpnėjo ir rusai ją užėmė. 
Per 123 priespaudos metus 
rusai neįstengė lietuvių su
rusinti ir išplėsti iš jų lais
vės troškimo. Rusai neleido 
lietuviams turėti lietuviškų 
mokyklų. Uždraudė lietuviš
kų knygų ir laikraščių 
spausdinimą net 40 metų. 
Rusai norėjo, kad lietuviai 
pamirštų savo kalbą ir ru
sais pasidarytų. Bet lietu
viai nepasidavė. Jie slapta 
mokė vaikus lietuviškai 
skaityti, rašyti ir melstis. 
Jie spausdino Prūsuose, Til
žėje, lietuviškas knygas ir 

nimas pavergtoje Lietuvo
je, kur vedama imperialis
tinės komunistinės sistemos 
didžiausia propaganda.

Vasario šešioliktąją visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
susikaupiame ir žiūrime į 
Lietuvą, tikėdamies, kad 
prezidento Reagan žodžiai 
pasakyti JAV Kongrese 
1986. II. 4 d. bus taikomi 
vieną dieną ir Pabaltijo tau
toms. Cituoju: „Tiems, ku
rie įkalinti priespaudoje, 
tiems, kurie nukentėjo drą
sioje kovoj e už laisvę ir de
mokratiją — už teisę mels
tis, už žodžio laisvę, už tei
sę gyventi ir tarpti laisvų 
tautų šeimoje — mes šian
dieną jums sakome: laisvės 
kovotojai, jūs nesate vieni. 
Amerika moraliai ir mate
rialiai rems ne tik jūsų tei
sę kovoti ir mirti už laisvę, 
bet ir kovoti ir laisvę lai
mėti”.

paskelbė deklaraciją, kad 
kiekviena tauta turi teisę 
laisvai gyventi ir valdytis. 
1917 metais Vilniuje buvo 
sušaukta konferencija ir iš
rinkta Valstybės Taryba. 
Toji Lietuvos valstybės Ta
ryba 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvą nepriklau
soma valstybe su sostine 
Vilniuje. Paskelbimo aktu 
pranešė visam pasauliui,

Šen. John Glenn 
pareiškimus 

LITHUANIAN INDEPENDENCE
DAY

Mr. GLENN. Mr. President, Febru-•
ary 16, 1986, marks the 68th anniver- 
sary of Lithuanian independence. I am 
plcased to be a cosponsor of Senate 
Joint Resolution 259. uhicli, by offi- 
cially proclaiming Lithuanian Inde
pendence Day, will again focus our at- , . 
tention on the continuing struggle of laisva.
the Lithuanian people for national v 4-ni,:p knin miNllself-detcrmination. To millions of DUtl WKie P^tyS, Kaip musų 
people in Lithuania. to Lithuanian proseneliai buVO. Tikėkime, 
Americans in Ohio and aeross the .
Nation. February 16 is a day of par- kad jokia pasaulio jėga mu- 

sų nenutautins ir nepakeis 
mūsų mūsų noro, kad Lie
tuva vėl būtų laisva. Mes tą 
darome lankydami lietuviš
kas mokyklas, organizaci
jas, vartodami lietuviškus 
papročius ir tradicijas. Ne- 
nutautėdami, mes kovojame 
už

Americans in Ohio and aeross the 
1 
ticular significance. On February 16, 
1918, the Lithuanian people declared 
their independence from Cząrist 
Russia. And while Lithuanian inde
pendence endured būt 22 short years, 
it is extremely important that this day 
and \vhat it represents never be forgot- 
ten,

Ordinarily, the commemoration of 
an independence day is a cause for joy 
and celebration. Būt in this instance 
there can be no such joy and no such 
celebration. Literally there can be no 
celebration because any public celebra
tion of national independence in Lith
uania is eonsldered a criminal offense 
by the Soviet Government. The brutal 
fact of the matter is that Lithuanians 
have been ruthlessiy deprived of the 
basic human rights and freedoms of 
an independent people.

Despite 46 years of brutal Soviet op- 
pression. the proud and courageous 
people of Lithuania have not allou ed 
their national identity to be destroyed 
or their dream of freedom to die. De
spite unrelenling Soviet attempU to 
destroy their cultural and reiigious 
heritage. they have endured.

The passage of time has brought to 
the world many additional examples 
of human suffering and human rights 
violations. Būt we cannot allou* the 
plight of the long-suffering people of 
Lithuania to drop from our conscious- 
ness. Nearly 50 years have passed since 
300,000 Soviet troops marched into 
Lithuania, būt time cannot be allowed 
to dilute the enormity of that tragedy. 
I am proud that the United Statės has 
never recognized the illegal incorpora- 

. t
Soviet Union. As long as the people of 
Lithuania continue to suffer under the 
oppressive jackboot of Soviet imperial- 
ism, our solidarity with them cannot 
fail.

February 16 then is a day to com- 
memorate, to keep the hope light 
bųrning for the millions of Lithuani
ans and Lithuanian Americans, and to 
say to them: We have not forgotten 
your cause. We share your hopes and 
dreams that someday you uill again be 
a free people and nation.e

• „Mūsų Vaikas” leidinys 
finansuojamas L. B. švieti
mo Tarybos bus ir toliau 
leidžiamas kaip bandymas 
ieškant tinkamo būdo 
siekti jaunas, lietuviais 
rinčias išlikti, šeimas, 
pavasario bus išleista
du numeriai, kurie bus siun
tinėjami tiems, kurie gavo 

tion of the Baitic statės into" the. pirmą numerį. Asmenys, 
negavę pirmo numerio, bet 
norį sekančių leidinių, pra
šomi pranešti apie save S. 
Vaišvilienei, 3704 W. 68 St., 
Chicago, III. 60629. Leidi
nius ruošia Liet. Mantessori 
draugijos auklėtojų sekci
ja, jis kol kas siuntinėja
mas veltui.Senatoriaus John Glenn pa

sakytas žodis JAV Senate Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga, paskelbtas Congres- 
sional Record vasario 6 d. 

kad atstato Lietuvą laisva, 
nepriklausoma, savarankiš
ka valstyoe. Lietuvių 
džiaugsmas buvo didelis! 
Buvo sudaryta Lietuvos 
valdžia su prezidentu Anta
nu Smetona. Prasidėjo di
delė pažanga Lietuvoje. 
Dangėjo mokyklų, įvairių 
fabrikų, dirbtuvių ir mo
dernių pastatų. Augo švie
timas, pramonė ir prekyba.

Dvidešimt dvejis metus 
Lietuva džiaugėsi savo lais
ve. 1940 m. birželio 15 die
ną Lietuva vėl buvo- pa 
vergta rusų.

Dabar, minėdami Vasa
rio 16-ją, turime nenustoti 
vilties dėl Lietuvos laisvės. 
Mūsų proseneliai vis dirbo 
ir kovojo, kad Lietuva būtų 

Dabar mes turime

Lietuvos laisvę!

Adomas Didžbalis
Kr. Donelaičio aukšt. 

mokyklos 8 kl. 
mokinys

pa- 
no- 
Iki 
dar

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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NEĮMANOMAS 
UŽMOJIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
doti ta daugiau techniška 
aplinkybe, tačiau antra ver
tus griežtai nesilaikydami 
teisės kažin kur nuklysim.

Situaciją paryškina laik
raščiuose kaip tik dabar 
pasirodęs pranešimas. Jis 
liečia ukrainietį Mykolą Le- 
bed, 75 m. amžiaus. Lebed 
buvęs dar prieškarinės Len
kijos ukrainiečiu teroristų 
organizacijos .veikėjas, nu
teistas mirties bausme už 
pasikėsinimo prieš Lenkijos 
vidaus reikalų ministerį B. 
Pierackį 1934 m. organiza
vimą. Matyt, bausmė jam 
buvo pakeista kalėjimu, nes 
vėliau jis tariamai dalyva
vęs nacių okupuotoje Len
kijos žydų ir lenkų intelek
tualų žudyme, (čia reikia 
pastebėti, kad prieškarinė
je Lenkijoje ukrainiečiai 
buvo taip skriaudžiami kaip 
ir ten gyvenę lietuviai. Lie
tuvos užsienio reikalų mi
nisterija palaikiusi kontak
tą su ukrainiečių pogrindžiu 
ir dėl to turėjo nemalonumų 
po pasikėsinimo prieš Pie
rackį).

Po karo Lebed suteikęs 
labai naudingų informacijų 
ČIA, kuri jį 1948 m. atga
benusi į šį kraštą. Jam pra
dėjus įsipilietinimo procesą, 
Imigracijos ir natūralizaci
jos tarnybai (OSI tada dar 
nebuvo) ČIA pranešė, kad 
jis atvažiavo pagal 1949 
įstatymą, leidusį, susitari
mu tarp Generalinio Proku
roro ir Imigracijos tarny
bos, atsigabenti 100 žmo
nių į metus. Kitaip sakant, 
jei kas buvo reikalingas 
JAV saugumui, galėjo būti 
įsileistas nesiąiškinant jo 
praeities. Mat, .karui pasi
baigus JAV buvo toks in
formacijos badas apie SSSR 
ir jos okupuotą Europos 
dalį, kad kiekvienas buvęs 
žvalgybininkas jai buvo ar 
galėjo būti naudingas, ir 
jei už jų padarytus ar ga
limus patarnavimus, jiems 
buvo pažadėtas įsileidimas 
į šį kraštą, kaip galima ne
silaikyti to pažado? Juk ki
taip neprisiviliosi į šį kraš
tą nė vieno aukštesnio pa
reigūno iš sovietų ir jų blo
ko diplomatinės ir ypač 
žvalgybos tarnybų, kurie 
gali būti naudingi, nors dar 
veikia įstatymas, neleidžiąs 
į šį kraštą įvažiuoti komu
nistams.

Iškilus dabar Lebedo 
klausimui, Holtzmanaitė pa- 
raiškė, kad 1979 m., ji už
klausiusi ČIA apie tokius 
imigrantus ir gavo atsaky
mą iš tada ėjusio ČIA juris 
konsulto pareigas John D, 
Morrison atsakymą:

”Buvo kaltinimų, kad 
mes padedam ir globo- 
jam žmones, kurie kaip 
pirmininkė (Kongreso ko
misijos) nurodė buvę 
kankintojai ir panašiai, 
tačiau patikrinus buvo

■ laiškai Dirvai Chicagos 
neolituanai

PUIKUS DAINAVOS 
APRAŠYMAS

Nuoširdi padėka Aleksan
drui Merkeliui už "Dirvoje” 
atspausdintą Hanau "Dai
navos ansamblio užuomaz
ga”. Gražu, tikslu, net pro
tokolais patvirtinta.

