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FILIPINŲ DRAMA
Kaip rasti pakenčiamą išeitį?

Vytautas Meškauskas

-

Jau rašėm, kad situacija 
Filipinų archipelage Wa- 
shingtono a d m inistraciją 
pastatė prieš labai keblią 
mįslę. Iš vienos pusės pre
zidentas Marcos buvo lai
komas nuoširdžiu JAV 
draugu ir antikomunistu, 
nors paskutiniu metu jis 
pradėjo neaiškų flirtą su 
Maskva. Tai siūlytų už
merkti akis prieš visokias 
suktybes per rinkimus ir 
toliau palaikyti normalius 
santykius su Marcos, kaip 
teisėtai išrinktu preziden-. 
tu. Ar nesikalbama su ki
tais valdovais, kurie nebu
vo demokratiškai išrinkti, 
kaip pvz. Pakistano Zia ar 
net tuo pačiu Gorbačiovu?

Iš kitos pusės tačiau Mar
cos valdymas nebuvo ir nė
ra labai sėkmingas. Nepai
sant JAV pagalbos, jis vis 
dar nesugeba susitvarkyti 
su jau seniai rusenančiu ko
munistų sukilimu. Sakoma, 
kad kol kas tai daugiau lo
kalinis sąjūdis, išsilaikąs 
daugiau iš gyventojų nepa
sitenkinimo labai sunkia 
ūkine būkle negu paramos 
ir kurstymo iš šalies. Nuga
lėti komunistinį sukilimą 
reikia pravesti ūkines bei 
socialines reformas ir per
tvarkyti Filipinų kariuome
nę, kuri daugiau rūpinasi 
Marcos režimo išlaikymu 
negu kova su sukilėliais ar 
krašto saugumu bendrai. 
Aiški JAV parama jam su
kiršintų didelės gyventojų 
dalies nuotaikas ir ko gero 
leistų komunistams vaidinti 
didesnį vaidmenį negu iki 
šiol, nes opozicija prieš 
Marcos yra tik labai palai
da koalicija.

Ta aplinkybė verčia abe
joti, ar tikrai daug geriau 
būtų, jei prezidentu taptų 
Marcos varžovė Corazon C. 
Aųuino, kuri politikoje fak- 
tinai yra visai naujokė. Į 
politiką ją pastūmėjo jos 
vyro Benigno S. Aųuino nu
žudymas 1983 m. Atrodo, 
kad jį, grįžtantį iš savano
riškos tremties JAV-bėse 
nužudė Marcos kariai, ban
dydami kaltę už tai primes
ti komunistam. Jei tikrai 
taip, tai buvo pats kvai
liausias Marcos režimo žy
gis, taip išpopuliarinęs iki 
tol nežinomą moteriškę — 
Benigno našlę, kad ji per 
rinkimus net paties Marcos 
duomenimis surinko tik po
rą nuošimčių balsų mažiau 

negu jis. Tuo tarpu beveik 
visuotinu įsitikinimu, prie 
kurio prisidėjo ir 113 Fili
pinų vyskupų, Conrazon 
Aquino iš tikro rinkimus 
būtų laimėjusi, žinoma, vie
nas dalykas būti opozicijo
je, kitas — valdyti kraštą.

Yra dar viena abejonė. 
Ar turime tikrai tesingas 
žinias apie Filipinus ir jų 
gyventojų nuotaikas? Nie
kam nepaslaptis, kad JAV 
media turi daugiau simpa
tijų kairei negu dešinei. Per 
jos prizmę mes gal negali
me gerai įžiūrėti, tačiau net 
toks dešinysis kolumnistas 
kaip Robert Novak sutinka, 
kad, kaip ten būtų, Marcos 
yra pats nepopuliariausias 
žmogus Filipinuose ir turė
tų pasitraukti.

Bet kaip? Formaliai jis 
buvo jam paklusnaus par
lamento patvirtintas prezi
dentu ir nėra jokio būdo jį 
pašalinti jam pačiam nesu
tinkant. žinia, jis galėtų 
pats atsistatydinti ir paves.- 
ti savo pareigas 75 m. vice
prezidentui, kuris galėtų 
bandyti sudaryti plačios 
koalicijos vyriausybę. Bet 
sutikti su tokia išeitimi pir
miausiai reikėtų įkalbėti 
Marcos, kuriam reikėtų už
tikrinti imunitetą už buvu
sius nusikaltimus ir leisti 
pasidžiaugti senatve užsie
nyje, su visų pirma — 
JAV-bėse, sukauptais tur
tais. Tokia išeitis be abejo 
būtų geriausia, bet duotų 
labai daug progos kritikuo
ti JAV-bes ir tikrai nepri
sidėtų prie Reagano admi
nistracijos populiarumo pa
kilimo šiame krašte.

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos gen. konsulas V. Čekanauskas buvo pagrindinis 
kalbėtojas Vasario 16 minėjime Chicagoje.

Justino Šidlausko nuotr.
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KENČIANČIOS LIETUVOS SIMBOLIS. .. Jurgio Daugvilos skulptūra Rūpintojėlis. Iš 
Čiurlionio Galerijoje Chicagoje vykstančios skulpt. Jurgio Daugvilos kūrinių parodos, kuri ati
daryta iki kovo 2 d.

Vasario Šešioliktoji Chicagoje Mečys Valiukėnas

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 68-jų meti
nių minėjimas Chicagoje 
įvyko vasario 15 ir 16 d. d. 
Vasario 15 d. prie žuvusių

dėl laisvės paminklo pakel
tos vėliavos ir padėta gėlių 
puokštės, šiose apeigose da
lyvavo Jaunimo centro na
muose veikiančių lituanisti
nės mokyklos mokiniai, va
dovaujant direktoriui J. 
Masilioniui.

Vasario 16 d. ryte iškil
mingai buvo pakeltos JAV 
ir Lietuvos vėliavos šv. M. 
Marijos Gimimo šventovės 
aikštėje. Pakėlimo ceremo
nijas tvarkė ir jose organi
zuotai dalyvavo LŠST Vy
tauto Didžiojo rinktinės 
valdyba ir šauliai.

Pamaldos, šv. Mišias šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
šventovėje atnašavo vysk. 
Vincentas Brizgys. Liet. ev. 
liuteronų Tėviškės parapi
jos bažnyčioje pamaldas 
laikė ir pamokslą, šios liet, 
šventės mintimis, pasakė 
vysk. Ansas Trakis. Ir ki
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tose kat. ir evangelikų baž
nyčiose minimą dieną buvo 
specialios pamaldos.

Minėjimas įvyko Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Jį 
pradėjo ir vedė Matilda 
Marcinkienė, Chicagos lie
tuvių tarybos pirmininkė. 
Jos pakviesti Dariaus-Girė
no ir Don Varnas veteranų 
postai įnešė Valstybines, 
postų, o kitų organizacijų 
atstovai savo vėliavas į sce
ną. JAV ir Lietuvos himnai 
sugiedoti, vad. solistei Mar
garitai Momkienei, akomp. 
muzikui M. Motekaičiui. In
vokaciją atliko kun. V. Rim
šelis. Vasario 16 d. aktą 
perskaitė pirm. M. Marcin
kienė. Minėjime dalyvau
jantieji Lietuvos kariuome
nės kūrėjai-savanoriai iš
kviečiami prieš sceną ir

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAITINĖ POLITI^^

Dar apie Filipinus. - Naujas perbėgėlis iš Sovietijos. - 
Šviesesnės ūkinės perspektyvos. - Japonai pelnosi 

______________ suvaržydami eksportų. ----------------------
Prezidento Reagano spe

cialus įgaliotinis P. Habib 
turėjo privačius pasitarimus 
su prezidentu Marcos ir pre
tendente į jo vietą Aąuinos. 
Kas buvo kalbėta - neaišku, 
bet po jų abu varžovai pa
reiškė likę prie savo įsitiki
nimo: Marcos - kad jis teisė
tai laimėjo, Aąuinos - kad 
balsai buvo neteisingai su
skaičiuoti. Aąuinos paskel
bė ekonominį boikotą visų 
firmų, kurios parėmė auko
mis Marcos rinkiminę kam
paniją, arba yra jo nuosavy
bėje.

Tuo tarpu Marcos vice
prezidentas Tolentino, 75 m. 
amžiaus, pareiškė esąs dar 
gyvas ir sveikas. Apie jį 
nieko nebuvo girdėti. Jis 
yra buvęs seimo narys, 12 
metų atstovavęs savo kraštą 
užsieniuose ir net apie 
metus išbuvo užsienio rei
kalų ministerių. Iš tos vie
tos jį pašalino Marcos už 
norą būti savistoviu. Nors 
jo reputacija nebloga, tačiau 
Tolentino neturi jokios stip
resnės savo rėmėjų grupės. 
Yra spekuliacijų, kad - Mar
cos apsisprendus atsistaty
dinti, jis vis dėl to yra 68 
metų ir silpnos sveikatos - 
Tolentino būtų pereinamos 
vyriausybės galva, su kuo 
Tačiau nesutinka Aąuinos.

•••
Kalbant apie išeitį buvu

siems valdovams... Tuo rei
kalu pereitą savaitę pasisa
kė N.Y. Times. Laikraštis 
yra tos nuomonės, kad apsi
sprendę žūt būt laikytis dik
tatoriai gali padaryti dau
giau žalos, negu pabėgę į už-

Filipinų drama...
(Atkelta iš 1 psl.)

Iš viso, JAV spaudimas 
turėtų būti labai nepaste
bimas. Filipinai yra, kaip 
ir kitos, tautos, labai na
cionalistinės ir svetimo dik
tato nenori pakęisti. Bet ar 
JAV gali iš viso ką nors pa
daryti? JAV turi ten dvi 
labai dideles ir strateginiai 
labai svarbias aviacijos ir 
laivyno bazes. Pagal sutar
tį amerikiečiai gali jomis 
naudotis iki 1991 m. už po
ros šimtų milijonų į metus 
nuomą. Be to, jie gauna 
šiek tiek ir kitokios para
mos kovai su komunisti
niais sukilėliais. Sustabdyti 
tą pagalbą būtų padėti ko
munistams. Sustabdyti nuo
mą būtų tarptautinio susi
tarimo laužymas.

Visa tai liudija, koks 
sunkus uždavinys teko Rea
gano specialiam įgaliotiniui 
Philip C. Habib, kuris tu
rėtų pasiūlyti, ką toliau da
ryti.

sienį, nors tokiu būdu išven
gia pelnytos bausmės. Ka
dangi JAV įkalbino diktato
rių Duvalier išvažiuoti, jos 
turi pasirūpinti ir vieta, kur 
jis galėtų toliau gyventi, 
nors ir ne tokiam komforte 
kaip yra pripratęs: jei jo pa
bėgimas vertas džiūgavimo, 
tie, kurie davė jam lėktuvą, 
turi pasirūpinti ir saugiu ae
rodromu!

Kaip žinia, Duvalier pra
šosi įsileisti jį į JAV iš Pran
cūzijos, kuri nenori jo laikyti.

•••
Sovietijos prekybinės mi

sijos Atėnuose narys Viktor 
Gundarev, 50 m. amžiaus, 
pasiprašė ir gavo leidimą iš
važiuoti į JAV. Kartu su juo 
išvažiavo ir jo 8 metų sūnus 
bei jo auklė, 30 metų Galina 
Grumova. Tai įvyko užpe- 
reitos savaitės pabaigoje. Po 
to šeštadienį ir sekmadienį 
apie JAV ambasadą Atėnuo
se buvo pastebėti du sovietų 
automobiliai, visą laiką važi- 

’nėję aplink ambasados rū
mus. Jie pasitraukė pašau
kus graikų policiją.

Tai jau trečias pabėgėlis 
iš sovietų bloko Graikijoje 
nuo p.m. gegužės mėn., kada 
pabėgo karo atache Sergei 
Bokhane. Jis išdavė 5 grai
kus šnipinėjančius Maskvai, 
trys jų yra kalėjime. Vie
nas jų išdavė tris sovietų 
ambasados tarnautojus, ren
kančius informacijas apie 
technologiją. Pereitą mėne
sį iš Atėnų pabėgo Rumuni
jos prekybos atache.