Tebūnie atsakymas į ank
styvesnį — išplėstą ir už
gaulių pilną E. Daniliūno 
"Dainavos" aprašymą "Tė
viškės žiburiuose".

Džiugu ir labai ačiū!
Izabelė

Savickaitė-žmuidzinienė
Rochester, N. Y.

ATSAKYMAS Į BR. 
KVIKLIO LAIŠKĄ 
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Dėl Vilniaus prie Liet. 
Bažnyčių knygos:

Pateikiant senesnio leidi
nio atspaudą (aišku, origi
nalas nekeičiamas) ne ypa
tingam mokslo seminarui, 
o plačiai visuomenei, nėra 
tikslu palikti stambią klaidą 
be pataisos prierašo. Praei
ties klaidos nesiūlytinos šiai 
dienai kaip grynos tiesos 
faktai. Juoba, kad tas klai
dingas Vilniaus svarbios 
dalies vardas niekad ten ne
buvo įsigyvenęs, o liko tik 
nesėkmingas skubos bandy-

rasta, kad mes nepadėjo- 
me nei vienam tokios rū
šies asmeniui įvažiuoti į 
JAV.”

Holtzmanaitė dabar ap
kaltino ČIA melavimu, bet 
labai galimas daiktas, kad 
ČIA galėjo nežinoti. Juk 
sunku prileisti, kad ČIA 
kreiptųsi į NKVD ar vėliau 
KGB, prašydama žinių apie 
savo . . . bendradarbius. ČIA 
turėtų būti svarbiau JAV 
interesai. Taip tačiau daro 
OSI. Jos dabartinis virši
ninkas N. M. Sher taip pa
aiškino jos tikslą N. Y. 
TIMES:

”. .. išaiškinti kiekvieną 
įtarimą, į kurį atkreipia
mas mūsų dėmesys, lie
čiantį nacių nusikaltėlius 
Jungtinėse Valstybėse."

Bet taip galima padaryti 
tik su KGB pagalba, kuri 
žinoma siekia nepadėti ko
kiam teisingumui, bet tik 
patarnauti savo interesams.

Tokiu būdu unikali insti
tucija OSI neturi jokio lo
giško pagrindo savo egzis
tencijai. Ji negali, ir jai ne
pavesta, persekioti visų ka
ro nusikaltėlių. Kas vienam 
kraštui nusikaltėlis, kitam 
laisvės kovotojas, žinoma, 
jų tarpe pasitaikė tikrų nu
sikaltėlių, bet daugumas 
jų jau pasiekė tokio am
žiaus, kad greičiau atsistos 
prieš savo Paskutinį Teis
mą, o ne sovietinį su OSI 
pagalba, (žiūr. Apžvalgą 
apie atsiskaitymą su dikta
toriais lotynų Amerikoje). 

mas svetimą savu paversti. 
Mano nuomonės teisumą pa
rodo pats Br. Kv., kai siūlo 
tuo planu naudotis dabar 
mūsų penkiadieniam turis
tam Vilniuje: juk jie veltui 
ieškos plane nurodyto Už
vingiu, negalėdami rasti, 
nes tokio nėra, o tik Vingio 
parkas.

Toliau. Turbūt Br. Kvik
liui netyčiom nutiko toks 
ryškus apsirikimas: jis ra
šo, esą Skirpstas prikišęs 
autoriui skirtingas krikšto 
datas. O mano tekste to nė 
užuominos nėra. Minėjau 
tik vieną 1987 m. datą ir 
— iš viso dėl datų jokios 
abejonės nekelta. Buvo ma
no minėtos tik "gana skir
tingos sąvokos” sukakties 
pavadinime: krikšto atnau
jinimo sukaktis (taip yra 
Br. Kv. knygoj) ir krikšto 
sukaktis, kaip dabar spau
doj tą sukaktį skelbia ofi- 
sialūs pranešėjai. Argi 
ne dvi sąvokos? Taigi 
datų, o vardų maišatis 
bėra.

tai 
ne 
te

Skirpstas

AR TIKRAI’ 
NEPAGERBIAME 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ?
Savo straipsnyje DID

VYRIŠKAS PAVYDZYS 
(DIRVA Nr. 6, 1986 m. va
sario 6 d.), A. Balašaitienė 
pasisako sekančiai: "Bet 
neatsimenu, kad kada nors 
būtų buvęs pagerbtas litua
nistinės mokyklos mokyto
jas, nors jo darbo vaisiais 
gėrimės jau kelis dešimtme
čius." Perskaičius tokį tvir
tinimą nustebau, nes vos 
tik prieš tris mėnesius, t. y. 
1985 m. lapkričio 9 d. Cleve
lando Lietuvių Namų Di
rekcija pagerbė ir $1,000 
premiją savo metiniame ba
liuje įteikė, šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos ilga
metei mokytojai ir direkto
rei Stefanijai Stasienei. 
Straipsnyje SEPTINTOJI 
PREMIJŲ ŠVENTĖ CLE
VELANDE (1985 m. lap
kričio 21 d., DIRVOS Nr. 
45, psl. 13) straipsnio auto
rius dr. Antanas Butkus 
aprašo ne tik S. Stasienės 
pagerbimą, bet taip pat pa
mini, kad Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija prieš 
kiek metų premiją paskyrė 
lituanistinės mokyklos di
rektorei V. Augulytei-Buč- 
mienei. Nors dr. A. Butkus 
nepamini, bet daugelis mū
sų prisimename, kad Cleve
lando Lietuvių Namų Di
rekcija kiek anksčiau pre
miją paskyrė muzikei, kan
klių mokytojai Onai Mikuls
kienei. Tarp kitko p. Bala
šaitienė turėtų prisiminti, 
kad ji pati dalyvavo A. Ta- 
mulionio pagerbime, kurį 
jam kaip pedagogui, litua
nistinės mokyklos mokyto
jui išeivijoje, suruošė įvai
rių organizacijų atstovai ir

gausus draugų ir artimųjų 
būrys. Neabejoju, kad ir 
kitose vietovėse lituanisti
nių mokyklų mokytojai yra 
pagerbiami. Tie visi ne taip 
jau tolimos praeities pager
bimai rodo, kad mes ne tik 
lituanistinės mokyklos mo
kytojų darbais gėrimės, bet 
juos vertiname ir tikru lie
tuvišku nuoširdumu ger
biame.

Ona Jokūbaitienė
Cleveland, Ohio

VASARIO 16-SIOS PROGA

Nieko džiugaus nesulau
kėme šiai Vasario šešiolik
ta j ai; Lietuvos okupacija 
tęsiasi iš dienos į dieną, iš 
dešimtmečio į dešimtmetį. 
Tačiau tauta yra gyva ir 
atspari Tėvynėje. Nesuny- 
ko ir jos žmonės, pasaulio 
tolumose išsimėtę. Lietuviš
koje gyvybėje ir atsparume 
bręsta mūsų ateitis.

JAV Lietuvių Bendruo
menė šioje šventėje savo 
mintimi ir darbu susisiekia 
su kiekvienu lietuviu, ne 
apie greitą, visuotinį laimė
jimą kalbėdama, bet sun
kioje tikrovėje atstovauda
ma ryžtą ir iš kiekvieno 
ryžto prašydama, šioje pa
dėtyje Nepriklausomybės 
šventė nėra džiūgavimo me
tas. Tai minčių ir ištvermės 
pažadų diena. Drėgmės aky
se su atodūsiais neužtenka. 
JAV LB Krašto valdyba 
laukia visų pagalbos.

Brangūs lietuviai, darbas 
su atsparumu, mus jungę 
praeity, te jungia rytoj ir 
ilgai po rytdienos!

JAV LB Krašto 
Valdyba

Lietuvių kredito kooperatyvas
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

12
18
30

TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Metinis
Prieaugis

8.14%
8.4%

8.94%
9.2%

7.12%
6.1%

PINIGINES PERLAIDAS (MONEY

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai 
($3,000+)

6 mėn.
mėn.
mėn.
mėn.

Spec. sąskaita
Reg. taup. s-ta 
PARDUODAME

ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS,
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p.

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS pilnai apdraustos su 

NATIONAL DEPOS1T GUARANTEE CORPORATION

(Atkelta iš 1 psl.)
Meninėje dalyje muzikas 

Faustas Strolia su jo vado
vaujamu vienetu VAIVA 
padainavo keletą lietuvių 
liaudies ir patrijotinių dai
nų. Susirinkusiems nenorint 
skirstytis, Vaivos daininin
kai įsijungė į publiką ir visi 
kartu, pritariant F. Stro- 
liai akordeonu, išdainavo 
visą dainų skrynią.

Po programos^ susirinku
sieji pasivaišino kava su 
pyragaičiais ir dalinosi 
įspūdžiais.

Nuo pat įsisteigimo, 
Korp! Neo-Lithuania Lie
tuvos n e p r iklausomybės 
šventę, iškilmingai paminė
davo. Ir tremtyje šios tra
dicijos tebesilaiko. Anks
čiau į minėjimus susirink
davo keli šimtai kolegų su 
šeimomis ir draugais, o da
bar — tik kelios dešimtys. 
Vyresnieji pavargo ar liga 
prispaudė, o jaunesnieji ir 
ypač vidurinioji karta, mi
nėjimais nesidomi. Nei pa
sišventimo, nei ištvermės 
nebeliko.

Muzikas Faustas Strolia 
tebėra jaunas, paslankus ir 
randa laiko jaunimui. Jo 
vadovaujamą muzikinį vie
netą VAIVĄ sudarė šie 
jaunuoliai: Kazė Brazdžio- 
nytė, Rūta Mingėlaitė, Vi
da Momkutė, Regina Turne- 
vičiūtė-Ruesch, Antanas Ki- 
vėnas, Vincas Olšauskas ir 
Vitas Plioplys.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.
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Kalbos vargai
t K lyga

// Tautos kalba yra pirma- 
/ eilė žmogiškos prigimties, 

vertybė. Ji turi savo sudė
tingus dėsnius. Tų dėsnių 
darnumą ardyti ar bet kaip 
kalbą žaloti, teršti netinka
mom priemaišom-antihuma- 
niška. Ir pati kalba, jei stip
ri, savaip ginasi, pvz. sveti
mus žodžius savitai įderina, 
juos pakeisdama, arba vi
sai atmeta (pašešupių mies* 
to Vladislavovo vardo per 
300 metų žmonės nepriėmė 
— vadino tik Naumiesčiu). 
Mūsų kalba, nors atkakliai 
gniuždoma, išliko varginga, 
me kaime, nes ten žmonės 
sveiku instinktu kratėsi 
svetimybių arba jas savaip 
įvirškindavo. Ryškus pavyz
dys — krikšto vardai. Nors 
krikščionybė šv. Dvasios 
malone gerbia tautų kalbas, 
taigi ir vardus, bet religijų 
skelbėjai ne visada to pai
so. Taip ir mūsų kalbon įsi
terpė vardų, kurie ardo sa
vos kalbos dėsniningumą, 

, pažeidžia jos išraišką. Pvz. 
garsų f, h. ch mūsų kalboj 
nebūta. Tad žmonės tokius 
vardu ėmėsi pakeisti, kaip 
Eustachijų — tarė Stakių, 
ir čia ir Stakių miestelio 
vardas. Vos retas iš dvasi
ninkų šį dalyką suprato. 
Jau 16 a. garbingas lietu
vis vyskupas Giedraitis 
įėjo į mūsų istoriją ne sve
timu Melchioru, o lietuviš
ku Merkelio vardu. Uolus 
švietėjas kun. Martišius 
(per I pas. karą savo para
pijoj įsteigė keliolika lietuv. 
mokyklų) vadinosi ne „au
tentišku” Feliksu, tik Pe
liksu (taip pat Peliksu ži
nomas žymus veikėjas Bu- 
gailiškis).

Dabar štai prel. Tulaba, 
šv. Rašto vertėjas, įsteigęs 
ir išugdęs Romoj šv. Kazi
miero kolegiją — vietoj sla
viško Vladas rašosi: Ladas 
Tulaba, nes mūsų kalbai 
garsų junginys vi. netinka. 
Ir kunigas BudreckasLadu 
vadinosi. O Tulabos kaimy
nas kapsas inžinierius dar 
kitaip tą vardą sulietuvino: 
Bladas Augustaitis.

šie asmenys, kunigai ar 
pasauliečiai, turbūt yra ki
lę iš labai sveiko tautinio 
jausmo šeimų, kad per prieš 
1918 m. patys ryžosi tauti
nių kultūros vertybių neža
loti bent savo asmeniu. 
Taip elgiasi ir kitos kalbos: 
anglam Jokūbas virto 
Džeimsu, Karolis — čarliu; 
pranzūzam Jonas — Žanu, o 
italam Džiovaniu.

NEPAMIRŠKITE 
atnaujinti 
dirvos 
prenumeratą

Amerikiečiai dainuos
lietuviškai Aurelija Balašaitiene

Per eilę metų mūsų cho
rai ir ansambliai veržėsi į 
ąmerikiečių publiką su sa
vo dainomis, bet ne visada 
pavykdavo pasiekti plačias 
muzikos mylėtojų mases ar 
sudominti prof esionalus 
muzikus mūsų dainų grožiu 
ir skambesiu. Todėl paty
rus, kad Robert Page Sin
gers vasario 25 dienos va
kare Clevelando Beck Cent
re ruošia įvairių tautų liau
dies dainų koncertą, kurio, 
repertuaras bus atliekamas 
originaliose kalbose, jų tar
pe ir lietuvių, muziko Bro
niaus Kazėno dėka pavyko 
susipažinti su choro vado
vu Robert Page. Buvo įdo
mu arčiau asmeniškai pasi
kalbėti su tuo iškiliu pro
fesionalu ir patirti priežas
tis, kurios jį paskatino 
ruošti tokį originalų kon
certą.

Buvo tipiška gilios žie
mos diena su siaučiančia 
pūga ir susisiekimo proble
momis. Bet, pasiekus dau
giaaukštį butnamį, kurio 
vienuoliktajame aukšte gy
vena muzikas ir dirigentas 
Robert Page, lengva buvo 
pamiršti žiemos vargus, at- 
sidūruspavasariu ir bohema 
dvelkiančioje atmosferoje, 
kurią sudaryti gali tik tik
ras menininkas. Ant gaido
mis apkrauto pianino stovi 
eilė dailiai įrėmintų nuo
traukų, iš kurių šypsosi pa
trauklūs veidai. „Tai mano 
žmona — ji ruošia vokalis
tus. šalia jos mūsų duktė — 
solistė-dainininkė, kita — 
artistė, o žentas — profe
sionalas muzikas ir dirigen
tas”, su pasididžiavimu 
aiškina Ėobert Page. Pa
aiškėja, kad jo šeipia gy
vena Pitsburghe ir jis jau 
penkiolika metų pastoviai 
skraido tarp Pittsburgho ir 

Robert Page choro dainininkai.

Lonely, Need a date?
Cal Datetime 

1-800-972-7676.
(5-8)

Clevelando, čia aktyviai įsi
jungęs į profesinį muzikinį 
gyvenimą, 1971 metais pa
skirtas Clevelando Orkes
tro choro direktoriumi, o 
nuo 1979 metų metų jam 
teko ir garbingos Orkestro 
dirigento pavaduotojo pa
reigos. Prieš atvykstant į 
Clevelandą, Robert Page 
dirbo su Philadelphijos or
kestru ir buvo Carnegie- 
Mellon Universiteto muzi
kos departamento viršinin
kas. šiuo metu Robert Page 
yra pripažįstamas kaip vie
nas iškiliausių choro diri
gentų Amerikoje.

Dirbant su orkestro 152 
asmenų choru, kurio reper
tuarą sudaro visų didžiųjų 
klasikų ir modernistų kūri
niai, nuo Beethoveno ir Ver
di iki Prokofjevo, Ravelio 
ir Geršvino, jis nutarė 
įsteigti savo profesionalų 
chorą, kuriame repertuaro 
pasirinkime jis būtų nevar
žomas. 1952 metais „gimė” 
Robert Page Singers cho
ras, kurio Hendelio „Mesi
jo” koncertas sulaukė tokio 
didelio pasisekimo, kad per 
tris pastatymus visi bilietai 
buvo išpirkti ir šiais metais 
jis bus kartojamas dar du 
kartu.

Per savo ilgalaikį buvimą 
Clevelande Robert Page 
pradėjo domėtis etninėmis 
grupėmis, „Clevelando gąu- 
sios etninės grupės turi di
delius kultūros ir kūrybi
nius turtus, kurie plačiai 
publikai tėra mažai pažįs
tami. Kada jūs paskutinį 
kartą girdėjote dainuojant 
portugališkai ?„, paklausė 
jis manęs. ”Man kilo mintis 
tuos turtus iškelti, su jais 
supažindinti kitus”. Čia Ro
bert Page pabrėžė savo ar
timą asmenišką ir profe
sinę pažintį su muziku Bro-

Dirigentas Robert Page

niu Kazėnu. „Aš jį paste
bėjau prieš keturis metus 
vieno muzikų seminaro me
tu. Jis man padarė stiprų 
įspūdį — jis man pasirodė 
išskirtinas, energingas ir 
„gyvas”. Vėliau man teko 
jį kviesti į talką ruošiant 
Clevelando Baleto choro 
Beethoveno Devinto s i o s 
Simfonijos pastatymą”. Nu
taręs rengti originalų kon
certą, kuriame dainos būtų 
dainuojamos jų originaliose 
kalbose, Robert Page krei
pėsi į įvairių tautybių spe
cialistus muzikus. To išda
voje į repertuarą pateko ir 
dvi lietuviškos dainos.

„Lietuvių kalbos muziki
nis tonas yra labai švelnus, 
bet sunkus”, pastebėjo jis. 
Kai priminiau, kad 1938 
metais Vienoje tarptauti
niame dainavimo konkurse 
lietuvių kalba buvo parink
ta antroje vietoje po italų 
kalbos, kaip geriausiai tin

kanti dainavimui, jis nebu
vo labai nustebęs.

Pokalbiui baigiantis, Ro
bert Page pastebėjo, kad 
ruošiasi dviejų savaičių iš
vykai į Europą su Clevelan
do Orkestru ir jo choru.

Reikia tikėtis, kad lietu
viai savo gausingu apsilan
kymu koncerte parodys ne 
vien tinkamą dėmesį savo 
dainoms, bet ir profesiona
lo muziko darbo įvertinimą, 
propaguojant mūsų dainas. 
Jei koncertas praeis su to
kiu pačiu pasisekimu, kaip 
Mesijo, yra galimybė, kad 
bus pakartotas ar net jo 
repertuaras p r a turtintas 
mūsų dainomis.

• Lietuvių klubo ekskur
sija į Robert Page vokali
nio vieneto koncertą susi
laukė gražaus pasisekimo. 
Vietoje vieno autobuso už
sakyti du. Dar yra laisvų 
vietų. Norintieji vykti į 
koncertą prašom skubiai 
užsiregistruoti klubo rašti
nėje telefonu 531-2131. 
Koncertas įvyksta antradie
nį, vasario 25, 8 vai. vak. 
Beck centre, 17801 Detroit 
Avė. Bilietas drauge su ke
lione autobusu kainuoja 
$10.00 asmeniui. Autobusas 
paims keleivius lygiai 7 vai. 
vak. prie Lietuvių namų.

AUTO MECHANIC
MUŠT BE EXPERIENCED. HIGH 
SALARY, MANY BENEF1TS. APPLY 

KOZAK’S AUTOCENTER 
9602 Bustleton Avė.

PHILADELPHIA, PA. 19115 
(215) 673-5500

(2-8)
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CHICAGOS LIETUVIAI
•■■■■■■■■■■■■ Antanas Juodvalkis

ARGUČIO KONCERTAS

Margutis šių metų kon
certų seriją pradeda Guo- 
dos Puzinauskaitės ir Ra- 
mon (Ramūno) Kireilio 
koncertu, kuris bus kovo 9 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo cent
re.