•••

Naftos kainų pastovus kri
timas - šias eilutes rašant už 
statinę buvo prašoma tik 15 
dolerių - pakėlė ūkinės padė
ties pranašų ūpą. Visų pir
ma naftos ir jos gaminių kai
nų kritimas turėtų bent vie
nu nuošimčiu sumažinti lau
kiamą infliaciją. Buvo skai
čiuojama, kad ji sieks kiek 
virš trijų nuošimčių, o dabar 
laukiama, kad infliacija sieks 
gal tik 2.5%, kad tarp kitko 
padės biudžeto subalansa
vimui, nes nereikės padidin
ti pensijų ir Sočiai Security 
mokėjimus. Iš viso ameri
kiečių vartotojai 10% savo 
išlaidų skiria sunaudotai 
energijai - benzinui, elektrai 

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.

kurui - apmokėti. Tų išlaidų 
keliais nuošimčiais sumaži
nimas paliks daugiau pinigų 
kitom gėrybėm įsigyti, kas 
padidins jų pareikalavimą ir 
gamybą. Dėl viso to kai ku
rie ekonomistai tikisi labai 
gerų metų, GNP - visų tau
tos pajamų už gėrybes ir pa
tarnavimus - padidėjimo net 
7-8 nuošimčiais.

Žinia, naftos gamintojai 
turės sunkumų, taip pat ir 
valstijos, kaip Texas ir Okla- 
homa. Turės kai kurių sun
kumų ir bankai, daugiau pa
skolinę naftos gamintojams. 
Sveiku ženklu laikomas fak
tas, kad kartu su nafta krin
ta ir dolerio vertė, kas įga
lins sumažinti nuošimčius už 
paskolas.

Šiuo metu girdisi pasiūly
mų pakelti naftai muitą. Rea 
gano administracija sutinka 
diskutuoti tik mokesčių pa
kėlimą benzinui, taip, kad jo 
kaina suktųsi apie dolerį, ta
čiau taip surinktos sumos 
turėtų būti sunaudotos tik 
deficitui sumažinti, o ne nau
joms išlaidoms padengti.

•••
Japonija jau šeštus metus 

iš eilės apsisprendė į JAV 
eksportuoti ne daugiau 20% 
viso automobilių pareikala
vimo šiame krašte. Iš pirmo 
žvilgsnio tai kilnus mostas, 
duodąs progos pagaminti 
daugiau vietos gamybos au
tomobilių, tačiau iš tikro 
toks suvaržymas pakelia ja
ponų automobilių kainas 
apie $2,500 už kiekvieną. At
seit, jie neturės jokio nuos
tolio, nes parduos - tiesa, 
mažiau - bet aukštesnėm 
kainom. Pabrangus japonų 
importuotiems automobi
liams, kainas galėjo pakelti 
ir vietos gamintojai - maž
daug po tūkstantį už auto
mobilį - ir kartu vietos auto 
pramonėje gali dirbti apie 
44,000 darbininkų daugiau. 
Bet kadangi už automobilius 
vartotojai sumoka apie 27 
bilijonus dolerių daugiau ne
gu būtų sumokėję laisvai 
konkurencijai esant, kiek
vieno tų 44,000 darbininkų 
išlaikymas atseina į metus 
po 300,000 dolerių, t.y. be
veik 10 kartų daugiau negu 
uždirba eiliniai auto pramo
nės darbininkai.

■ Iš kitos pusės
Gorbačiovas uždraudė pasigerti ir štai kas atsitiko. 

Vienas skaitytojas — tūlas Viktoras Krapas — taip skun
dėsi LITERATŪROS IR MENO Septynių Dienų skiltyje: 

”Kaip lengva, kai paprasta buvo gyventi, kol 
kiekvienas atskirai ir visi urmu nekovojome už 
blaivybę!”

„Šit beviltiškai užsikimšo virtuvės krauklė. 
žinoma, kvieti santechniką, žinoma, jo lauki ge
ras tris dienas, nors viršininkas už praleistas vir
tuvėje darbo valandas tave be jokio vandens taip 
prausia, kad beveik pasiryžti ir neplautas bulves 
iš vakarykštės lėkštės valgyti. Pagaliau JIS atei
na! Veidas pilkutis, neįsidėmėtinas, tik rankos 
kažko nervingai laksto ir reikiamo įrankio vis ne
randa. Aha! Tada, jei turi proto ... matomoje vie
toje ant stalo taukšteli buteliuką šnapso. Taukš
teli ir žinai — viskas bematant bus sutvarkyta ...” 

”Bet čia — pats banaliausias atvejis. Sudėtin
giau, nors vis tiek lengviau nei dabar, būdavo su 
gydytojais, kirpėjom, mėsos skyriaus vedėjais ir 
t.t.”

Dabar sunkiau susitvarkyti. Norėjo Krapas nusipirk
ti knygą, kad atsilyginti už jam padarytą paslaugą. Ir 
ką gi? Vieną dieną pardavėja sako, kad dar neatėjo, o 
kitą, kad jau išpardavė. Galima būtų pasigelbėti dar su 
saldainiais ar gėlėm pardavėjai, bet ir tų nėra.

Tai gyvenimo praktika, teoriškai į tai TIESOS sau
sio 31 d. Nr. pažiūrėjo filosofijos mokslų daktaras Anta
nas Gaidys. Pagal jį:

„Dabar klerikalinė propaganda, sutirštintomis 
spalvomis vaizduodama dorovinio auklėjimo pro
blemas, ypač alkoholizmo apraiškas mūsų šalyje, 
idealizuoja padėtį buržuazinėje Lietuvoje, tarsi ten 
nebuvo šių problemų.”

Daktaras prikiša dvasiški jai, kad ji girtavimą smerk
ti ėmė tik po to, kai caras 1841 m. sekuliarizavo nemažą 
dalį katalikų Bažnyčios turtų ir kartu dvasininkija ne
teko pelningo verslo — alkoholinių gėrimų gamybos ir 
pardavimo. Bet kas Sovietijoje gamina ir pardavinėja 
degtinę? O gi — pati valstybė. Pagal Gaidį išeina, kad 
kunigai buvo gudresni, tuo tarpu sovietinė valstybė ker
ta šaką, anot kurios pati sėdi. Juk pagal Krapą degtinė 
buvo ne tik pati gėrybė, bet kartu ir pagalbinė valiuta, 
kaip cigaretės Vokietijoje po karo. Bepiga kokiam privi- 
ligijuotam ir viskuo aprūpintam gaidžiui užgiedoti TIE
SOJE:

„Jau pirmieji šios ryžtingos kompleksinės 
veiklos rezultatai — alkoholio suvartojimo ir jo 
neigiamų padarinių mažėjimas ir ypač priešalko- 
holiniai viešosios nuomonės poslinkiai rado, kad 
socializmas pajėgus spręsti šią sudėtingą globali
nio masto socialinę bei moralinę problemą. ..”

. . . bet kaip kovoti su užkimštom kriauklėm ir patenkinti 
kitus poreikius smulkiam kaip Krapas žmogeliui? (vm)

FELIKSO VAITKAUS 
ALBUMAS

Antrojo transatlantinio 
skridimo 50 metų sukakties 
proga bus išleistas specia
lus leidinys — albumas. 
Kaip žinome, šį skridimą at
liko Amerikos lietuvis lt. 
Feliksas Vaitkus 1935 m. 
rugsėjo 21-22 d.

Albumas bus 81/-2xll co
lių formato, spausdintas 
ant geresnės rūšies popie
riaus, įrištas į kietus, me
niškus viršelius su aplanku, 
ir turės apie 200 psl. Jį pa
ruošė inž. E. Jasiūnas, au

torius prieš dvejus metus 
išleisto Dariaus-Girėno al
bumo. Tekstai ir nuotrau
kų paaiškinimai bus anglų 
ir lietuvių kalbomis. Albu
mą leidžia tas pats komite
tas, kuris išleido ir Dariaus- 
Girėno albumą. Rankraštis 
ir vaizdinė medžiaga jau 
yra atiduota M. Morkūno 
spaustuvei Chicagoje.

Visuomenė yra kviečiama 
albumą nedelsiant užsisa
kyti, komitetui prisiunčiant 
20 U. S. dol. adresu: F. 
Vaitkaus Albumo Komite
tas, c/o J. Kavaliauskas, 
6437 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629.

Atsiuntusieji 25 dol. ar 
daugiau, bus laikomi gar
bės prenumeratoriais. Visų 
prenumeratorių sąrašas bus 
atspausdintas albumo pa
baigoje.

F. Vaitkaus Albumo 
Komitetas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Tiesa yra musų puseie
Lietuvos Generalinio 

Konsulo New Yorke Ani
ceto Simučio žodis į Lietu
vą Vasario 16-sios proga 
Laisvosios Europos Radio 
bangomis.

Šiandien viso pasaulio lie
tuviai minime Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktį. Gal nė 
vienas įvykis didingoje lie
tuvių tautos praeityje netu
rėjo tokios reikšmės, kaip 
1918-jų metų Vasario 16-sios 
Aktas, skelbiantis Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mą. Tai buvo atgimusios 
tautos, lyg ilgai užgesusio 
ugnikalnio spontaniškas išsi
veržimas į laisvę ir įsijungi
mas į pasaulio nepriklauso
mų valstybių šeimą. Nors 
ta laisve tesidžiaugėme vos 
dvidešimts dvejis metus, 
bet šiandien - ir po 45-rių 
metų naujos okupacijos - 
Lietuvos vardas tebėra gy
vas tarptautinėje arenoje, 
kaip tebėra gyvas lietuvių 
tautos laisvės troškimas, ne
žiūrint okupanto didžiausių 
pastangų jį brutalia jėga nu
slopinti.

Lietuvių tautos istorija 
įžūliai falsifikuojama tiek pa
vergtoje Tėvynėje, tiek tarp
tautinėje arenoje. Okupan
tas siekia teisybę pakeisti 
melu, lyg Vasario 16-sios 
Akto nebūtų buvę, lyg Lie
tuva nebūtų buvusi tarptau
tiniai pripažinta suverenine 
valstybe iki slaptojo Stali- 
no-Hitlerio suokalbio ją oku
puoti. Net ir pačią Riben
tropo-Molotovo pakto pasė
koje 1940-siais metais įvyk
dytą invaziją ir okupaciją 
pavergėjas bando perstatyti 
kaip lietuvių tautos valios 
pareiškimą. Pagal okupanto 
teigimus išeitų, kad lietuvių 
tauta pati pasiprašė būt pri
imama į vergiją. Kaip nė vie - 
nas protingas žmogus tuo 
netiki pavergtoje Tėvynėje, 
taip niekas tuo netiki ir lais
vajame pasaulyje. Ne tik 
kad okupantas viešai ir atvi
rai skelbia įžūlų melą, bet 
dar gi baudžia kalėjimu ir iš
tremia tuos, kurie pavergto
je Tėvynėje drįsta tam me
lui prieštarauti.

Vasario 16-sios Akto su
kaktį visam laisvajame pa

sauly minime viešai ir atvi
rai - pamaldomis bažnyčioje, 
susirinkimais salėse. Tie mi 
nėjimai susilaukia simpatin
go visuomenės pritarimo ir 
aukštų valdžios pareigūnų 
dėmesio, kurie atitinkamom 
proklamacijom ir asmeniniu 
atsilankymu pagerbia mūsų 
tautos nepriklausomybės 
šventę.

Daugiau kaip prieš šimtą 
metų didysis JAV-bių kovo
tojas už vergų laisvę prezi
dentas Abraomas Linkolnas 
yra pasakęs, kad galima dalį 
žmonių apgaudinėti kurį lai
ką, bet negalimą apgaudinė
ti visų žmonių visą laiką. Ig
noruodamas šią nesugriau
namą tiesą, okupantas yra 
užmetęs ant mūsų tautos 
savo visuotinu melu ir 
brutalia jėga palaikomą sant 
varką. Ji nėra, ir negali būti 
amžina - jos sunykimas tai 
tik laiko klausimas.

Tiesa yra mūsų pusėje, 
kurią pripažįsta visa eilė de
mokratinių valstybių, jų 
tarpe ir tvirčiausia pasaulio 
galybė. Prieš 45 metus JAV- 
bių vyriausybė viešai pa
smerkė Lietuvos okupaciją 
ir atsisakė suktais grasos 
būdais užgrobtą kraštą pri
pažinti Sovietų Sąjungos da
limi. Laiko eigoje keitėsi 
prezidentai ir kongresai, bet 
JAV-bių valdžios ir visuome
nės nusistatymas nepripa
žinti smurto tebėra tvirtas 
iki šios dienos.

Washingtone tebeveikia 
pilnai pripažinta Lietuvos 
Pasiuntinybė ir Konsulatai 
Chicagoje, Los Angeles ir 
New Yorke. Ne paslaptis, 
kad praeityje Vakarai yra 
padarę klaidų nuolaidžiau
dami Maskvai, ko pasėkoje 
nepriklausomybės džiaugs
mo šventę esame priversti 
švęsti liūdesio ženkle, o pa
vergtoje Tėvynėje net ir tą 
tenka slėpti nuo okupanto 
akių. Bet Vakarai iš tų klai
dų pasimokė. Pastaraisiais 
metais Lietuvos vardas vis 
dažniau girdimas tarptauti
nėje arenoje, tamsiam nevil
ties tunelyje vis daugiau 
džiuginančių švieselių pasi
rodo, kurios įtaigoja, kad 
laisvės aušra artėja ir mūsų 
pavergtai Tėvynei.