Sol. Guoda Puzinauskai- 
tė, gyvena Wasbingtono 
apylinkėse. Tai daug žadan
ti dainininkė. 1979 m. pra
dėjo dainavimo studijas pas 
Leon Fleming, Washingto- 
ne. Ekonomoijos ir muzikos 
bakalauro laipsnius įsigijo 
University of Maryland. 
1985 m.' bakalauro laipsni 
gavo Curtis Institute of 
Music, Philadelphijoje. Da-. 
bar gilina dainavimo studi
jas pas Joan Caplan, New 
Yorke.

Sol. Guoda Puzinauskaitė
(anksčiau mezosopranas, o 
dabar sopranas) yra daina
vusi Baltimorės, Philadel- 
phijos ir New Yorko lietu
vių renginiuose. Dainavo ir 
ne lietuvių surengtuose 
koncertuose. Jai teko atlik
ti mažesnius ir didesnius 
vaidmenis operų pastaty
muose Philadelphijoje, Wa- 
shingtone ir kitur Praėju
sių metų rugpiūčio mėnesj 
dalyvavo kaip solistė Ken-

iS^INTERNATIONAL
j SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1986 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ:

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 2
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 6
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7
Iš Niujorko

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje,
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
5,500 rb., VAZ 2107 — 4,470 rb., VAZ 2106 - 4,130 rb., VAZ 21003 - 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais.

Klarnetistas dr. Ramūnas 
Kireilis

nedy Center Opera Gala, 
Washington, D. C. Sol. Guo
da Puzinauskaitė yra verta 
išskirtino dėmesio.

Ramūnas Kireilis gimė 
1940 m. Urbana, III. Tai tre
čiosios kartos Amerikos lie
tuvis. Ilgą laiką gyvenda
mas toli nuo lietuvių centrų, 
neturėjo galimybių arti
miau susipažinti su čionykš
čių lietuvių veikimu. Pa
staruoju metu labai susido
mėjo lietuvybės apraiško
mis. Ypatingą dėmėsi skiria 
senoviškiems lietuvių muzi
kos instrumentams ir dai
noms. Priklauso JAV Lie
tuvių Bendruomenės Den
verio apylinkei.

R. Kireilis, baigęs aukš
tesniąją mokyklą, Lubbock, 
Hexas, bakalauro ir magis
tro laipsnius muzikoje gavo 
North Texas university, 
Denton, Texas. Doktoratą 
muzikoje įsigijo University 
of Michigan, Ann Arbor, 
Michi. R. Kireilis yra tarp
tautinio masto figūra Pla
čiai reiškiasi muzikos pe
dagogikoje, spaudoje, pro
fesinėse organizacijose ir 
1.1. Jis yra steigėjas Tarp
tautinės klarnetų draugijos 
ir Tarptautinių metinių 
klarneto varžybų. Varžybos

RŪTA PAUPERAS, Mgr. 
gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 

$1,590.00
birželio 14 d. iki birželio 28 d. 

$1,890.00
liepos 17 d. iki liepos 31 d.

$1,895.00
rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.

$1,935.00
rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 

$1,685.00
spalio 3 d. iki spalio 17 d.

$1,480.00
gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987

$1,471.00

paskaitomis rengiamos įvai
riose valstybėse. Taipgi 
įsteigė ir keletą metų re
dagavo žurnalą ”The Cla- 
rinet”. Daugelį kartų kon
certavo JAV, Kanadoje ir 
Europoje, sus ilaukdamas 
teigiamų atsiliepimų spau
doje.

R. Kireilio įgrojimai klar
netu yra įrašyti keliose 
nlokštelėse ir kasetėse

Tikras Kireilio vardas 
Ramon, tačiau neseniai pa
klaustas kokiu vardu jį tu
rėtų vadinti lietuviai, ne
dvejodamas atsakė —- Ra
mūnas. Jis uoliai mokosi lie
tuvių kalbos ir nori arti
miau susipažinti su Ameri
kos lietuviais. Visi kviečia
mi atsilankyti į rengiamą 
koncertą, kuri atliks tarp
tautinio garso klarnetistas 
ir daug žadinti dainininkė. 
Akompanuos dr. Raminta 
Lampsatytė-Kollars, Ham
burgo muzikos universiteto 
profesorė. ptr.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

Los Angeles vyrų kvar
teto, vadovaujamo muziko 
Aloyzo Jurgučio, koncertas 
įvyks š. m. vasario 23 d. 3 
vai. p. p. Jaunimo centre.

Koncertą ruošia ALT 
S-gos Chicagos skyriaus 
valdyba.

Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, III. Visi kviečiami 
dalyvauti ir bilietus įsigyti 
iš anksto, o koncerto dieną 
— prie įėjimo.

Pelnas skiriamas Dirvai 
paremti.

★
Lietuvos gen. konsulės 

Juzės Daužvardienės pager- 
bimas-banketas, ruošiamas 
ALT S-gos Chicagos skyr., 
įvyks kovo 1 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose. Kal
bės gen. konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko, dai
nuos operos solistai — Al
girdas Brazis, Margarita ir 
Vaclovas Momkai.

Rezervacijas priima Ire
na Kriaučeliūnienė, telef. 
460-2123 ir Matilda Marcin
kienė telef. 737-1920.

Prašome paskubėti, nes 
vietų skaičius ribotas.

DETROIT
• Lietuvių Balso radijo 

klubo metinis susirinkimas 
įvyko vasario 9 d. šv. An
tano parapijos salėje. Ati
darė klubo pirmininkas Ka
zys Gogelis. Susirinkimą 
pravedė Albertas Misiūnas, 
sekretoriavo Birutė Baraus
kienė.

Į 1986 metų valdybą pa
tvirtinti : pirmininkas Ka
zys Gogelis, vicepirminin
kai, Antanas Sukauskas, 
Leonas Petronis, Albinas 
Pusdešris, Juozas Račiukai- 
tis, sekretorė Birutė Ba
rauskienė, finansų sekreto- 
rius-iždininkas Leonardas 
Šulcas, direktoriai: Vincas 
Kankalis, Antanas Pesys, 
Pranas Viršila, tvarkdarys 
Alfonsas Lukas. Atstovas

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI 1986 M. 
BALSUOKIME Už DABARTINĘ SLA VADOVYBĘ

Mieli SLA nariai:
šį kartą neteks SLA Gerovės Komitetui daug ko aiš

kinti. Už jos rekomenduojamą sleitą pasisakė 95% visų 
balsų, duotų 1985 m. Gruodžio-December nominacijose. 
Kur tik SLA veikia, nepaprastai daug narių pareiškė 
savo nesvyruojantį pasitikėjimą dabartine SLA vadovybe 
ir savo balotuose pabrėžė, kad patikimiausieji kandidatai 
yra:

PAUL P. DARGIS ....................Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS ....Vice Prezidentas
GENEVIEVE MEILIŪNAS .... Sekretorė 
CHRISTINE AUSTIN ............. ... Iždininkė
JOSEPHINE MILLER ............. Iždo Globėja
PAUL ŠŪKIS ............................. Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P. DARGIS....Daktaras Kvotėjas
Visi gerai suprantame, kad toks pasitikėjimas įsi- 

gijamas vien darbais bei rezultatais. Duodami balsą už 
dabartinę Pildomąją Tarybą, mūsų balsuotojai vaizdžiai 
parodė, kad virš minėti kandidatai sunkiai ir nuosekliai 
dirba, keldami Susivienijimo vardą, gerovę ir piniginį pa
jėgumą.

Iš gyenimo patyrimo mes žinome, kad dabartinė Pil
domoji Taryba dirbo ypatingai gražiai sutardama. Visi 
jos nariai yra teisingi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas 
jie atliko kuogeriausiai.

Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe SLA 
yra pasiekęs tvirčiausios Finansinės padėties.

Mes turime vieną naują asmenį Paul šūkis, kurį re
komenduojame SLA Iždo Globėjo pareigom, šiuo metu, 
jis yra SLA 14-tos kuopos, Cleveland, pirmininkas.

Apie dabartinę SLA vadovybę teigiamai pasisako dar 
bešališkos institucijos-valstijų apdraudos departamentai.

Departamentų egzaminieriai pripažino, kad visi SLA 
centro piniginiai reikalai tvarkomi kruopščiai ir sąžinin
gai. Tai yra objektyvus atestatas-paliudijmas, kodėl rėkia 
iš naujo perrinkti mūsų siūlomus kandidatus.

SLA Gerovės Komitetas kviečia Jus prisidėti prie 
mūsų ir išrinkti dabartinės SLA Pildomosios Tarybos na
rius, kurių pavardės pažymėtos šiame laiške.

1986 m. Kovo-March mėnesį paroodykitė visiems, kad 
Jums rūpi Susivienijimas — dalyvaukite savo kuopų su
sirinkimuose. Tad visi pažymėkime balsavimo balote, ties 
minėtų kandidatų pavardėmis ženkliukus, kaip nurodoma 
pavyzdiniame balote. Tokiu būdu pademonstruosime vi
siems, kad savo balsus su pasitikėjimu atiduodame tinka- 
miausiems kandidatams į SLA Pildomąją Tarybą.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Gerovės Komitetas

spec. reikalams dr. Algis 
Barauskas. Valdybos na* 
riai: Ona šadeikienė, Juo
zas Mačiulaitis, Pranas Po
vilaitis, Leonardas Belkus, 
Jonas Bernotaitis Magdale
na Bernotaitienė. Atstovai 
į DLOC-rą Kazys Gogelis ir 
dr. Algis Barauskas.

Revizijos komisija Kazys 
Ražauskas, Jonas Markus 
ir Stasys Račiūkaitis. Pro
gramų direktorius Jonas 
Kriščiūnas, programų re- 
daktoriai-pranešėjai Jonas 
Kriščiūnas, Albertas Misiū

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P.O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

nas ir Kazys Gogelis.
• švyturio jūrų šaulių 

kuopos metinis susirinki
mas įvyks vasario 23 d. po 
10:30 vai. pamaldų šv. An
tano parapijos patalpose. 
Susirinkimas labai svarbus, 
nes jame bus aptarti ne tik 
kuopos, bet ir Pilėnų sto
vyklos reikalai. Visi kuopos 
nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti. Atvykę į su
sirinkimą galės apsimokėti 
nario mokestį, o po susirin
kimo visi bus pavaišinti.

(ag)
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Ekskursija Karibų
jūroje Rūta Šakiene

Nuotraukos Kazimiero Pociaus

(2)
Pirmadienio pavakarę, 

prieš vakarienę, visi lietu
viai buvome mūsų vadovės, 
Vidos Jonušienės pakviesti 
kokteiliams Į vieną iš laivo 
salonų. Jonušienės tėveliai, 
Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai, taip pat šioje ke
lionėje dalyvavo. Dr. Kriau- 
čeliūnas šia proga trumpu 
žodžiu pasidžiaugė, kad šio
ji Tautinės Sąjungos per 
Vidą Jonušienę ir Amber 
Kelionių įstaigą Chicagoje 
organizuota išvyka taip 
gražiai pavyko ir pabrėžė, 
kad didelė dalis keliaujan
čių nėra tautininkai, bet 
prisijungė kelionėn, kad bū
ti su lietuvių grupe, čia 
pat dr. Kriaučeliūnas pra
nešė, kad štai iš keliaujan
čių grupės Tautininkų Są
jungos įstojo du nauji na
riai — Jadvyga ir Simas 
Kvečai iš Santa Monica, 
Kalifornijos ir, kaip Sąjun
gos pirmininkas, pirmasis 
naujus narius pasveikino.

Antradienį laivas priplau
kė pirmąjį uostą — St. Tho
mas salą, esančią Virginų 
salyne, šioji sala turi įdo
mią savo istoriją, perpintą 
legendomis ir pavadinimais 
apie piratus ir įvairių tau
tybių užkariautojus, o taip 
pat pagarsėjusi, kaip viena 
iš geriausių vietų pigiomis 
kainomis ir be muito nusi
pirkti liuksusinių dalykų, 
kaip brangenybių, laikro
džių, foto aparatų, rankdar
bių, odos išdirbinių ir ga
lybę visokių kitokių daly
kėlių, kuriais užverstos la
bai senoviško, bet švaraus 
miestelio krautuvės ir krau
tuvėlės. Krantan iškelti mū
sų ekskursantai tuojau pir
miausia ieškojo tose salose 
pagarsėjusio gintaro, kuris 
dalinai ten pat ir randamas, 
bet dalis importuojama iš 
už geležinės1 uždangos. Kai 
kurie gintaro pardavėjai ne 
labai daug žinojo iš kur jis 
kilęs, bet kiti su kantrybe 
ir malonumu apie šį retą ir 

nepaprastą „šiltą brangak
menį’’ pasakojo, paaiškin
dami, kad jis daugumoje 
randamas Baltijos jūroje,, 
paminėdami net ir Lietuvą. 
Mes savo keliu tuoj aiški
nome, esą to importuotojo 
gintaro tikrieji savininkai 
ir teko net nustebti, kad 
tie, taip toli nuo „kultūrin
gojo” pasaulio atskirti juo
dukai ir mulatai dažnai pa
sirodė labai gerai susipaži
nę su netolimąja pasaulio 
istorija, žino apie Pabaltijį 
ir jo likimą, supranta apie 
komunizmą ir net palinki 
mums grįžt nepriklausomon 
tėvynėn. Jau vien tik dėl 
to buvo verta išlipti ton 
švento Tomo salon.

Kai kurie ekskursantai 
pasitenkino vien tik pirki
niais, kiti maudėsi jūroje, 
važinėjosi apžiūrėti salos 
įdomybes, kaip kad Mėlyn
barzdžio ir kitų piratų pilis 
ir gyvenvietes bei slėptu
ves, vaizdus nuo kalnų vir
šūnių — vis sustodami pa
ragauti ir atsigaivinti la
bai skaniais vietiniais gėri
mais. Kiti, norėdami pama
tyti tropikinį jūrų dugną, 
nardė šiltame įlankos van
denyje, plaukiojo stiklinius 
dugnus turinčiuose laive
liuose arba leidosi į povan
deninį pastatą, vadinamą 
„Koralų Pasauliu”, kur per 
didžiulius langus galėjai 
puikiai stebėti spalvingus 
ir labai įdomius jūrų aug
menis ir nustabaus grožio 
bei neįtikėtino spalvingu
mo ir sudėties žuvis ir kito
kius jūrų dugno gyvento
jus. Graži ir labai įdomi tai 
buvo popietė, iš kurios grį
žome visi pavargę ir tiek 
pilni įspūdžių, kad tą vaka
rą apie nieką daugiau ir ne
kalbėjome.

Iš St. Thomas uosto mū
sų laivas apsisuko ir iš
plaukė atgal Floridos link 
jau tą patį vakarą. Sekan
čią dieną, ramiai banguo
jančioje jūroje, vėl degino

Grupė lietuvių ekskursantų keliasi į St. Thomas salą: VI. Gilys, Linkuvienė, J. Lisaus
kienė, P. Vėbra, J. ir S. Kvečai ir J. Žemaitis.

mės saulėje, vaikštinėjome 
deniuose, pagal pasirinki
mą ir norą žiūrėjome links
mo kabaretinio pastatymo 
arba labai gero muzikinio 
vaidinimo. Kiti lošė korto
mis, „arkliukais”, bandė 
laimę prie lošimo mašinų, 
šaudė į taikinius, šoko su 
labiau ar mažiau mikliais 
partneriais. Vienoje užeigų 
galima, pianinui pritariant, 
savo ir kitų susirinkusių 
malonumui, net padainuoti.

Norinčius, tam tikri va
dovai ir sutartu laiku ve
džiojo po visą laivą, su pa
aiškinimais aprodydami vi
sokiausius tokiam masy
viam laivui reikalingus 
įrengimus. O laivas tikrai 
didingas ir, iš lauko žiūrint, 
sunku įsivaizduoti, kiek 
įvairių mašinų duoda jam 
jėgą — ne vien kad judėtų, 
bet šildymui, šaldymui, 
vandens filtravimui, maisto 
pagaminimui ir įvairiems 
kitiems „šeimininkavimo” 
reikalams. Tą viską prižiūri 
ir keleivius aptarnauja veik 
900 žmonių štabas, kuris 
sudaro, pradedant laivo ka
pitonu, visą laivo įgulą ir 
ligoninę, virtuvės, užeigų ir 
rėstoranų aptarnautojus, 
valytojus, p r i ž iūrėtojus, 
krautuvių pardavėjus, ak
torius ir šokėjus, visokius 
instruktorius ir patarėjus ir 
gal galybę keliautojams ne
matomų ir nepastebimų tar
nautojų. Kai kurie iš jų, 
kaip ištisi teatrinių pasta
tymų sąstatai ir kai kurie 
aptarnautojai, išlaipinami 
pakelės uostuose, nes jau 

jie nebereikalingi, arba pa
keičiami su kitų laivų, pa
vyzdžiui, šokėjais arba dai
nininkais, kad sekantį vaka
rą jau galėtume žiūrėti vi
sai kito pastatymo.

Trečiadienio vakarą mes 
visi lietuviai vėl buvome 
sukviesti į vieną salioną pa
bendrauti ir pasivaišinti, 
tik šį kartą kvietė A. L, 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas 
ir Ponia. Į šį labai malonų 
pobūvį V. Jonušienės pa

Dr. L. Kriaučeliūnas, ALTS pirmininkas, sveikina ekskur
sijos dalyvius susirinkusius lietuvių privačiame pobūvyje.

J. Petronis, Los Angeles Tautinių Namų, pirmininkas, svei
kinasi su kapitonu.

stangomis ir mūsų visų nu
stebimui bei malonumui, 
atsilankė ir su mumis pa
buvojo net patsai laivo ka
pitonas — jaunas, gražus 
ir lieknas, kaip kad vikin
gų ainiui pridera — barz- 
dotas norvegas. Čia vėl žyb
čiojo foto aparatai ir kapi
tonas, maloniai su grupė
mis pozuodamas, atsakinė
jo į mūsiškių įvairius klaup
simus, kai kada ir patsai 
šį-tą pasiteiraudamas.

(Bus daugiau)

Kelionės vadovė Vida Jonušienė.
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FILATELIJA (gį
N r. 2 Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Sausio 11 
d. išleistas 25 centų pašto 
ženklas rašytojui Jack Lon- 
don pagerbti.

kaip tai "Saulės sūnus”, 
"Jūros vilkas", "Raudona
sis maras” ir kt.

leisimas blokas su preziden
tais. šiais pašto ženklais 
paminima tarptautinė fila
telijos paroda AMERIPEX 
'86, kuri įvyks Chicagoje 
nuo gegužės 22 iki birželio 
1 d. Tą pačią dieną ir šve-

Jack T ajndon

dijos paštas išleido 4 pašto 
ženklus knygutėje, kurių 
vienas turi tą patį piešinį, 
kaip ir Amerikos čia paro
dytas, ir kuriuo paminima 
STOCKHOLMIA 1986 fila
telijos paroda.

Jack London (tikroji pa
vardė John Griffith Lon
don, 1876-1916) gimė San 
Francisce, bet vėliau gyve
no Oaklande, Calif. ir far- 
mose. Nebaigęs jokių di
desnių mokslų, jau nuo 16 
metų amžiaus buvo farmų 
darbininkas, j ū r i ninkas, 
žvejys, aukso ieškotojas, 
bastūnas be jokios nuolati
nės gyvenamos vietos. Bet 
turėjo didelį literatūrinį ta
lentą, ką ir pavaizdavo sa
vo kūriniuose. Rašė noveles, 
apybraižas, pasakojimus, 
buvo korespondentu rusų- 
japonų kare 1904 m., Mek
sikos revoliucijoje ir kitur. 
Parašė virš 40 kūrinių. — 
Lietuvių kalbon jau nuo 
1926 m. buvo išversta ir iš
leista keletas jo kūrinių,

2. Sausio 23 d. buvo iš
leista taip vadinama 
"Stamp Collecting” knygu

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60628

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

tė iš keturių skirtingų 22 c. 
pašto ženklų.

Pašto ženkluose parody
ti: 1. Seni JAV pašto ženk
lai ir antspaudas. 2. Jaunas 
filatelistas prie savo albu
mo. 3. JAV 1934 m. išleis
tas 3 c. pašto ženklas, ku
riuo paminima 300 metų 
sukaktis, kai Marylande 
Įsikūrė pirmieji švedų ir 
suomių kolonistai (taip pat 
ir du Švedijos 1938 m. iš
leisti pašto ženklai, kuriuo
se parodyti Johann Printz 
ir indėnų vadas bei protes
tantų bažnyčia Wilmingto- 
ne, Dėl.) ir 4. šią vasarą iš-

ARGENTINA vėl išleido 
seriją pašto ženklų su savo 
žymiais respublikos kūrė
jais ir kovotojais.