A. A. Aloizas Jančys bu
vo gimęs 1904 m. Šimonių 
valse., Panevėžio apskr., 
Lietuvoje, mirė 1985 m. 
gruodžio 23 d. St. Peters- 
burge, Floridoje. Studijavo 
istoriją Teologijos-Filosofi
jos fakultete Kaune ir 1932 
m. gruodžio 29 d. gavo dip
lomą. Mokytojavo įvairiose 
gimnazijose. Rusų raudona
jai armijai antrą kartą oku
puojant Lietuvą, Aloizaą 
Jančys 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją ir po penkerių 
metų stovyklinio gyvenimo 
atvyko į Ameriką ir apsisto
jo Rochesteryje, N. Y. Iš
ėjęs į pensiją, apsigyveno 
Gulfport, Floridoje, kur po 
sunkios vėžio ligos, draugų 
lankomas ir globojamas, 
baigė savo gyvenimo dienas,

A. a. Aloizas Jančys be
studijuodamas priklausė L.
S. T. Korp! Neo-Lithuania, 
o baigęs mokslus, įstojo į 
filisterių sąjungą ir gyvai 
reiškėsi tautinėje veikloje. 
Gyvendamas tremtyje, bu
vo aktyvus Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos vie
tos skyriaus narys ir valdy
bos pirmininkas, o persikė
lęs į Floridą, grįžo į Neoli- 
tuanijos eiles ir buvo St. 
Petersburgo skyriaus vie
nas iš steigėjų ir valdybos 
sekretorius.

Velionis A. Jančys buvo 
dosnus lietuviškų reikalų, 
ypač tautinės spaudos ir or
ganizacijų rėmėjas. Savo 
testamentu visą turimą tur
tą paliko Amerikos lietuvių 
tautinei sąjungai, pageidau
damas palūkanomis remti 
tautinę veiklą ir spaudą.

Velionio A. Jančio laido
tuvės buvo privačios, o ur
na su jo pelenais persiųsta 
į Chicagą ir padėta Lietu
vių tautinių kapinių mauzo
liejuje. Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos pirminin
ko dr. Leono Kriaučeliūno 
rūpesčiu, už a. a. A. Jančio 
sielą š. m. vasario 12 d. tė
vų jėzuitų koplyčioje kun. 
Jonas Borevičius, SJ atna
šavo šv. mišias, o po maldų 
visi dalyviai nuvyko į tau
tines kapines ir atsisveiki
no su kolega Aloizu.

Mauzoliejuje tikybines 
apeigas atliko kun. Jonas 
Borevičius, SJ, atsisveikino 
— Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos narys fil. Vaclovas Ma
žeika ir Amerikos lietuvių 
tarybos pirm. Teodoras 
Biinstrubas. Kalbėjusi e j i 
pažymėjo Aloizo kuklumą, 
pareigingumą, darbštumą 
ir dosnumą. Dėl jo kuklu
mo, nedaug težinome apie 
jo praeitį ir darbą.

Po apeigų mauzoliejuje, 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
testamento vykdytojų pa
geidavimu ir paties velionio 
Aloizo įsakmiu nurodymu, 
visi laidojimo apeigų daly
viai buvo pakviesti į Dainos

A. A. Aloizas Jančys

restoraną gedulingiems pie
tums.

Ilsėkis, mielas kolegą 
Aloizai, svetingoje Ameri
kos žemelėje, nors toli nuo 
tėvynės Lietuvos laukų. 
Pragiedrėjus Lietuvos pa
dangei ir Tavo palaikai gal 
galės atgulti tėviškės ka» 
puošė.

Čia pateikiame kol. V. 
Mažeikos sutrumpintą atsi
sveikinimo žodį:

Susirinkome pasakyti pa
skutinį sudiev kol. filiste
riui Aloizui Janęiui, kuris, 
visą laiką iki paskutinių 
dienų buvo aktyvus korpo- 
rantas ir mirė eidamas 
Korp! Neo-Lithuania St. 
Petersburgo padalinio se
kretoriaus pareigas. Jis vi
są savo gyvenimą yra pa
šventęs tautinei veiklai, ne 
tiktai savo darbu prisidė
jęs prie neolituanų ir tauti

‘Arpber H°lidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

Kovo 26 -—$1247.00
Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 14 — 1568.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00
Liepos 16 —■ 1731.00 

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.

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.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

ninkų veiklos, bet ir visą 
savo turtą palikęs tautinin- 
kijai.

Jo pageidavimu, palikto 
turto panaudojimas turėtų 
būti sprendžiamas dalyvau
jant Tautinės Sąjungos* 
Korp! Neo-Lithuania, Dir
vos, Naujosios Vilties ir 
Vilties draugijos atstovams^ 
Reikia tikėti, kad taip ir 
bus vykdoma.

Tad, šiandien, atsisveiki
nant su kol. filisteriu Aloi
zu, Korporacija Neo-Lithu
ania liūdi netekusi jo ir 
kartu stato pavyzdžiu ki
tiems, kaip sąmoningą kor- 
porantą, kuris medžiaginį 
turtą atidavė tautinės kul
tūros puoselėjimo reika
lams.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Aloizai.

A. Juodvalkis

Liepos 21 — $1480.00
Rugpiūčio 14 — 1555.00
Rugsėjo 2
Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

—1885.00
—1421.00
—1538.00
—1476.00

.•JKMBEH
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Chicagos ALT pirm. Matilda Marcinkienė kalbasi su Chi
cagos meru H. Washington ir Chicagos Tribūne redaktorių H. 
Tyner. Justino Šidlausko nuotr.

Vasario Šešioliktoji Chicagoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kiekvienam jų prisegama 
gėlė, kaip pagarbos ženklas. 
Taip buvo pagerbti kūrėjai- 
savanoriai: K. Mikalojūnas,
P. Steikūnas, J. Tamulis ir 
A. Valys.

Vaclovas Kleiza, neseniai 
paskirtas Lietuvos gen. 
konsulas Chicagoųe, savo 
kalboje kvietė išeiviją jung
tis su lietuviais vergijoje — 
dirbti Lietuvos išlaisvinimo 
siekiant.

Kun. dr. J. Prunskis su
pažindino auditoriją su Ho- 
ward Tyrner, Chicago Tri
būne redaktoriumi, toles
niu šio minėjimo kalbėtoju.

Hovvard Tyner atskleidė 
savo įspūdžius ir pastabas 
iš jo pažinties meto, gyve
nant Maskvoje ir stebint 
Sovietijos žmones ir jų gy
venimą. Jo pastabos taik
lios ir klausytojams įdomios 
tuo, kad sovietų žmogus te
bėra taip pat suvaržytas ir 
sekamas ir šiandien, kaip 
kad buvo sekamas Brežne
vo, Andropovo, Černenkos 
metais, kada kalbėtojas gy
veno Maskvoje ... Red. Ty
ner yra viešėjęs ir ok. Lie
tuvoje, kalbėjęsis su uni
versiteto žmonėmis ...

Vytautas Čekanauskas, 
Lietuvos gen. konsulas Los 
Angeles buvo pagrindinis 
minėjimo paskaitininkas. Jo 
paskaita buvo turininga, iš-, 
kelianti eilę šviežių minčių.

Gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas priminė, kad 
Nepriklausom y b ė s aktas 
bus gyvas, kol lietuvių tau
ta bus gyva. Okupantas sie
kia sunaikinti mūsų tautą. 
Gorbačiovas nieko gero ne
žada nei pavergtoms, nei 
laisvoms tautoms, į kurias 
Maskva taikstosi. Sovie
tams taika — tai bandymas 
sustabdyti vakarų ginkla
vimąsi, patiems stengiantis 
ginklų pirmumą pasiekti ei
nant prie galutinio Mask
vos dominavimo, pasaulio 
užvaldymo.

Mūsų pareiga padėti ko
vojantiems dėl laisvės Lie
tuvoje. Ryžtingai kovokime 
prieš viešus ir užsimaska
vusius priešus, telkdamiesi 

į vieningą kovą. Solidarumo 
vardan, sekdami nepriklau
somybės signatarais, vie
ningai kovokime prieš Lie
tuvos teisių trempėją, žmo
nijos laisvės laidotoj ą, So
vietų Sąjungą. Lietuvos 
tautos kamienas tikisi, kad 
mes būsime atžala tautos 
egzistenciją partęsti. Gen. 
kons. Čekanauskas skatino 
jaunimą mylėti lietuvių kal
bą, nes tik per ją pilnai su
prasime tą ryšį, kuris mus 
jungia su tautos šaknimis.

Vasario 16 šventimas ne
turi būti tik atsiminimai, o 
šūkis į laisvės kovą. Helsin
kio paktas padeda mums at
kreipti pasaulio dėmesį, kad 
Sovietų parašai žmogaus 
teises gerbti tai tik paža
das popieriuje. Maskvai jau 
reikia aiškintis prieš pasau
li-

Ragino kreipti dėmesį į 
atsikūrusias po II pas. karo 
valstybes, aprūpinant jas 
informacijomis apie skriau
das Lietuvai.

Tik abi tautos dalys, tė
vynėje ir išeivijoje, spaus
damos laisvės priešą iš vi
daus ir iš lauko, galės tikė
tis laimėjimo. Reikia remti 
tuos, kurie ryžosi užstoti 
kelią OSI-KGB sandėriui.

Vasario 16 turi būti sti
mulas, išjudinąs kovai dėl 
laisvės.

Laike redaktoriaus Ho- 
ward Tyner kalbos, į salę 
atvyko Harold Washington, 
Chicagos miesto meras, ne
mažos svitos lydimas. O 
jiems pasirodžius, sušvito 
TV kamerų ir foto aparatų 
šviesos, pradėjo traškėti 
spragtukai, pakilo iš vietų, 
prieš tai mažai pastebėti, 
įvykio liudininkai.. Pa
kviestas prie kalbėtojo sta
lo, mūsų meras pradėjo 
kalbą, kreipiniu „Labas”, 
gėrėjosi lietuvių įnašu į 
miesto gyvenimą ir pagar
sino miesto proklamaciją, 
kuria Vasario 16 diena skel
biama Lietuvos nepriklau
somybės diena Chicagoje.

Aušra Jasaitytė perskai
tė Illinois gubernatoriaus J. 
R. Thompson proklamaciją, 
skelbiančią Lietuvos laisvės

CICERO
CICERO LIETUVIAI 
MINĖJO VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Cicero lietuviai, vadovau
jami vietos ALTos skyriaus 
valdybos, vasario 9 d. iškil
mingai minėjo Lietuvos ne, 
priklausomybės atstatymo 
68-sias metines, gilaus tau
tinio susikaupimo ir laisvės 
ryžto dvasioje Dalyvavo 
virš pusantro šimto žmonių.

ALTo valdyba informavo 
miesto vadovybę apie Lie
tuvos okupaciją, kenčiančią, 
bet laisvės siekiančią tautą. 
Šia prasme gauta miesto va,, 
dovybės proklamacija, pa
skelbta LIETUVIŲ savaitė 
Cicero mieste. Iškilmingai 

dieną visoje valstijoje. Al. 
Frank Brady perskaitė šen. 
Frank Savicko pravestą II- 
linois senate rezoliuciją Lie
tuvos reikalu. Pulk. K. Oak- 
sas, buvęs Chicagos Altos 
pirmininkas, pasveikino mi
nėjimo dalyvius ir skatino 
lietuvius daugiau įsijungti 
į JAV politinį darbą. A. 
Zabroski sveikino ukrainie
čių vardu, A. Koepp — estų 
tarybos vardu. Laiškais 
sveikino kardinolas J. Ber- 
nardin, šen. Simon, kongres- 
manai: Annu.nzio ir Martin 
Russo ir kt.

Minėjimo išvados (rezo
liucijos) perskaitytos dr. V. 
P. Dargio, buvo plojimu pri
imtos.

Išnešus iš scenos vėlia
vas, paskelbta pertrauka. 
Po jos toje pat scenoje vy
ko tautiniai šokiai, kuriuos 
atliko Grandies ansamblio 
šokėjai, vad. Irenos Smie- 
liauskienės. Dainavos an
samblio choras, diriguo
jamas Rasos šoliūnaitės- 
Paskočimienės, akompanuo
jant M. Motekaičiui, padai
navo keletą lietuvių kompo
zitorių dainų. Užbaigta, pa
kvietus visus įsijungti, dai
na, giesme „Lietuva bran
gi”. Norisi pasigerėti abie
jų ansamblių gražiu progra
mos organizatoriams už šių 
ansamblių pakvietimą.