Čia dedame tos serijos 20 
centavų ženklą su gen. Ni- 
colas Avellaneda (1836- 
1885). Jo portretą Argen
tina vartoja savo pašto 
ženkluose kartu su kitais 
garsiais asmenimis jau nuo 
1888 m. — Avellaneda var
du yra pavadintas ir vienas 
sostinės Buenos Aires prie
miestis, esąs už Riachuelos 
upės. Tai svarbus prekybos 
ir pramonės centras, turįs 
beveik pusmilijonį gyven
tojų.

IT'S NEW! • irs HERE!

$5 million jackpots guaranteed! 
Play up to ten weeks in advance!
One play - one dollar!
Match just 3 of 6 vvinning numbers
and win $3!

.OHIO 
lOTTGRY

Ali proceeds benefit Ohio schools

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 ™E 0LD ARCADE ’

TELEF* 621‘6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

ČEKOSLOVAKIJA Euro
pos muzikos rėmuose išlei
do 5 kronų pašto ženklą pa
gerbti kompozitoriui Johan- 
nes Brahms.

Johannes Brahms (1833- 
1897) gimė Hamburge, Vo
kietijoje, kur ir padarė pra
džią savo muzikinės karje
ros. Nuo 1862 m. apsigyve
no Austrijos sostinėje Vie
noje, žinomoje garsiais mu
zikos kūrėjais. Kartu su 
koncertais važinėjo ir po 
kitus Europos miestus. Kū
rė daugiausia klasikinę mu
ziką piano, smuikui ir cho
rams, rašė sonatas, simfo
nijas, sukūrė daugeliui dai
nų melodijas.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ii* 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

DRIVERS-COMPANY. TEAMS, 
SINGLES. We need safe experi- 
enccd over-the-road drivers for 
a Midwest based irreoular route 
carrier. T op eouipmenl, wages, 
frinoes. REQUIREMENTS:Good 
safety record, 6 mos. recent 
OTR drivino, 2 vrs. verifiabJe 
experience. $25,000 plūs a yr. 
Call for applications ai Munson 
Transporfation, 1-800-447-8551.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENU — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos^ - liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA - LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2— 

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu j Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONES, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 421: balandžio 21 - balandžio 30 — $1,389. 
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 —$1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599. 
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą^ Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ -LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Aiitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829. 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem kiijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8C80 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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Ką duoda lituanistine mokykla jaunimo 
tautiniam išsivystimui?

IHIIIIIIHIHIIIIHHlMHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHieillHIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHI

Ta pati tema buvo duota 
visiems lituanistinės mo
kyklos aukštesniųjų klasių 
mokiniams. Ją. reikėjo raš
tu gvildenti pamokos metu, 
čia duodame keletą charak- 
teringesnių ir neištaisytų 
pasisakymų ištraukas: 11 
skyriaus mokinys rašo: 
"Lituanistinė mokykla ir 
organizacijos padeda jauni
mui išmokti apie jų tauty
bę, iš kur kilę ir kalbėti jų 
kalba. Gėda būtų, jei lietu
vis nežinotų apie savo tau
tybę ir nemokėtų kalbos. 
Kai mes mokame dvi kal
bas, yra lengviau išmokti 
trečią, ar net ketvirtą. Tai 
padeda angliškoj mokykloj. 
Mokyklos ir organizacijos 
padeda mums laikyti savo 
tautą gyvą, kol komunistai 
okupuoja Lietuvą”.

"Viskas sukasi aplink li
tuanistinę mokyklą”, rašo 
12 skyriaus mokinė. "Jei 
jaunuolis daug nebežinos 
apie jo tautą ir jos kalbą, 
tai koks jam bus noras įsi
jungti į lietuvių veiklą”.

"Lietuvių vaikai susiren
ka kas šeštadienį ir gal bent 
keliom valandom turi gerą 
progą kalbėti lietuviškai”, 
rašo 12 skyriaus mokinė. 
Jos sesuo (11 skyriaus) ra
šo — "Lietuviškos organi
zacijos turi daug įtakos lie
tuvio jaunuolio gyvenime... 
Pagaliau lituanistinė mo-

tautybę ir susipažinti su sa
vo kultūra”.

Dešimtokas rašo: "Yra 
keturios pagrindinės orga
nizacijos, kurios išlaiko lie
tuvybę: skautai, ateitinin
kai, lituanistinė mokykla ir 
Grandinėlė. Turbūt svar
biausia organizacija yra li
tuanistinė mokykla”.

Vienas iš 12 skyriaus mo
kinių mano, kad "Lituanis- 
tinė mokykla tik padeda 
per pirmus penkis ar šešis 
metus”. Devintokas rašo, 
kad jis mokyklą lanko dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, 
”mano tėvai nori, kad aš čia 
ką nors išmokčiau”. Antra, 
”aš noriu būti su mano 
draugais”. Pažiūros į pačią 
mokyklą yra taip pat dve
jopos: Pradžioje rašinio jis 
sako: "Lituanistinė mokyk
la yra mokykla kur išmoko 
lietuvių vaikus lietuvių kal
bos, istorijos, geografijos ir 
literatūros". Gi išvadoje iš 
tos mokyklos jis daug nau
dos negauna. Ir vis dėlto 
rašinio gale jis dar pripažįs
ta, kad "būti lietuviu yra 
smagu ir jam labai patinka 
šokti Grandinėlėje”.

Kitas devintokas teigia, 
kad "Skautai yra labai ge
ra organizacija priklausyti, 
nes jie daug stovyklauja ir 
dalyvauja daug su kitais 
skautais”. Gi 10 skyriaus 
mokinė priklauso Grandinė-

MM /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti, .
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30. Your Sevinga Insured to S40.000

MEMBER

FSL1C
Fedorsl Savmgu 8> Lomi Innuranco Corp

kykla padeda jaunesnėms lei, skautams ir ateitinin- 
generacijoms išlaikyti savo kams. Apie pastaruosius ji

Taupos kooperatyvo pareigūnai V. Staškus ir dr. V. Mau
rutis priima iš Neringos skaučių tunto tuntininkės vs Elenos 
Nainienės ir Iris Hallal tunto įnašą, kuris įgalino kooperatyvo 
įnašus viršyti milijoną dolerių... V. Bacevičiaus nuotr

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

rašo: ” Ateitininkai dirba 
aplinkui’ 5 principus: šei
myniškumas, katalikišku
mas, visuomeniškumas, tau
tiškumas ir dar vienas, bet 
dabar negaliu atsiminti...” 
Pripažinsiu, kad mus suža
vėjo jos nuoširdus atviru
mas. Iš kitos pusės iš 5 at
siminti net 4 nėra taip jau 
blogai!

Vienuolikto skyriaus mo
kinė rašo, kad "Organizaci- 
jos kaip ir lituanistinė mo
kykla paveikia mūsų tauti
nį ir dvasinį gyvenimą. Aš 
nežinau koks būtų mano 
gyvenimas be jų”.

Apie lituanistinę mokyk
lą išgirstame ir priekaištų. 
Jų susilaukiame iš kai ku
rių tėvų ir iš visuomenės. 
Skundžiasi ja ir mokiniai, 
kad jos lankymas ir pamo
kų ruošimas atima daug 
laiko ir to laiko nebelieka 
jiems "socialiniam gyveni
mui”. Pripažinkime, kad li
tuanistinė mokyklo nėra to- 
tuanistinė mokykla nėra to
me tobuli. Iš kitos pusės 
turėtume pripažinti, kad 
esame labai laimingi, kad 
ją dar turime. Ačiū Dievui, 
kad ji dar veikia, nes be 
jos išnyktų ir lietuviškos 
o r g a nizacijos, nebebūtų 
žmonių Lietuvių Bendruo
menės valdybose, nebūtų 
kam skaityti lietuviškus 
laikraščius, nebebūtų lietu
viškai kalbančių parapijie
čių.

Pripažinkime, kad išeivi

joje sunku išlaikyti aukštą 
lygį visose lietuviško gyve
nimo sferose. Tad ir mokyk
loje gal reikėtų reformų, 
suprastinimų, nes moki
niams jau sunku tiksliai 
vartoti gimtąją kalbą.

Sekantis pavyzdys iš to 
pat rašinio tą vaizdžiai pa
rodo : "Ateitininkai daro 
senovės darbus”. Kaip sun
ku jaunuoliui tiksliai išsi
reikšti, kuomet ribotas lai

kas pamokos metu neleidžia 
net rimtai pergalvoti.

Lituanistinė mokykla la
bai reikalinga plačiosios lie
tuvių pagalbos. Jai daugiau 
reikia visuomenės šiltes
nio pritarimo, padrąsinimo, 
įvertinimo, gal ir pagyri
mo vaikų, kurie uoliai mo
kosi ir ruošiasi tapti gerais 
lietuviais. O tokių mūsuose 
dar, ačiū Dievui, yra!

(a. b.)

SEIMIIĖ IR PREZIDENTINĖ
JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.

--------------------------- ATKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

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

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

m
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M. Aukštuolis džiaugiasi loterijoje laimėtu vs N. Kersnaus- 
kaitės išsiuvinėtu paveikslu. Šalia stovi R. Apanavičiūtė ir G. 
Puškorius pravedę loteriją. V. Bacevičiaus nuotr.

GRAŽIAI PRAĖJĘS 
BLYNŲ BALIUS

Tradic i n i s Clevelando 
skautų ruošiamas Užgavė
nių blynų balius įvyko va
sario 8 d. Lietuvių namuo
se. Balių ’uošė Pilėnų tunto 
skautų tėvų komitetas, ku
riam vadovauja dr. Giedrė 
Matienė. Džiugu, kad daly
vavo daug jaunų tėvų, ku
riems dar rūpi skautų orga
nizacijos veiklos tęstinu
mas. Didelę baliaus rengimo 
naštą nešė Marytė Puško- 
rienė priimdama rezervaci
jas. Bet buvo su rezervaci
jom ir nusivylimu. Buvo už-, 
sakyti keli stalai ir jie pa
siliko tušti...

Baliaus atidarymo žodį 
tarė pirm. dr. G. Matienė, o 
Pilėnų tunto tuntininkas s. 
R. Belzinskas tarė padėkos 
žodį atsilankusiems į balių. 
Ps. A. Miškinis pristatė 
jauną pianistą Raimondą 
Kavaliauską atlikti piano 
koncertą.

Rengėjų paprašytas kun. 
G. Kijauskas, S. J. sukalbė
jo maldą prieš vakarienę. 
Skautai patarnavo prie sta
lų. Vakarienės šeimininkės 
buvo B. Mainelienė, M. 
Skirpstienė, V. Butkuvienė, 
D. Motiejūnienė ir B. Ta- 
raškienė.

Šokiams grojo R. Stri
maičio kapela ir pora už po
ros sukosi...

Buvo turtinga loterija.
M. Aukštuolis buvo laimin
gas loterijoj ir laimėjo v. s.
N. Kersnauskaitės išsiuvi
nėtą paveikslą.

Komitetas dėkoja visiems 
atsilankusiems ir parėmu
sius skautišką veiklą.

V. Bacevičius
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CLEVEANLDO AMERIKOS LIETUVIU
•

JAUNIMO SĄJUNGA

KVIEČIĄ VISUS PASIKLAUSYTI

LIETUVIŠKAI DAINUOJANČIUS
OLANDŲ DAINININKŲ GRUPĘ

DAINA“

KONCERTAS ĮVYKS DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOS AUDITORIJOJE

1986 M. BALANDŽIO MĖN. 5 D.,
ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.

NORINTIEJI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ SKAMBINKIT

RĖDAI ARDYTEI 486-8593 arba
DAINAI URBAITYTEI 321-1651
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• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

DIRVOS RĖME J Ar
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

S. P. Gardie, Zuerich .... 3.00 
L. Kaulinis, Philadelphia 50.00
A. Mišelis, Chicago......... 3.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn ................... 33.00.-
K. Naudžius, Los Angeles 5.00 
S. Kašelionis,

St. Petersburg............200.00
B. Rukša, Toronto ....... 8.00;
G. Daugirdas, Chicago .. 13.00 
Meherin Medical Center

San Francisco .............
E. Likanderis, Chicago
S. Tallat-Kelpšienė,

Chicago .......................
A. Liutkus, Cleveland ..
M. Vaišnys, Philadelphia
A. Ridikas, Afton .........
E. Blinstrubas,

Oak Lawn.................... 13.00
V. Melinis, Matawan .... 8.00 
Prel. J. Kučingis,

Los Angeles .
A. ir D. Dzikai,

W. Hartford .................20.00
A. Motuzas, La Grange .. 3.00
P. Guobys, Toronto .... 3.00
B. A. Elsbergai, Surfside 18.00

43.00
8.00

8.00 
5.00 
8.00
3.00

83.00

Jaunas pianistas Raimondas Kavaliauskas atliekant koncer
tinę programą skautų blynų baliuje vasario 8 d.

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando ramovėnų valdyba su skyriaus garbės nariais. 
Sėdi iš kairės: J. Kazėnas, K. Gaižutis, cv pirm. A. Jonaitis, V. 
Januškis, J. Šlapelis. Stovi: I. Stankus, F. Navickas, T. Juodval
kis, dr. V. Stankus ir J. Citulis. J. Velykio nuotr.

3.00
3.00
3.00
3.00

3.00

R. Guzulaitis, Indianapolis 8.00 
G. Biskis,

Clarendon Hills ..........23.00
Gr. Musteikienė, Chicago 8.00 
B. Biedis, Chicago ............3.00
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie ............. 8.00
JJ. Jasiūnienė, Chicago .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

25.00

V. Paliulis, Gansevooi't .. 
J. Reizgys, Australia .... 
A. Matioška, Dorchester 
M. Dausa, Islington .... 
M. Petkevičiūtė-Taylor, 

Oakland .......................
M. Yurkšaitis, Willoughby 3.00 
S. Virpša, Chicago ..........13.00'
E. Černius, Melrose Park 3.00 
V. Paulionis, Chicga .... 8.00 
D. Gaurilius, Chicago .... 8.00 
S. Mikalauskas, Cleveland 8.00 
S. Petravičius, 

Rancho Palos
A. Penkauskienė,

Cleveland .................... 3.00
A. Pintsch, Milford......... 13.00
G. Dargienė, Pittsburgh 25.00 
Dr. Pr. Sutkus,

Homewood....................83.00
P. Pagojus, Detroit......... 3.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 13.00
B. Vaičaitis, Rexdale .... 0.50 
Dr. J. Juodikis,

St. Petersburg ............. 10.00
M. Noreika, Nesconset .. 3.00 
St. Butkaus šaulių

kuopa Detroite............. 50.00
Vienas iš stalų blynų baliuje... D. Ramanauskas, L. Švaicaitė-Kormos, I. ir K. Civinskai, p Mitalas, Jacksonville .. 8.00 

V. Gyvas, D. ir I. Hallal ir D. Belzinskienė. V. Bacevičiaus nuotr. yj Šniolis, St. Petedsburg 26.00

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite valdyba, per 
ižd. Matą Baukį, Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Laisvės statulos atnau
jinimo išlaidoms padengti 
iš lietuvių organizacijų 
stambesne auka įsijungė: 
Lithuanian-Roman Catho- 
lic Alliance of Amerika — 
50,000 dol .ir American Li
thuanian Roman Catholic 
Women’s Alliance 10,000 
dol.
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• Vasario 16 minėjimas 
Clevelande, rengtas ALTo 
ir Lietuvių Bendruomenės, 
nežiūrint blogo oro, sutrau
kė daug žmonių, užpildant 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijų iki pilnumos.

Pagrindinis kalbėtojas dr. 
A. Klimas patiekė naujų 
minčių.

Meninėje programoj gra-

hevet, Amerikiečių Clickcty 
Cloggers, Ukrainiečių Kash- 
tan, Slovakų Lucina ir Ai
rių Step šokėjai.

Festivalis įvyks Brecks- 
ville — Broadway Hts., 
High School auditorijoje, 
6376 Mill Rd. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įėjimas 5 dol.

« Kun. A. Goldikowskio
žiai pasirodė Grandinėlė ir 
parapijos choras.

Plačiau apie minėjimą 
bus kitame numeryje.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas yra kviečia
mas š. m. vasario 22 dieną 
6 valandą po pietų Lietuvių 
Namuosce, Čiurlionio an
samblio kambaryje, 877 E. 
185. gatvėje.

Darbotvarkėje: valdybos 
veiklos, iždininko ir kontro
lės komisijos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų, 
naujos skyriaus valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai.

Susirinkime teks aptarti 
ir skyriaus atstovų pasiun
timas į Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos seimą, 
kuris įvyks Los Angeles 
mieste, Kalifornijoj, gegu
žės 24 ir 25 d.

Po susirinkimo, Vasario 
16-sios prisiminimas ir vai
šės.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus narius ir prijaučian
čius dalyvauti.

• Grandinėlė kovo 8 d. 
dalyvaus Brecksville Kiwa- 
nis klubo rengiame tarptau
tiniame liaudies šokių fes
tivalyje. Programą atliks 
Grandinėlės, Izraelio Shal-
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NERINGOS IR PILĖNU TUNTŲ

KAZIUKO MUGĖ
ĮVYKS SEKMADIENĮ, KOVO 16 D. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.

ATIDARYMAS 11:15 V. R.

— SKANŪS PIETŪS
— ĮDOMŪS IR GRAŽŪS RANKDARBIAI
— SKAUTŲ PROGRAMA

ATEIKITE SMAGIAI PRALEISTI POPIETĘ.

80 metų sukaktuves ruošia 
Clevelando latvių tikinčiųjų 
grupė š. m. vasario mėn. 23 
d. 1 vai. p. p. Dievo Motinos 
šventovėje bus padėkos mi
šios, kurių metu giedos Br. 
ir J. Kazėnai — prie vargo
nų R. Brazaitienė. Po pa
maldų vyks kunigo pagerbi
mas ir sveikinimai lietuvių 
namų salėje kviestų svečių 
tarpe. (jk)

• Liūtas Grinius, Vliko 
vicepirmininkas, kovo 2 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose padarys 
pranešimą apie Pabaltiečių 
laisvės ryžto žygį Skandi
navijoje. Įėjimas auka. 
Rengia ALT Clevelando 
skyriaus valdyba.

• Vladas šniolis, buvęs 
clevelandietis, dabar gyve
nąs Floridoje, reguliariai 
Dirvą paremia auka, šį kar
tą atsiuntė 26 dol. linkėda
mas sėkmės. Ačiū už auką 
ir linkėjimus.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• KOVO 2 D. 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose VLiI^o vi
cepirmininko Liūto Griniaus 
pranešimas apie pabaltiečių 
žygį Skandinavijoje. Rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius.

• KOVO 9 D. 12 vai. Dievo 
Motinos parapijos kavinėje 
Kredito kooperatyvo Taupa 
narių metinis susirinkimas.

• KOVO 16 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje.

• KOVO 22 D. Šv. Kazimie-. 
ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 5 D. 7:30 
vai. vak. koncertas „Daina” 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
(Dainuos olandai dainininkai 
lietuviškas dainas).

~ • BALANDŽIO 12-13 D. 
Židinio parengimas.

• BALANDŽIO 26 D. Ha
miltono Mergaičių ”Aidas” ir 
Clevelando dainos muzikos 
vieneto „Uždainuokim” jungti
nis koncertas.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 17-18 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

• BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metų baigimas.

• BIRŽELIO 15 D. Onos 
Mikulskienės kanklių studijos 
mokinių koncertas Lietuvių 
namuose.

• BIRŽELIO 22 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas Die
vo Motinos parapijos salėje.

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.
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MATAS A TURNER 

REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)
ASSOCIATES

ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SA.JOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney 
Ach. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

PIRMĄ KARTĄ 
IŠ CLEVELANDO 
Į LIETUVĄ

Organizacijos su vėliavomis žygiuoja prie Laisvės paminklo, Dievo Motinos parapijoje, 
pakelti vėliavos. Prieky eina A. Jonaitis; vadovavęs iškilmėms. ' ' J. Velykio nuotf.

Mes rezervuojame vietas kelionei į Lie
tuvą, tiesiog iš Clevelando, gegužes mėn. 
19 d. ir rugsėj'o 17 d.