Visas minėjimas praėjo 
darniai ir be užtęsimo. 
Kiekvienas įeinantis į salę, 
įprastine ilgamete tvarka, 
buvo taksuojamas ir ši 
praktika šaukiasi peržiūrė
jimo. Kodėl akcentuojama 
— įėjimas $2.00 ar negra
žiau imti auką už įėjimą, 
o kviesti ir tos aukos neiš
galinčius duoti? Kiekvie
nas įeinantis gavo po kny
gutę (12 psl.), gražiai Vla
do Vijeikio iliustruotą, Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo 68 metų minėjimo 
programą. Knygutėje telpa 
ne tik minėjimo programa, 
bet dar ir pereitųjų metų 
minėjime ALT aukavusių
jų sąrašai, 1918. II. 16 d. 
Lietuvos Tarybos aktas, 
proklamacijos, o įtarpuose, 
kaip jau minėta V. Vijeikio 
parinkti Lietuvos miestų 
herbai... (mv)

Mindaugas Variakojis 
J. Tamulaičio nuotr.

iškelta tautinė vėliava prie 
miesto rotušės. Vėliavą iš
kėlė vietos šauliai ir Da
riaus-Girėno posto vetera
nai, dalyvaujant miesto pa
reigūnams ir dideliam bū
riui pačių lietuvių. Iškilmes 
pravedė inž. St. Dubauskas.

Atlaikytos mišios už ko- 
vojusius-žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Akademija 
vyko salėje, atidaromąjį žo
dį tarė skyriaus pirm. kpt. 
A. Juškevičius. Invokaciją 
sukalbėjo kun. B. Rutkaus
kas. Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo aktą per
skaitė gražia, aiškia lietu
viška tarsena mokinys Min
daugas Variakojis. (Nepri
klausomybės kovų pasižy
mėjusio kario, pik. J. Varia- 
kojo, dviejų Vyčio kryžiaus 
kavalieriaus, vaikaitis).

Prisiminti — pagerbti 
kovojusieji ir žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Pagerbti 
dar gyvi du savanoriai, pik. 
J. švedas ir St. Bikulčius.

Paskaitą skaitė dr. L. 
Kriaučeliūnas. Jo paskaita 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601 
Tel. kravtevės (312) 263-5326; uų (312) 677-3439.

buvo uždeganti, nuteikianti 
ryžtis ir siekti tautai lais
vės.- Kvietė glaudinti gre
tas ir vieningai, sutartinai 
dirbti lietuvišką darbą: 
vykdyti tautinę išeivijos 
misiją. Ragino išnaudoti 
kiekvieną pritaikiusią pro
gą ir šaukti, kad tauta gy
va, ji siekia laisvės ir lau
kia laisvojo pasaulio pagal
bos. Dr. L. Kriaučeliūno 
kalba buvo pertraukta net 
penkis kartus, žmonėms 
stipriai plojant.

Aukų surinkta ALTui 
virš pusantro tūkstančio do
lerių.

Pateiktos ir priimtos re
zoliucijos skirtos JAV pre
zidentui, senatoriams, kon- 
gresmanams. Rezoliucijose 
pasakyta, kad Lietuvos oku
pantas vykdo tautos fizinį, 
kultūrinį genocidą, veža 
jaunimą iš Lietuvos, kraš
tą kolonizuoja rusais ir ru
sina tautą. Prašė pagalbos 
laisvės siekiančiai tautai. 
Užgyrė JAV prezidento R. 
Reagano a d m inistracijos 
vedamą užsienio politiką. 
Rezoliucijos priimtos aud
ringu plojimu.

Grandies šokėjai, vado
vaujami Ir. Smieliauskie- 
nės, puikiai pašoko keletą 
tautinių šokių. Dvi daini
ninkės, L. Nakutytė ir V. 
Grigolaitytė padainavo ke
letą lietuviškų dainų. Akom
panavo EI. Steponavičiūtė.

Po programos visi buvo 
pakviesti pasivaišinti.

Minėjimą tenka laikyti 
visapusiškai pavykusiu ren
giniu; daug dalyvavo ir 
daug suaukojo. Tai atpildas 
ir paskata rengėjams dirb
ti, aukotis. Z. J.

WANTED JOURNEYMEN
ELECTRICIAN S/M ECH ANICS 
Minimum 5 yra. experience in trade. 
Industrial, comroercial wiring prefer- 
red. Excellent salary & benefits. Stea- 
dy employment. Apply or call 

VISTA ELECTRICAL 
CONTRACTORS. INC.
137 WEST NYACK RD. 

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

(0-14)
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Pas inžinierius Miltone prie Bostono
S t. Santvaras

Lietuviai inžinieriai ir ar. 
chitektai, įsikūrę Bostone 
ir jo apylinkėse, šiuo metu 
savo gretose turį 65 narius, 
yra darnus, stiprus ir jau 
ilgametis profesionalų sam
būris. Keletą kartų per me
tus jis renkasi tai vieno, tai 
kito kolegos namuose, iš
klauso technologijos; moks-, 
lų ar kurios kitos srities 
paskaitų, pabendrauja, pa
sidalina savo darbų patirti
mis.

Kasmet jie susirenka ir 
Vasario 16 d. išvakarėse^ 
pasiklauso specialios susi
rinkimo programos, atiduo
da aukas lietuvių tautos 
laisvinimo kovai (šiemet 
tam reikalui sudėjo 2,800 
dol.).

Vasario 14 d. vakare lie
tuviai inžinieriai ir archi
tektai susirinko Miltone 
prie Bostono, erdviuose ir 
jaukiuose inž. Romo Veito 
namuose. Vakaronę organi
zavo ir ją atidarė šiemeti
nis ALIAS (Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos) Bostono sky-v 
riaus pirm. inž. česl. Mic- 
kūnas, vakaronei vadovavo 
— namų šeimininkas in& 
R. Veitas.

Vakaro programa buvo 
aktuali ir įdomi. Dr. Jurgis 
Gimbutas kėlė klausimus, o 
keturi jauni akademikai 
(žinoma,-inžinierinių sričių 
žmonės) — Rita čereškai- 
tė-štuopienė, Daiva Veitai- 
tė, Rimas Nenortas ir Ma
rius žiaugra — iš anksto 
pasirengę, atvirai, blaiviai 
ir dalykiškai į tuos klausi
mus atsakinėjo. O tie dr. 
J. Gimbuto klausimai buvo 
tokie: 1. Ar reikalingos 
jaunimo sekcijos ar jauni
mo sąjunga Lietuvių bend
ruomenėje? 2. Ką manote 
apie ALIAS reikšmę ir atei
tį? 3. Jeigu reiktų palikti 
mūsų veiksnius, kuri pa- 
liktumėt pirmoj vietoj? 4. 
Ar reikalinga sovietinės 
Lietuvos spauda išeivijai?
5. Ar reikalingos lietuvių 
katalikų parapijos, juk ka
talikybė yra internacionali ?
6. Katras išeivijos laikraš
tis ar žurnalas jum geriau
siai patinka ir kodėl ? 7. Jei 
mes nesidomim kitų etninių 

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ............................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas ................... $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems — $33.50
□ ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai ..............................$150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai........................................ $ 35.00
[j Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ................. $ 13.25
[J Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta ............... $ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127

__  __ __ Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siųsti U S dol. __ _ __

Vardas, Pavardė

Adresas

grupių rūpesčiais Ameriko
je, tai kodėl tikimės jų dė
mesio lietuviams ? 8. Ar 
verta lankytis ok. Lietuvoj 
ir kodėl?

Kaip regim, keturiem at
sakyto j am duota po du 
klausimus. Jaunimo sąjun
ga prie LB reikalinga; 
ALIAS veiklą reikią plėisti, 
į narių tarpą priimti ir ki
tų technologijos sričių žmo
nes; jeigu taip atsitiktų, 
kad du iš mūsų trijų veiks
nių nustotų veikti, reikėtų 
palikti LB; sovietinės Lie
tuvos spauda neatmestina, 
atmestina tik tos spaudos 
prosovietinė propaganda; 
lietuvių katalikų parapijos 
būtinos ir remtinos, kaip 
lietuvių tautiniai telkiniai, 
sunkiau esą su liet, laikraš
čiais ir žurnalais — jauni
mui esą lengviau skaityti 
anglų kalba, tačiau atsaky- 
tojas M. žiaugra suprantąs, 
kad liet, laikraštis, žurna
las ir knyga yra reikšmingi 
dalykai liet, išeivių gyveni
me; su kitom Amerikos et
ninėm grupėm reikią j ieš
koti glaudesnių ryšių, vie
ningai to paties tikslo — 
laisvės savo tautom — siek
dami daugiau laimėtumėm; 
jaunimui apsilankyti ok. 
Lietuvoj ne tik verta, bet 
ir būtina — susitikimai su 
ok. krašto žmonėm, tenykš
čio gyvenimo ir gamtos 
vaizdai prabylą į širdis 
daug stipriau, negu išeivijoj 
girdimi pasakojimai apie 
Lietuvą.

Tame pačiame susirinki
me buvo tarti ir šie žodžiai:

"Mieli ir brangūs lietu
viai inžinieriai, ALIAS Bos
tono skyriaus tradicija, be
sitęsianti gal jau daugiau 
negu ketvirtį šimtmečio — 
susirinkti būrin Vasario 
16-sios išvakarėse, yra gi
lios pagarbos nusipelniusi 
tradicija. Tegu ji niekad 
neužgęsta Jūsų visų širdy
se!..

Kai aš patenku į Jūsų 
tarpą, kai imu galvoti apie 
Jūsų darbus, siekimus ir 
laimėjimus — visada prisi
menu didį lietuvių tautos 
patriotą Petrą Vileišį (g. 
1851 — m. 1926 m.) — in

žinierių, mokslų populiarin
toją, literatą, pirmojo liet, 
dienraščio "Vilniaus žinių" 
ir lietuviškų knygų leidėją. 
Prigimtis tą vyrą iš tikro 
buvo apdovanojusi dide
liais gabumais, žmogaus 
orumu ir kilnumu. Petras 
Vileišis ilgėlesnį laiką cari
nėj Rusijoj tiesė geležinke
lius ir statė geležinkelių til
tus. Spėjama, kad į Vilnių 
jis parsivežė vieną milijoną 
aukso rublių (šiandien tai 
turbūt būtų 10,000,000 do
lerių). Ir visą tą savo sun
kaus darbo pelną jis atida
vė lietuviškų laikraščių ir 
knygų leidybai, kartu rem
damas visokeriopą lietuvių 
veiklą senojoj Lietuvos sos
tinėj.

Be abejo, Petro Vileišio 
asmenybė yra gyva versmė, 
iš kurios galima pasisemti 
gerų minčių ir idėjų. Tar
kim, kodėl ALIAS Ameri
koj negalėtų suorganizuoti 
tokios nepelningos 
lietuviškų knygų leidyklos, 
kokią inž. P. Vileišis buvo 
įkūręs Vilniuje? Pirmasis 
veikalas, kurį toji nepelnin
ga leidykla turėtų išleisti, 
galėtų vadintis tokiu var
du: "Lietuvių inžinierių ir 
architektų darbai JAV-se 
1950-1985 m." Argi tokiam 
veikalui neatsirastų medžia
gos, kurią negailestingasis 
laikas gali sunaikinti ? Kiek 
man žinoma, ir mano kole
gos rašytojai turi rankraš
čių, kuriem jau neįmanoma 
leidėją rasti. Tiesa, dr. Jur
gis Gimbutas, redaguoda
mas LE XXXVII tomą, pa
sirūpino, kad daugelio lie
tuvių inžinierių, architektų 
ir technologų darbai būtų 
suregistruoti. Tai jau gera 
pradžia, nemenkas žinįų 
aruodas. Tačiau enciklope
dija negali duoti darbų ana
lizės ir kritikinių apžvalgų 
— tą galėtų padaryti tik at
skiras veikalas.

Svajonė? Fantazija? Ne
įmanomybė? Ne, reikia tik
tai geros valios ir gerų no-_ 
rų — ir tokia vileišinio po
būdžio leidykla būtų gyvas 
mūsų iŠeivinio gyvenimo 
veiksnys. Ar visoj Ameri
koj neatsirastų vienas 
šimtas lietuvių inžinie
rių, architektų ir technolo
gų, kurie tam reikalui su> 
mestų po vieną tūkstantinį 
dolerių ? Už tokią sumą bū
tų galima išleisti 30-40 
mokslo ir grožinės; literatū
ros veikalų, o tai jau būtų 
nemenka bibliotekėlė.

Ne tik noriu, tiesiog 
trokštu, kad šia mintimi 
kas nors iš Jūsų tarpo ne
pagydomai užsikrės
tų. Tai, greta tiltų, vandens 
rezervuarų, šventovių, mo-

. £<3 Ui
Skirpstas

DAEMON IN LITHUANIA. Tokiu vardu pernai Amerikoje 
išėjo iš prancūzų kalbos versta knyga. Autorius lyg lietuvių kil
mės: HENRI GUIGONNAT (Gugonaitis, Guoga). Apysaka ga
biai sudėta, su humoru, net mistika. Vaikas sava nuovaka apsa
kinėja namų buitį ir įvykius didikų šeimoj. Galbūt autorius pats 
buvęs Lietuvoj, ar gal iš šeimos ar giminių žinias sutelkęs. Sve
timiem turinys — tik keistoka egzotika, gal ir nuobodoki mūsų 
”oblomovų” merdėjimo vaizdai. Bet mus sudomina aprašomi 
veikėjai, aplinkuma, dvasinė kultūra. Čia ne prasti plikbajoriai, 
o didponių dvaras: gotinė pilis su 50 kambarių (dauguma ne
naudojami), platus, apleistas parkas, salone ruošiamos pran
cūzų pjesės, vaiką moko guvernantės, minimi Europos menai ir 
mokslai. Vaiko senelė Casimira daug skaito (vis tas pačias kny
gas), deklamuoja, mergaitė groja pianiniu ir dainuoja arijas. 
Būna svečių (princesė, kunigaikštytė, klebonas su akolitu, dėdė 
iš Varšuvos) — vis keistuoliai. Karo pradžioj iš senų patrankų 
šauna pirmąkart matomą lėktuvą.

• Užkampio buitis merdi, uždaram nuobody ir prietaruos 
įstingusi. Pilėnai iš įpročio gyvena praeities kultūros atorūgom, 
o visa nebetekę gajumo ir prasmės. Lyg laikas sustingo prie 
valgių stalo, arbatos gėrimo, keistų pramogų, žaidimų. Nėra 
veržlumo ką nors tikro veikti, nėra žvilgsnio ateitin. Tarsi mir
tinai užburta sala dykumoj: su aplinka jokio ryšio, net nuo sve
čių atpratę, taip įsnūdę pasyvume.

Pagal tradiciją ūkio darbininkės atneša pjūties — avižų su 
gėlėm vainikus, dainuoja, o ponas jas apdalina kapeikom. Tai 
lyg scenos numeris, nes pilėnai kaimiečių kalbos nesupranta, jų 
reikalam svetimi: jiem peržema domėtis mužikų buitim, o ta 
tamsuolių šneka — tik ”rustic dialect”, neverta ponam suprasti, 
juk jie kalba kilniom kalbom: prancūzų, italų, rusų...

• Bendras knygos turinio įspūdis liūdnas. Per šimtmečius 
nuo savų žmonių atitoldama ir juos paniekinusi, mūsų aukštuo
menė tolydžio žemyn smuko ir sunyko. Dar tebegromuliuoja 
anksčiau ragautos kultūros trupinius, bet pažangos jokios, tik 
niūri dvasinė atrofija. Bejėgiai ir sutrešę, lyg iš šaknų išrauti 
stuobriai. Lyg smegenų netekę, dar kruta vietoje, be norų ar 
idėjų, be realybės nuovpkos. Nėra jausmo nė gelbėtis iš nuo
mario — aklai slenka į galutinį žlugimą, lyg leisgyvės mumijos. 
Trūnijančio dvaro nuobodybę atgaivina per Vėlines atklydusi 
įžūli KATE! Ją pramena Demonu! Tai naujas įvykis! Visi katę 
lepina, prie stalo valgydina, jos veiksmus (net nepadorius!) mėg
džioja, lyg proto netekę. Kai ji kniaukia, ir ponai savaip kniau
kia prie stalo. Net orą ir sveikatą katė pataiso: dingsta ūkanos ir 
reumatai.. .

Puikūs ponai taip sustabarėję, kad nė brangių turtų nepa
jėgia tvarkyti: šeima turi parduoti kitą dvarą, senolių didingą 
tėviškę, nes viskas pūsta, griūva, piktžolėm želia. O ten pilis 
su 4 bokštais ir meno skulptūrom, piliorių kolonada, pagoda ir 
minaretas, kiniški tiltai parke... Tuo tarpu jiems valkata katė 
tampa žavinga dvasinio gajumo iliuzija ...

• Mūsų elito dvasinį invalidumą vaizdavo Maironis, Vie
nuolis, P. Vaičiūnas ir k. Bet gal kito luomo autoriai kiek nei
giamai perdėjo? Tačiau šičia net šiurpesnį nuosmukį parodo 
jų pačių kilmės žmogus. Čia bajorai, nuo senų laikų Lietuvoj 
gyvenę — nežino Lietuvos valstybės nei tautos, nei jos miestų, 
tik traukia ilgesys link Varšuvos (iš ten guvernantės ir keis
tasis dėdė su dovanom). Lietuva — tik geografinė sritis, kalba 
— tik rustic dialect. Lietuvos vardas vertas — tik su juoda kate 
gretinti antraštėje...

Net gamta atgrasi (gal vaikui tarp tų gyvų* mumijų ir buvo 
nejauku): tai šalis liūnų ir tamsių miškų, kur visada debesys 
niūkso ir lyja, perkūnai gąsdina, žiemos ilgos su pūgom, nuolat 
rūkas — visiem reumatą įvaro.

Antraštė simboilškai pabrėžia tą mūsų didikų klaikią tra
giką: Velnias Lietuvoje! Iš tiesų koks Demonas tą luomą apsėdo,’ 
kad per daugel amžių vis slydo žemyn, kol gėdingai žlugo. Vos 
maža dalis išsigelbėjo atsipeikėję. O dauguma kaip lemingai, kur 
visu pulku skuba link vandens ir — nusiskandina... Tautai di
dis nuostolis: netekom vadovų, kuriem žmonės sūriu prakaitu 
sukrovė puošnius turtus, pilis su bokštais ir davė išteklių pa
žinti mokslų kultūrą ir naudotis viskuo, kas geriausia. O jie ne 
tik nevadovavo, bet nusigrįžo nuo tautos ir paliko ją skurdui 
ir vergijai, net turtus nešė į svetimus aruodus. O 1918 m. trukdė 
atkurti laisvą valstybę. Patys gi iškrikę juodu ženklu įsirašė į 
istoriją. Tokį jogailinio palikimo balansą apie Lietuvą duoda 
H. Guigonnat.

kyklų, įvairaus pobūdžio ki
tokių statybų, elektronikos, 
kompiuterių technologijos, 
astrofizikos ir kitų inžinie
rinės kūrybos darbų — to
kia leidykla būtų dar vie
nas Jūsų statinys, pastaty
tas iš amžių neįveikiamo 
granito."

ALIAS Bostono skyriaus 
Vasariniam sus irinkimui 
pasibaigus, svečiai buvo pa
kviesti prie puikaus vaišių 
skobnio, kurį paruošė p. 
Veitienė su savo dukrom. 
Čia dar valandą kitą savo 
tarpe maloniai pasišneku- 
kučiuota ir pabendrauta.
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BOSTON
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomy
bės šventė Bostone plačiai 
ir gražiai buvo paminėta, 
Vasario 14 d., penktadienį, 
11 vai. prie Statė House bu
vo iškelta Lietuvos vėliava.

Tą pačią dieną 12 vai. lie
tuviai nuo gubernatūros 
lankosi prie Bostono miesto 
City Hali, kur taip pat buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė.

Vasario 16 d. 2 vai. p. p. 
įvyko iškilmingas minėji
mas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, 
prisirinko pilna salė įvai
raus amžiaus lietuvių. Mi
nėjimą pradėjo ALTo Bos
tono skyriaus pirm. inž. 
Aleksandras Čaplikas. Pro
gramai pravesti pakvietė 
Redą Veitaitę.

Bostono miesto tarybos 
narys Jim Kelly trumpai 
pasveikino susi rinkusius 
šios šventės proga ir pasi
džiaugė lietuvių įnašu į 
Amerikos ir Bostono gyve
nimą, jų gražiu darbu ir pa
linkėjo laisvės Lietuvai. Po 
to Reda Veitaitė perskaitė 
Mass. gubernatoriaus Mikai 
Dukakio ir Bostono mero 
Raymond Flynn išleistas 
šia proga proklamacijas. 
Inž. Jaunutis Nasvytis iš 
Hartford, Conn. kaip pa
grindinis kalbėtojas sakė, 
kad tautos išnyksta, kada 
nėra kam rūpintis ir dirbti 
tautos laisvei ir gerovei bei 
ateičiai. Lietuvių partizanų 
kova ir sudėtis aukos yra 
laidas Lietuvos laisvei. Lie
tuvos partizanai kovos ne
pralaimėjo, bet jie buvo iš
duoti vakarų žvalgybos, ku
rie dirbdami savo krašto 
žvalgybose, kartu dirbo ir

sovietams. Taip jie išdavė 
ir mūsų partizanus. Pav. 
toks anglas Kilby, per kurį 
buvo palaikomas ryšys su 
vakarais, jis išdavė parti
zanus rusams. Jeigu jau
nuolis Roma Kalanta susi
degino, kad Lietuva būtų 
laisva, jei ok. Lietuvoje lei
džiama katalių bažnyčios 
kronika ir kiti pogrindžio 
laikraščiai, tai yra laidas, 
kad tokia tauta neišnyks. 
Sovietai persekioja tikin
čiuosius ir bažnyčią, tai dar 
didesnis laidas, kad Lietuva 
prisikels. Krikščionybės ir 
tikėjimo niekas nenugalėjo 
ir niekas nenugalės.

Inž. Jaunučio Nasvyčio 
kalba buvo gal geriausiai 
paruošta šiai šventei, kokią 
kada teko girdėti šios šven
tės proga. Ji buvo apie mū
sų dienų ir mūsų tautos šių 
dienų gyvenimą ir kovą už 
Lietuvos laisvę.

Meninėj programos daly: 
Bostono lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovau
jami direktorės Daivos De- 
sapereira ir jai skambinant 
pianu, padainavo lietuviš
kas daineles, o 3 vyr. klasių 
mokiniai paskaitė vaizdelį: 
”Lietuva prieš nepriklauso
mybės paskelbimą”. Tuo pa
čiu laiku salės šone ant ek
rano iš skaidrių buvo rodo
mi tos mokyklos mokinių 
piešiniai: Gedimino pilis ir 
eilė kitų.

Gitos Kučinskienės veda
mas ansamblis ”Sodauto” 
padainavo keletą senoviškų 
liaudies dainų.

Onos ir Gedimino Ivaškų 
vedamas tautinių šokių an
samblis pašoko eilę tautinių 
šokių, šis ansamblis, kiek: 
prisimenu prieš kelias de
šimtis metų ir iki dabar ne
mažėja, turi gražų prieaug
lį ir lietuvius atstovauja 
tarptautinių šokių šventėse,

Let the 
little 
children 
come 
to me.
—Mark 10:14

o taip pat atlieka progra
mas ir lietuviams.

Pasibaigus šiai meninei 
programai, buvo visiems 
sustojus sugiedota ”Lietu- 
va brangi mano tėvynė”, 
kuri ok. Lietuvoje dainuo
jama vietoje uždrausto him- 
no.

Po visos programos bu
vo kavutė ir užkandžiai.

Šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimo šventė Bostone 
buvo graži ir plačiai pami
nėta.

PARENGIMAI

Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos leidimui 
paremti kultūrinis renginys 
įvyks kovo 9 d. 3 vai. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Pro
gramoje — Putnamo seselių 
kap. kun. dr. V. Cukuras 
padarys trumpą pranešimą 
apie Kroniką. Poetas Tėv. 
L. Andriekus skaitys savo 
kūrybos. Solistas B. Povi- 
lavičius atliks keletą lietu
vių ir svetimų kompozitorių 
dainų ir arijų, akomp. prof. 
J. Kačinskas. Berklee mu
zikos kolegijos trio atliks 
kamerinių kūrinių smuiku, 
violančele ir pianu. Po pro
gramos bus užkandžiai ir 
veiks baras.

• Kovo 2 d. Skautų ren
giama tradicinė Kaziuko 
mugė Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje.

• Kovo 9 d. 3 vai. p. p. 
First & Second church sa
lėje Baltų draugijos kon
certas. Programą atliks 
Anita Grigais Rundans.

• Balandžio 6 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis renginys.

• Balandžio 13 d. Minkų 
vedamos radijo valandos 52 
metų sukaktuvinis rengi
nys.

• Balandžio 20 d. muzikos 
ir literatūros popietė.

• Balandžio 27 d. 3 vai. 
p. p. Baltų Draugijos kon
certas First & Second 
church salėje. Programą at
liks Marytė Bizinkauskaitė.