Skrendame Lufthansa lėktuvais.

Skambinti: (216) 951-2232
VIP TRAVEL SERVICES 

(prasykit Sonia)
MES KALBAME LIETUVIŠKAI.

JAKUBS AND SON
43-

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

William 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.



DIRVA
• Dipl. mišk. Mykolui Gu- 

reckui mirus, vietoj gėlių, 
aukojo Dirvai:

Jadvyga Bajorinienė — 
20 dol.

Jonas Stapulionis — 25 
dol.

Danutė ir Povilas Kūrai 
— 10 dol.

Vaclovas ir Valė Kuzmic
kai — 20 dol.

Marija Gureckienė — 10 
dol.

Lydija Matonis — 15 dol.
Viso — 100 dol.
Dirva nuoširdžiai dėkoja 

aukotojams, pagerbusiems 
a. a. Mykolą Gurecką.

• Dirvai paremti aukojo:
25 dol. S. ir I. Petravičiai, 

Rancho Palos Verdes, Ca.
23 dol. Birutė ir Gedimi

nas Biskiai, Clarendon Hills, 
III.

20 dol. Alfonsas ir Dalia 
Dzikai, Hartford, Ct.

18 dol. Bronius ir Alek
sandra Elsbergai, Surfside, 
Fla.

Po 13 dol. S. Virpša, Chi
cago, III., Aldona Pintsch, 
Milford, N. J., Eugenija 
Blinstrubienė, Oak Lawn,
III., Jurgis Daugirdas, Chi
cago, III., Petras Pečenkis, 
Elizabeth, N. J.

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

A. A.

ALFONSUI STEPONAVIČIUI

mirus, jo žmonai, seserims, broliams: ZIG

MUI, EDVARDUI ir BALIUI, jų šeimoms 

ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą.

Juozas ir Irena
Rasiai

A. A.
IGNUI KAZLAUSKUI

išėjus amžiną šviesą regeti.
Jaunystės bendros dienos, tos pačios Šiaulių gim

nazijos klasės suolas, jaunatviškai dainuota daina ”Kur 
tas šaltinėlis”, rytmetinė malda, suriša jaunas sielas 
draugystei kuri išlieka ir tęsiasi per visą mūsų vargin
gos generacijos gyvenimą ...

Brangus Ignai, nors Tavo šio pasaulio prasmingo 
gyvenimo šaka palūžo, bet kaipo patrioto giliai išmintos 
pėdos ir išeiti takai buvo skirti tautos garbei ir laisvę 
Įamžinti — liks amžiams. Palikai neužmirštamus vaiz
dus, kurie kartu su Tavim keliavo, tai didi nuoširdumą 
ir draugiškumą įkūnyti Dievo dovana.

Tu mielas Ignai išaugai šakotas Lietuvos laukų lais
vėj — ąžuolėlis. Tau ir tinka šie poetės žodžiai:

Šalyje neprigysiu nesavo, 
Manyje nesikeis prigimtis. 
Lietuva — žemė motina mano 
Aš jos kūno ir kraujo dalis...

Prisiminti a. a. Igno mums paliktą dvasinę šilimą 
siunčiu Lietuvos Dukterų Draugijai auką $25.00.

Ilsėkis ramybėj Didis Tėvų Žemės Sūnau!

KLEMENSAS ČEPUTIS 
Ottawa

ATITAISYMAS

Praeitame numery buvo 
klaidingai paskelbta, kad 
Balfo Clevelando skyrius 
per ižd. Vladą Staškų at
siuntė auką 25 dol. Turėjo 
būti: Balfo Detroito sky
rius per ižd. Vladą Staškų 
atsiuntė auką 25 dol. Atsi
prašome už klaidą.

• Dr. Pranas ir dail. Ada 
Sutkai, Homewood, Ilk, at
naujindami Dirvbs prenu
meratą, pridėjo auką 83 dol. 
Ačiū.

• Prel. Jonas Kučingis, 
Los Angeles, Ca., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 83 dol. Ačiū.

• Lietuvių Fronto Bičiu
liai korespondenciniu būdu 
išrinko naują vadovybę. Į 
tarybą išrinkti; dr. P. Ki
sielius, dr. K. Ambrozaitis, 
J. Kojelis, A. Raulinaitis, 
dr. Z. Brinkis, P. Narutis, 
dr. A. Šležas, Br. Nainys ir 
Č. Grincevičius. Centro val
dybą sudarys clevelandie- 
čiai Vincas Akelaitis, Juo
zas Ardys,' Ingrida Bublie
nė, Juozas Mikonis ir Jonas 
Vasaris. Pirmininku išrink
tas J. Mikonis.

HARTFORD
SĖKMINGAS 
HARTFORDO 
"BERŽELIO” 
KONCERTAS

Š. m. vasario 1 d., 7 vai 
vak. šv. Andriejaus parapi
jos salėję, New Britain, 
Conn., įvyko "Berželio” tau
tinių šokių grupės metinis 
koncertas. Kaip keičiasi me
tai ir šokėjai, taip "Berže-, 
lio” šokėjai mokėsi šokti

• A. a. kun. Stasys Kul- 
bis, S. J., skautininkas, il
gai dirbęs Aušros Vartų pa
rapijoje Montrealyje, po 
sunkios ligos mirė vasario 
10 d. sulaukęs 76 m. am
žiaus. Palaidotas vasario 14 
d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

• Dr. Stasys Kuzminskas, 
Europos Lietuvio nuolatinis 
bendradarbis gyvenąs Ang
lijoje, sausio 21 d. atšventė 
85 metų sukaktį. Ta proga 
Lietuvių Namuose Londone 
jam buvo suruoštas pager
bimas.

Nepriklausomoje Lietu- 
vo dr. S. Kuzminskas dirbo 
kooperacijos banke, vėliau 
Finansų ir žemės ūkio mi
nisterijose ir mokytojavo 
Kauno Aušros gimnazijoje.

1931-36 m. buvo Užsienių 
reikalų ministerijos ekon. 
departamento direktorium, 
vėliau Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne prekybos pata
rėju. Po karo įsikūręs Ang
lijoje buvo karo aviacijos 
mokyklos svetimų kalbų 
mokytoju.

1950 m. įsteigus Lietuvių 
Rezistencinę Santarvę bu
vo jos pirmininku.

DARBAS LOS ANGELES, 
KALIFORNIJOJE

Ieškome lietuvės moters 
nuolatiniam darbui prižiū
rėti dvi mergaites, gaminti 
maistą ir tvarkyti butą. Ge
ra alga, maistas :r kamba
rys. Skambinti telefonu 
(213) 380-5117 arba rašyti:

Box Darbas
2533ĮZ? West 4th Street,
Los Angeles, CA. 90057 
U. S. A.

(7-11) 

naujų tautinių šokių. Todėl 
visai užtarnautai ir šis pa
sirodymas neapvylė pilnai 
užpildytos salės dalyvių. 
Net delnai skaudėjo nuo 
plojimų.

Vyresniųjų ir vaikų gru
pės vis šoko, keitėsi ir vi
sus žavėjo savo trykštančia 
jaunyste ir puikiu pasiruo
šimu. Ir taip greitai prabė
go pro akis net 14 tautinių 
šokių. Įspūdingai nuteikė 
visus ir nustatė vakaro pro
gramą jau pats pirmas šo
kis "Pabaigtuvinis", ku
riam šokėjai įėjo į salę su 
rugiu vainiku, grėbliais ir 
dalgiu, kuriuos padarė A. 
Virkutis. Vakaro programą 
užbaigė su nuotaikingu ir 
tradiciniu "Suktiniu”, į kurį 
įsijungė visi vyresnieji ir 
mažieji šokėjai.

Linas Balsys, šokėjų var
du, padėkojo "Berželio" va
dovės padėjėjams Jonui Ro
džiui ir Laimai šimansky- 
tei, kurie per daug metų 
pasidarė nepakeičiami pa- 
gelbininkai ir vėliausiam 
padėjėjui Sauliui Dzikui. 
Taip pat labai dėkojo gru
pės technikos vadovui Al
fonsui Dzikui ir muzikui 
Jurgiui Petkaičiui už didelę 
pagalbą — šokių muziką, ir 
visiems prisegė po gvazdi
ką. Didelė padėka Hartfor
do Šv. Trejybės parapijos 
kleb. Juozui Matučiui ir 

Berželio šokėjai savo metiniame koncerte. L. Banevičiaus nuotr.

•I

Let. Our Lady Help of Christians 12555 McDougall become 
the Apple of your Eye.

We are academically oriented — include Religious Edu- 
cation — cherish and affirm individuals. Offer computer 
experiences — Speech, remedial reading and Mathematics.

ALL Day Kindergarten — Small class,size

PRINCIPAL: Sister Mariella 
PASTOR: Rev. George A. Rutkowski 

PHONE: 313-893-5666 
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New Britaino šv. Andrie
jaus parapijos kleb. Jonui 
Rikteraičiui už leidimą nau
dotis salėmis ir Pauliui 

i 

Orentui už programos kny
gutės projektą ir išspausdi
nimą. "Berželio" vadovė 
Dalia Dzikienė buvo apdo
vanota gėlių puokšte ir gau
siais plojimais už jos pui
kiai atliktą didelį darbą, 
kantrybę ir pasišventimą.

Toliau sekė bendri šokiai, 
grojant brolių Kezių orkes
trui iš New Yorko. Jiems 
pagelbėjo akordeonu ir savo 
puikiu balsu jų tėvelis Ro
mas Kezys. Jaunimas ir se
nimas linksminosi iki vėlu
mos. Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai didžiuojasi turėda
mi tokį puikų ir veiklų 
"Berželį”. Jis savo dažnais 
pasirodymais visur garsina 
mūsų pavergtos tėvynės 
vardą.

š. m. balandžio 13 d. 
"Berželis" atliks programą 
Bostone, Minkų radijo 52 
metų sukaktuviniame pa
rengime.

Lionginas Kapeckas

WANTED JOURNEYMEN
ELECTRICIANS/MECHANICS
Minimum 5 yrs. experience in trade. 
Industrial, commercial wiring prefer- 
red. Excellent salary & benefits. Slea- 
dy employment. Applv or call

VISTA ELECTRICAL 
CONTRACTORS. INC. 
137 WEST NYACK RD. 

WEST NYACK, N. Y. 10994 
914-353-3313

(8-14)
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