ST. JOHN OF GOD BROTHERS
NAUJOS KNYGOS

“Serving God’s Special Children”
The Healing Power of Christ takes many fonus in 

today’s world. One such fonu is a ministry to mentally 
handicapped children and their families. For over 400 
years the Brothers of St John of God have brought 
God’s love through their loved ones.

Father Fintan Whitmore, O. H. 
St John of God Brothers 
532 Delsea Drive 
Westville Grove, New Jersey 08093 
(609) 848-4141
Please tell me more about becoming a 
Hospitaller Brother.

VJrite today 
for more 

information

Name.............................................................  Age__________

Street_______________________________ _ ________________

City______________________ Statė________________________

Zip______________________ Phone_______________________

• Marius Blynas. TIKRO
JI PRAEITIS. Politinių, 
kultūrinių, istorinių straip
snių rinkinys. II. SpausdiiĮ? 
ti laikraštyje ”Laisvoji Lie
tuva”. Išleido Laisvosios 
Lietuvos knygų leidykla 
1985 m. 224 psl. Kaina ne
pažymėta.

• Stasė Petersonienę. 
SKOMANTŲ PILIAKAL- 
NIO LEGENDA. 36 psl. 
Kaina 2 dol. Išleido švėkš
niškių draugija. Spaudė 
Draugo spaustuvė. •

• KUNIGAS ALFONSAS 
LIPNIŪNAS. Redagavo 
Stasė Vanagaitė - Peterso
nienė. 118 psl Kaina 4 dol. 
Išleido švėkšniškių draugi-

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

Kelionė 716: liepos 16. 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.Gruodžio26-sausio9 

—$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 į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 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. Svvissair 
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. Alitalia 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 klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

ja. Spaudė Draugo spaustu
vė 1985 m. Gaunama pas S. 
Petersonienę 2534 W. 40 St. 
Chicago, III. 60632.

• VARPAS. 1985 m. Nr. 
20. žurnalas tautos bei žmo
gaus laisvei, tautinei kultū
rai ir lietuvybei. Įsteigtas 
1889 m. Redaguoja Antanas 
Kučys, 1448 Star Lane, Le- 
mont, III. 60439. Adminis
tratorė Elena Rūkienė, 3346 
W. 65th PI., Chicago, III. 
60629. Leidžia Varpininkų

Filisterių draugija. 200 psl. 
Kaina 4 dol.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DRIVERS-COMPANY, TEAMS, 
SINGLES. We need safe experi- 
enced over-the-road drivers for 
a Midwest based irregular route 
carrier. T op equipment, wages, 
frinses. REQUIREMENTS:Good 
safety record, 6 mos. recent 
OTR drivino, 2 yrs. verifiable 
experience. $25,000 plūs a yr. 
Call for applications at Munson 
Transportation, 1-800-447-85S1.
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LAISVOJI TRIBŪNA

SENU VERTYBIŲ 
REIKALU

Nuostabu, kad ir ‘Pro mė
lynus akinius’ jūs regite ir 
ginate beveik tas pačias se
nas politines, kultūrines, 
moralines ir paveldėtas lie
tuvio charakterio vertybes, 
kurias kiti mato ir pro pap
rastą skaidrų stiklą. Tad 
kartais šaipotės iš praturtė
jusių, įžeisdami tauriausius 
mūsų visuomenės narius, rei
kalaujate neribotos lygybės, 
brolybės, vienybės ir pana
šių įsitvirtinusių senienų, vi
siškai nepažvelgdami į kitą 
šio blizgančio dvylekio pusę. 
O vis dėlto reikėtų kartais 
ne tik panaujinti akinius, bet 
ir prasitrinti akis.

Pavyzdžiui, ne tik mano, 
bet ir daugumos išmintingų 
žmonių nuomone, tiktai tur
tingieji mūsų tautiečiai daro 
visai išeivijai ir lietuvių var
dui garbę, nes tiktai tokius 
pamini amerikiečių spauda 
ir pažįsta valdžios pareigū
nai, o Baltuosiuose rūmuose 
iki šio net su prezidento šu
nim nėra nusifotografavęs 
joksai mūsiškis Čikagos ar 
Niujorko skurlius. Be to, 
nors mūsų milionieriai ir ne
atiduoda lietuvybės ir politi
kos reikalams viso savo tur
to, bet vis dėlto dar neprašo 
iš Lietuvių fondo paskolos 
naujai rezidencijai pirkti, 
paaukoja bent šimtinę uba

Kai patsai save netikėtai sutinki ir atpažįsti po daugelio
veiklos metų.

gaujantiems veikėjams pasi
garsinti ir veltui stipriai pa
vaišina užklydusį meninin
ką, o įžeisti galėtų atsiimti ir 
savo įnašus Lietuvos vada
vimui.

Jūsų propaguojama vie
nybė taip pat ne visada yra 
naudinga. Na tik pagalvoki
te, kokią ideologiją ir partiją 
gautume, jeigu fatališkai su
vienytume liberalus, kovin
guosius bedievius, frontinin
kus, fundamentalistus krikš
čionis, komunistus ir net 
homoseksualistus? Taigi tik 
džiaukimės, kad dar esame 
skirtingų nuomonių, kad, 
ieškodami kelio į tėvynę, vie
ni einame į kairę, o kiti į de
šinę, nes, tiesiai rėpliodami, 
jau seniai būtume sulindę ko
munistams į maišą.

Na, o lygybė ir brolybė 
yra senas proletariato kovos 
lozungas. Kam reikia mums 
to idealo siekti, jeigu mūsų 
tarpe proletarų visiškai nė
ra? Be to, jau ir dabar kyla 
didžiausias erzelis, kai L. 
Bendruomenė nori būti lygi 
Vilkui, o Altas - abiem šiom 
organizacijom drauge, ir kai 
brolis amerikietis skrenda į 
Vilnių pas brolį partietį su
stiprinti brolybės. O dar blo 
giau, jeigu visi būtume ly
giai išmintingi, nes tada mū
sų laikraščių puslapiuose lik-

tų tiktai mirties skelbimai, 
užuojautos ir aukų prašymai* 

O ko verta laisvė, kurios 
vardą dažniausiai linksniuo
jate? Na tik pasilyginkite 
savo patriotizmą ir kultūri
nės veiklos entuziazmą Vo
kietijos lageriuose ir po 35 
laisvės metų Amerikoje ir ... 
turėsite užsičiaupti.

Blaivybė turi būti taip pat 
ribota. Ją užsimerkę propa
guodami neužmirškite, kad 
blaivininkai yra šykštūs, o 
išgeriantieji -- entuziastin
giausi visų mūsų renginių fi
nansiniai rėmėjai.

Bet iš visų jūsų aukština
mų ‘dorybių’ mūsų išeivijai 
pavojingiausia yra nekalty
bė. Ir keista, kad iki šiol nie
kas į tai neatkreipė dėmesio. 
Juk griežtas laikymasis ne
kaltybės paskatintų dar dau
giau skyrybų, visiškai su
žlugdytų lietuviškų šeimų 
prieauglį ir sunaikintu jau ir 
taip negausią mūsų erotinę 
poeziją.

Jokūbas V. Strazdas 
Phd.

KAI PREMIJOS PAVIRTO 
"ALMUŽNOMIS”

Iki šiol dauguma mūsų 
išeivijos rašytojų jau yra 
vienaip ar kitaip ir net pa
kartotinai premijuoti ir ne 
tik visuomenės akyse, bet ir 
vienas prieš kitą padidinti. 
Šiemet tokių turėjo būti dar 
daugiau, bet „Draugo” ro
mano konkurso komisija 
tokios šlovės verto veikalo 
nerado, ir gerb. redaktorius 
Pr. Gr. tik dabar ėmė skelb
ti, kad mūsų ”premijos nė
ra literatūros matas”, kad 
jos rašytojus ”tik paskati
na, bet kūrinio vertės nepa
kelia”, kad tai yra „tik pa
skatas kūrėjui pasitempti” 
ir į knygą skaitytojų dėme
siui atkreipti.

Tai kodėl šitos teisybės 
nesakėte anksčiau? O mes 
buvome įpratę premiją lai
kyti aukščiausiojo laipsnio 
įvertinimu. Pavyzdžiui, kaip 
ir žemės ūkio parodoje pre-

šokom, nokom kaip kūkaliai, 
Skiedėm likerį kava, — 
Vakar tai vadinos baliai, 
šiandien — pergalių kova.

Sūnūs veda, dukros teka, 
Eina močios į marčias — 
Vis prie stalo į ataką
Užu protėvių kančias!..

Už kūmus — benediktinas, 
žentą — džinai su kmynu, 
Rezidencijų krikštynos
Už bakūžę samanų.

Vis aukščiau pakyla taurės, 
Auga mūšio šurmulys,
Greta plikio rudagauris 
Skelbia šūkį be eilės.

Viens galingai nusičiaudi
Į tėvynės arimus,
Kits — į brolį smilgašiaudį, 
Kurs nenumirė už mus.

O kai jėgos išsilydo 
Plaučiuose laukuos kovos —
Pilnos lovos invalidų, 
Generolai be galvos ...

mijuodavome patį aistrin
giausią eržilą, veikliausią 
gaidį ar kuilį ne dėl to, kad 
šiuos garbinguosius jų gen
ties atstovus dar paskatin
tume savo veikloje pasi
tempti, nes tuos savo su-, 
gebėjimus jie turėjo jau 
prieš premijų įteikimo iš
kilmes parodyti.

O jeigu mūsų rašytojams 
doleriai skirstomi dar tik 
paskatinimui, tai juos ir 
reikia vadinti ne premijo
mis, o pašalpa ar net ir 
„almužna”, kuri pakeldavo 
ir ubago nuotaiką. Tada 
taip ir rašykime: Rašytojų 
draugija paskyrė 2000 dol. 
ponui A rašalui ir popieriui 
nusipirkti, JAV LB — 3000 
dol. ponui B kūrybą truk
dančiai žmonai nuraminti, 
o 1000 dol. ponui C konja
ku džiūstančiai gerklei pa
tepti ir įkvėpimui padidin
ti.

Bet vis dėlto mes siūlytu
me 1 dol. sumos tikrąsias 
tradicinės sampratos pre

mijas skirti, tik ne už ge
riausius, o už pačius blo
giausius tų metų kūrinius, 
nes tuo nugąsdintume visus 
grafomanus, neabejotinai 
pakeltume mūsų literatūros 
meninį lygį ir vertinimo ko
misijoms sumažintume gal
vosūkį.

Sušelptasis rašytojas

ISTORINĖS 
ĮVAIRENYBĖS

Lietuvoje ir išeivijoje 
vartant senus spaudos ar
chyvus, kartais pageltusiuo
se lapuose atskleidžiama 
įdomių istorinių faktų, ku
rie jau seniai buvo užmirš
ti. Pavyzdžiui:

Pirmasis dar 1932 m. 
pradėjo rašyti eilėraščius 
be jokių skyrybos ženklų ir 
didžiųjų raidžių poetas Juo
zas Tysliava. Taigi dabarti
niai mūsų "avangardinin- 
kai” šioje srityje nieko nau
jo neišrado, tik pasivėlino 
apie 50 metų.

Apie tą patį poetą, kuris 
savo kilmę vedė iš senovės 
prūsų giminės, Lietuvoje iš
kilmingai palaidojus jo pe
lenus, tarybinė spauda pa
rašė: "Po truputį išbarstęs 
šį tikėjimą, J. Tysliava vir
to paprastu duonos valgy
toju.”

Kun. J. Tumas-Vaižgan
tas 1921 m. krikščioniško 
"Laisvės” dienraščio vely
kiniame vedamajame pa
skelbė tokią ereziją: "Die
vas, žemėje vaikščiojęs 
žmogaus asmenybėje, tebu
vo laikinas reiškinys .. 
Temo saulė, skeldėjo uolos, 
materializavosi vėlės, žmo
gystos medžiagai virstant 
dieviškąja substancija.” Dėl 
to labai susirūpino kun. M. 
Vaitkus ir Adomas Jakš
tas, kad kas nors J. Tumo 
neapskųstų Romai dėl šito
kių erezijų skelbimo.

Spaudoje išliko įamžintas 
ir įvykis, kaip Balys Sruo-

(Nukelta į 8 psl.)
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Pro mėlynus
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.)
ga, karštai susiginčijęs, už-, 
movė Liudui Girai ant gal
vos šokoladinį tortą ...

PRAKTIŠKI PATARIMAI
• Niekad neatsisakyk 

prenumeruoti laikraščio, dėl 
to, kad jis kada nors neigia
mai paminėjo tavo vardą ir 
pavardę, o būk jam dėkin
gas, nes ateities kartos bent 
žinos, kad toksai žmogus 
šiame pasaulyje tikrai gy
veno. Kitaip — istorijoje 
išnyktum kaip dūmas su vi
sais brangiausiais automo
biliais ir dangoraižiais.

• Neaušink be reikalo 
burnos, ragindamas 85 m. 
amžiaus pensininką nerūky
ti, negerti ir laikytis skais
tybės, aiškindamas, kad šios 
dorybės garantuoja ilgą gy
venimą.

• Nesiginčyk svečiuose su 
priešingos partijos ideolo
gu, nes tokio simpoziumo 
rezultate tik atšals patie
kalai, kiti išgers geriausios 
rūšies degtinę ir išeidamas 
užmirši atsisveikinti ir pa
dėkoti šeimininkei.

• Jeigu esi kviečiamas 
aukštoms ir atsakingoms 
pareigoms, tai, prieš jas 
prisiimdamas, atsimink, jog 
dinozaurai išnyko dėl to, 
kad turėjo pagal savo ūgį 
per mažas smegenis.

MUMS RAŠO
KIEK KAINAVO 

"GYVENIMO 
PATYRIMAS”

Gerbiamieji,
Literatūros meno kriti

kai, filosofai ir kitokie mū
sų spaudos išminčiai, ver
tindami kūrinius ir jų kū
rėją, dažnai savo išvadose 
pabrėžia, kad menininkui 
šalia įgimtų gabumų būti
nai dar reikia "gyvenimo 
patyrimo”, atseit, — be
tarpiško ir nuodugnaus jo 
pažinimo, jaudinančių sie-

Lietuviai tarp amerikiečių pensininkų Lietuvių 
sodyboje Clevelande

Beveik prieš pusantrų 
metų į Lietuvių sodybą, 
Willoughby, Ohio pradėjo 
keltis pirmieji gyventojai, 
šis naujas ir modernus, 82 
butų, šešių aukštų pastatas 
buvo greitai pripildytas. 
Jame dabar ramiai ir paten
kinti gyvena ir 24 lietuviai 

los sukrėtimų ir padirgini- 
mų, brandinančių dvasios 
pilnatį, nes iš tuščio kibiro 
nė tuščios stiklinės nepri
pilsi.

Nuo pat jaunystės jaus
dama didelę trauką li- 
teratūron, ir norėdama 
tapti gera rašytoja, ir 
aš šiuo patarimu nepa
prastai susižavėjau ir pa
kankamai anksti pradėjau 
didinti savo "patyrimą”. 
Pirmiausia du kartu ištekė
jau, patyriau du skirtingus 
vyrus ir du kartu skanda
lingai išsiskyriau. Paskui, 
būdama dar pakankamai 
graži, susimedžiojau turtin
gą "mylimąjį”, apkeliavau 
su juo Europą ir Ameriką, 
linksminausi, kiek ir kaip 
tiktai pajėgiau, kol Argen
tinoje šis "meilės dievaitis” 
mane paliko likimo valiai ir 
patsai išnyko be pėdsakų. 
Ten patekau net į emigran
to suorganizuotą "turkiškos 
pirties programą”, kol var
gais negalais vėl čia grįžau 
pas mamą .. .

štai jums ir "patyrimas”! 
Ramiai gyvendama, būčiau 
susilaukusi net keturių vai
kų, o dabar negaliu turėti 
nė vieno. Ir kokį stebinantį 
romaną aš dabar parašysiu, 
jeigu chroniškai drebančiais 
piršteliais ir šį laiškelį vos 
pajėgiu suregzti?

Nusivylusi Snieguolė R.
Redakcija; Mums atrodo, 

kad gerais patarimais Tam
stai teko skaudžiai nusivil
ti tik dėl to, kad savo "gy
venimo patyrimą" didinti 
pradėjai ne iš to galo. 

pensininkai. Jų čia galėjo, 
būti žymiai daugiau, jei 
daugelis nebūtų delsę laiku 
užsiregistruoti ir vėliau ap
sispręsti tapti šios sodybos 
gyventojais. Nors dabar čia 
lietuviai sudaro gyventojų 
mažumą, bet jiems, Sody
bos lietuvių administracijos 
rūpesčiu, yra stengiamasi 
daryti viską, kad ši grupė 
galėtų prasmingai ir nau
dingai leisti savo senatvės 
dienas.

Bendrų parengimų, pra
mogų bei užsiėmimų vi
siems gyventojams tikrai 
taip pat netrūksta. Taip So
dybos administratorė Dana 
čipkienė čia gyvenantiems 
ir Sodybos direktoriams pa
darė kalėdinį priėmimą, ku
riame žodį tarė ir Sodybos 
pirm. dr. A. Butkus. Moky
toja Ona Žilinskienė prieš 
Kalėdas, atvykusi Sodybon, 
mokino kaip papuošti kalė
dinę eglutę lietuviškais 
šiaudinikų o r n a mentais. 
Apie 25 įvairių tautybių gy
ventojai su įdomumu sekė 
pamokas ir jungėsi į prak
tišką originalių puošmenų 
gamybą. O Kūčias Sodybo
je paruošė lietuvės šeimi
ninkės. Į jas buvo pakvies
ti ir tie, kurie čia neturi ar
timųjų ar giminių. Dalyva
vo 32 asmens. Administra
torė D. čipkienė papasako
jo apie Kūčių tradiciją Lie
tuvoje. Nelietuviams pats 
stalas ir papročiai paliko gi
lų įspūdį.

Naujuosius 1986 metus 
sutiko visi bendrai. Jau 10 
vai. vak. pilna salė susirin
ko iškilmingai vakarienei. 
Sodybos gyventojos Su- 
dauskienės (Sadmv) anū
kas Skip Navar prieš pat 
Kalėdas nupirko ir padova
nojo Sodybai didelio ekra
no televiziją. Sekdami Nau
jų metų sutikimo paskuti
nes minutes iš New Yorko 
Time Sąuare iškilmių, daly
viai įžengė į Naujus metus. 
Prie stereo plokštelių mu
zikos norintieji nuotaikin
gai pasišoko. Pažymėtina, 
kad ir tai buvo vienos So
dybos gyventojos dovana. 
Tiktai 2 vai. nakties Sody
boje įsiviešpatavo įprasta 
nakties ramybė.

Bet jei Sodybos gyvento
jai neturėtų tiktai šventi- 
nių-metinių pramogų, kas
dieninis gyvenimas atrodo 
būtų labai monotoniškas. 
Administracija, tai turėda
ma galvoje, pajėgė suorga
nizuoti tokias kasdienines 
programas, kad čia atvykę 
praleisti savo gyvenimo 
saulėleidį, nepasijustų esą 
apleisti, užmiršti ir visiškai 
išstumti iš gyvenimo srau
to. Prie sodybos yra dar
žams žemės, ir norintieji čia 
gali auginti daržoves, gė
les ir pan.

čia vieną kartą per mė
nesį švenčiami visų tą mė

nesį gimusių gimtadieniai 
su vaišėmis ir kalbomis. 
Bet tai dar ne viskas. Po 
du kartu per savaitę vyks
ta Bingo žaidimai. Du kar
tu pravedamos rankdarbių 
klasės. Taip pat du kartu 
per savaitę susirenka ben
driems pašnekesiams ir pa- 
sivaišinimui. Kad fiziniai 
nesustingtų, Albina Ožins- 
kiėnė du kartu per savaitę 
praveda mankštos pratybas. 
Yra gyventojų, kurie spėja 
ir noriai dalyvauja šiose 
programose, kiti daugiau 
laiko praleidžia prie televi-. 
zijos, pasivaikščiodami, ar 
išvykdami į miestą, preky
bos centrą ir t.t.

Lietuviai atskirai turi sa
vo mėnesinius susirinkimus, 
kuriems vadovauja medici
nos sesuo Kazė Vaičeliūnie- 
nė. Be bendrų pašnekesių 
sveikatos klausimais, norin-. 
tiems patikrinamas kraujo 
spaudimas. Po tokių sesijų 
visi pasivaišina kavute ir 
pyragaičiais.

Sodyboje, kuri yra apie 9 
mylios į rytus nuo Cleve
lando, gyventojai naudojasi 
moderniomis, gerai prižiū
rimomis saugiomis ir toli 
nuo miesto triukšmo patal
pomis. Ir visiems, anot ra
šytojo Bordenstedto, graži 
senatvė yra gyvenimo vai
nikas tiems, kurie jį užsi
tarnauja. Kas ilgai vilko 
sunkią gyvenimo naštą ir 
senatvėje dar tiesiai ir su 
orumu laiko savo galvą, tas 
tuo parodo, kad savo gyve
nimui nuo pat jaunystės 
yra davęs teisingą turinį. 
Dauguma tur būt Sodybos 
gyventojų patenka šiton 
kategorijon.

Norinčių čia gyventi skai
čius vis didėja. Pagal Fede
ralinės valdžios nuostatus 
Sodybon turi būti priimami 
visi, kurie atitinka sąlygas 
ir normas. Suinteresuotieji 
įsikurti Lietuvių sodyboje

/^INTERNATIONAL
J SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1986 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ: 
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONE NR. 2
Iš Niujorko

KELIONE NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONE NR. 5
Iš Niujorko

KELIONE NR. 6
Iš Niujorko

KELIONE NR. 7
Iš Niujorko 

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

(Nakvojant dviese kambaryje), jakaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistų, 
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 dokumentua 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. ® «A/A/X7//J

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. 'f

turi kreiptis į administrato
rę D. čipkienę šiuo adresu: 
34251 Ridge Rd., Willough- 
by, Ohio 44094, tel. (216) 
944-6305. Kaip visuose 
apartamentuose, taip ir Lie
tuvių sodyboje vyksta gy
ventojų migracija, todėl 
laikas nuo laiko atsiranda 
laisvų butų, į kuriuos turi 
teisę kaip ir kiti gyvento
jai ir lietuviai. Reikia atlik
ti reikalaujamus formalu
mus. Sodybos administraci
ja skundėsi gaunanti nusi
skundimų, kad apie Sodybą 
per mažai rašoma lietuvių 
spaudoje, skelbiama per ra
diją ir pan. Bet iš tikrųjų 
šios informacijos netrūksta. 
Daug kartų pakartotinai 
buvo užsiminta mūsų pe
riodikoje. Gal tik tie, kurie 
neskaito lietuviškos spau- 
dlos ar bendrai neseka lie
tuvių gyvenimo, gali tokius 
priekaištus daryti adminis
tracijai. Buvo prašomi ir 
kviečiami jungtis į šios So
dybos šeimą. Susidarius di
desnei lietuvių grupei, ir 
čia lietuviškojo sektoriaus 
veikla dar galėtų būti pra
plėsta, paįvairinta.

Šiuo metu Sodybos direk
ciją sudaro: pirm. dr. A. 
Butkus, vicepirm. dr. H. 
Brazaitis, sekr. R. širvaity- 
tė, ižd. V. Staškus ir direk
toriai Aleksandra Sagienė 
ir Vytenis Čiurlionis.

Lietuvių sodyba yra LB 
socialinio skyriaus institu
cija, pastatyta Federalinės 
paskolos pagalba. Išmokė
jus paskolą, pastatas parei
na LB pilnon nuosavybėn.

V. Rociūnas

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
N*ti«X'w<Ge >S OH you' SKla

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą —- 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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
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šaulių suvažiavimo pareiškimas dėl Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo

Lietuvos Krikščionybės 
600 metų sukaktis reikalau
ja plataus dėmesio ir visuo
meninių minčių, čia nėra 
vien kokio komiteto spren
dimų reikalas ypačiai, kad 
šis sukaktuvinis įvykis pa
suko visos tautos ir valsty
bės kelius lemtinga krypti
mi. Čia nėra vien religingų 
meditacijų aptartis.

Jau dabar jaučiama, kad 
kažkas yra nuslepiama šios 
sukakties minėjimo planuo
tojų ir apie visą reikalą vi
suomenė išgirsta tik puse 
lūpų kreivomis užuomino
mis. Minėjimas jau visai 
arti bet tautoje ir visuome
nėje ne tik kad nejaučiamas 
entuziazmas, bet priešingai, 
kažkoks būkštavimas ar nė

ST. HYACINTH GRADE SCHOOL

Invites You to experience a Spiritual, 
Cultural and Educational Atmosphere.

St. Hyacinth School, celebrating it* 78th year, 
offers the Eastside area quality Catholic, Pol- 
ish-American education. Current enrollment 
200.

St. Hyacinth Kindergarten • St. Hyacinth - 
Grades 1 thra 8 • Breakfast and Lunch Program 
in School • Individualized Reading - Chapter 1
• Fine Arta • Music • Journalism • Year Book
• Diaciplined Environment • Religious Orienta- 
tion.

ST. HYACINTH SCHOOL
3146 Frederick

DIRECTED BY THE FELICIAN SISTERS 
Sister Mario Jo*ephine, Principai

THANKS to the SUCCESS of the ANNUAL BANANA FESTIVAL, 
ANNUAL PICNIC and VVEEKLY BINGOS, St. Hyacinth’s is able to 
sustain the only self-supporting Catholic Grade School in the East 
Side Inner City.

ra jame kažkokių nuslėptų 
intencijų nesiderinančių su 
tautos ir valstybės jau se
nai susiformavusiomis po
zicijomis.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
tremtyje Vytauto Didžiojo 
rinktinės suvažiavimas, š. 
m. vasario 2 d. įvykęs šau
lių namuose Chicagoje, rin
kiminiu keliu persitvarky
damas trejų metų veiklai, 
atkreipė dėmesį ir į pasi
rengimus Lietuvos Krikš
čionybės sukakčiai, šauliai 
tiki, kad šios reikšmingos 
sukakties minėjimas su
kels visoje lietuvių tautoje 
krikščionišką atsinaujinimą 
ir jos dvasinių jėgų sustip
rinimą už tautinį, valstybi
nį ir religinį išsilaisvinimą.

Šauliai, tačiau, susirūpi
nę spaudoje ir visuomenėje 
pasireiškiančiomis užuomi
nomis, susijusiomis su 
šio minėjimo pasiruošimais. 
Suvažiavimas tvirtai tiki, 
kad Lietuvos Krikščionybės 
sukakties minėjimas priva
lo išplaukti iš lietuvių tau
tos dvasinės buities idea
listinių rūpesčių:

1) Vytauto ir Jogailos 
1387 m. Vilniuje vykdytą 
Lietuvos krikštą privalome 
švęsti, kaip Lietuvos kara
liaus Mindaugo Pirmykščio 
Lietuvos krikšto atnaujini
mą.

2) Krikščionybės istorijo
je negirdėta, kad, tauta 
švęsdama savo krikščioniš
ko gyvenimo ilgų šimtme
čių sukaktį, neturėtų baž
nytinės vyresnybės savoje 
sostinėje, o priklausytų sve
timos valstybės pasienio ar
kivyskupijai. šių skaudžių 
faktų akivaizdoje Lietuvos 
krikšto atnaujinimo 600 
metų sukaktį švenčiant, 
laisvojo pasaulio tautos da
lis — dvasiškija, politiniai 
ir visuomeniniai veiksniai 
bei plačoji visuomenė indi
vidualiai privalo nukreipti 
visas pastangas, kad Lietu
vos sostinė Vilnius būtų pri- 
jungta prie Lietuvos Baž- 
nytinės provincijos ir kad 
Lietuvai Tutų^pasldrtas 
kardinolas, palaikąs tiesio
gini usTryšius su Vatikanu.

3) Privalome įtaigoti ok. 
Lietuvos dvasinę vyresnybę 
atmesti kažkieno jai daro
mus siūlymus šią svarbią 
mūsų tautai sukaktį švęsti 
ne Lietuvos krikščionybės 
lopšyje Viniųje bet kur ki
tur. Šitokiomis pridengto
mis užmačiomis sostinė Vil

nius būtų pasaulio akyse iš
plėšta iš Lietuvos apimties 
legalistinių ribų ir vėl tap
tų gobšių kaimynų grobio 
objektu. Jeigu dėl neaiškių 
priežasčių šis sukaktuvinis 
minėjimas negalėtų būti 
švenčiamas Vytauto ir Jo
gailos sostinėje Vilniuje, 
tai jokio centrinio minėji
mo iškilmių neturėtų būti 
kitoje vietovėje.

Lietuvos šauliai aukojosi 
visose Lietuvos nepriklau
somybės kovose todėl ir 
tremtyje tautos gyvybiniai 
reikalai siejasi su jų orga
nizacinės veiklos pagrin
dais. Lietuvos Krikščiony
bės 600 metų sukakties mi
nėjimas reikalauja plates
nio visuomeninio įsijungi
mo ir išsamių diskusijų dar 
prieš priimant minėjimo 

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

DOVANŲ PARDUOTUVE 
PATRIA 

2646 West 71st Street,
Chicago, III. 60629

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

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

planus. Likšioliniai Lietu
vos Krikščionybės minėji
mo pasiruošimai neapjungia 
tautos ir neatitinka jos lū
kesčiams. ši šventė turi 
mus visus jungti ir rišti su 
tautos stiprybės versmėmis 
pašvęstomis per krikščio
nybę prieš 600 metų, šioje 
jungtyje nieks neturi teisės 
leistis į kompromisus paau
kojant tautos interesus ar
ba kokiu nors būdu silpni
nant per Lietuvos krikštą 
Vilniuje sutvirtintus tautos 
ir valstybės pagrindus.

Suvažiavimo pirmininkas 
Algis A. Regis

Liudas Krolis
Sekretorius

(Seka suvažiavimo daly
vių 170 parašų).

(U Kazimieras Barenas

SIDABRINĖ MONETA
Motina ilgai kalbėjo apie tą dviejų vokiškų 

markių sidabrinę monetą, kurią tėvas vakare 
parsinešė iš savo kalvės. Ne, niekas jos nepa
davė tėvui, bet padėjo ant to medinio storo 
stovo, ant kurio laikomas priekalas. Tėvas įsi
tikinęs, kad paliko ją tas rusas belaisvis-plėši- 
kas. O gal ne jis, gal kas kitas? Kas gi kurią 
dieną buvo užėjęs ar užvažiavęs? Tėvas gal
voja, ir motina padeda jam. Abu po truputėlį 
stengiasi atsiminti. Aleksonis kaustėsi arklį 
lygiai prieš dvi savaites. Kr ūpas aną trečia
dienį. Palauk, palauk! Motina skubėjo, nes tas 
sidabrinis pinigas dabar tiesiog degino jos są
monę. Nei iš šio, nei iš to kažkas padėjo pini
gą. Tikrai ne už darbą, nes koks gi gudruolis 
ar kvailys ims ir pames tas markes ten, kur 
gal tik atsitiktinai pamatysi? Kasiūnas, rodos, 
sakei, Kasiūnas užėjęs klausė, kaip tie jo sulūžę 
ratai, ar jau tasai juos, ar dar ne. Motina ne
matė jo, bet tu sakei, ar ne? Taip, tėvas prisi
mena, kad Kasiūnas pasėdėjo kalvėje ant prie 
durų paguldyto savo rato, kurį tėvas gal pradės 
kaustyti rytoj ar poryt. Tačiau abu sutaria, 
kad jų šuo prie būdos kristų negyvas, jei Ka
siūnas šitaip imtų ir padėtų pinigą. Ne kas 
nors, o Kasiūnas! Gal jis ir neturi tų markių,

bet turbut nepadėtų, jeigu ir turėtų. Ne, nepa
dėtų. Ne Kasiūnas.

O jeigu ne tie kiti, kurie kalvėn užėjo ir 
pakalbėjo, ir ne Kasiūnas, tai tik tasai jaunuolis 
trumpais juodais ūsiukais, kuris vakar kažkaip 
išdygo prie kalvės durų. Tėvas išgirdo šlepsin
čius jo žingsnius tiktai kelis, gal du tris, o kai 
pakėlė galvą — stovi atvirame tarpduryje dar 
už slenksčio nepažįstamas, ir tėvas tuoj su
metė, kad tokio žmogaus niekada nėra matęs. 
Dar iš pradžių susvyravo: gal tik gerai ant kak
tos užsmaukta kepurė prislepia veido bruožus 
kalvės prietamsyje, bet abejones išsklaidė kal
ba. Rusiškai jis pasisveikino, ir tėvas tada pa
dėjo į šalį plaktuką ir ištraukė iš karštų anglių 
geležį, kurią buvo ruošęsis kalti. Tuoj sudėjo 
du ir du iš tų žingsnių, kad tik du ar tris iš
girdo. Kai taip sušalęs sniegas, tai čerškėjimą 
iš kažin kur išgirsi. Matyt, tykojo ir pasisau
godamas ėjo ir tik prie pat durų paskubom 
čerkšt, čerkšt, ir stovi, nebeišbėgsi, jeigu ir 
norėtum.

Dėl tų žingsnių motina dar kėlė abejones.
— Turbūt kalei, ar žaizdras ūžė, tai ir 

negirdėjai.

Ne, ne. Jis kažko ieškojo ir dairėsi ir į 
degančias anglis tada įkišo susiradęs reikalingą 
geležgalį ir pasiėmė plaktuką, kurį buvo pasi
dėjęs žemėje, ir jau būtų pradėjęs tampyti 
dumples. Rankoj dar tebeleikė plaktuką.

— Ar čia'tavo troba? — jaunuolis klausė, 
tebestovėdamas tarpduryje ir ranka rodydamas 
į mūsų namus.

— Mano, — tėvas patvirtino, bet jo gal
voj tuomet susitelkė visos girdėtos baisybės 
apie plėšikus, kurie suraišioja rankas ir kojas 
ir drasko nagus, reikalaudami pasakyti, kur 
padėti pinigai. Vienas jau stovi, bet gal iššoks 
ir kiti du trys, ir namuose tada prasidės kru
vini graudūs verksmai. Tačiau vaikinas įėjo į 
vidų, ir tu pasakyk jam, ar žemelė čia vis tavo, 
kiek tik akis į visas puses mato. Ne? Tik tiek, 
kiek aptverta ? Išklausė ne tik, kiek vaikų tro
boj auga, bet ir karvių, kiaulių kiek tvarte. 
Tėvas pasidarė jam družek, kai pasakė, kad 
kiaulių ir karvių turi tik po vieną. Ir drug 
dorogoj prašviesėjęs atsisveikino, pakratęs stip
riai suspaustą tėvo ranką. Do svidanija! Ir 
nučerškėjo kalvės pašaliu ir patvoriu į upės 
pusę. Dabar kiekvieną jo žingsnį tėvas girdėjo, 
tik nedrįso išeiti ir pasižiūrėti, kur jis nusuko, 
ar po tiesumu per upę, at pakraščiu. Priete- 
mėlėje varžėsi. O jeigu grįžtelės ir pamatys? 
Tada gal pagalvos: aha, kažką nuslėpei, prime
lavai man, dorogoj! Ir sugrįš su savo draugais 
nagų lupinėti visiems, ir tėvams ir vaikams!

(Bus daugiau)
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Ekskursija Karibų
juroje Rūta Šakienė

Nuotraukos Kazimiero Pociaus

(3)
Dar besiruošdami kelio

nėn, mes losangeliečiai tau
tininkai džiaugėmės, kad 
šia puikia proga, kai vienon 
vieton susirinks gerokai 
Sąjungos žmonių, turėsime 
galimybės aptarti rūpimus 
reikalus, svarbiausiai, žino
ma, gegužės mėnesy ren
giamą Sąjungos Seimą. Ir 
čia, tą patį trečiadienio va
karą, po p. p. Kriaučeliūnų 
vaišių ir vėliau vėl puikios 
vakarienės, Sąjungos pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče
liūnas sušaukė posėdį, kuris 
vyko, patogumo dėlei, bene 
erdviausioje ir patogiausiai 
pasiekiamoje p. p. Petronių 
kajutėje, čia, be dr. Kriau^ 
Čeliūno, susirinko tautinin
kų veikėjai iš įvairių vieto
vių: chicagietis Kazimieras 
Pocius, kuris visos kelionės 
metu padarė daugybę nuo
traukų, Vytautas Matonis, 
Philadelphijos skyriaus pir
mininkas, dr. Povilas Švar
cas, St. Louis skyriaus pir
mininkas, buvęs Sąjungos 
pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika iš Los Angeles, 
taip pat losangelietis tauti
ninkų veikėjas ir dabartinis 
Radijo valandėlės pirminin
kas Vladas Gilys ir trys 
Los Angeles skyriaus val
dybos žmonės — abu vice
pirmininkai Jonas Petronis 
ir Pranas Dovydaitis ir pir
mininkė Rūta Šakienė. Po
sėdis, nors visi buvome to
kioje pramoginėje kelionė
je, praėjo labai darbingai. 
Nemanau, kad specialiai 
šiam posėdžiui suvažiavę 
būtume pajėgę daugiau ap
tarti ar išsiaiškinti.

Tą vakarą kiek apsiniau
kė dangus ir buvo girdėti, 
kad Bahamų salose siaučia 
audros. Parūpo, ar bus ma
loni mūsų sekančios dienos 
iškyla į Nassau, kurortinį 
Bahamų salyno miestą, 
esantį New Providence sa
loje. Bet sekantis rytas iš
aušo saulėtas ir po naktį 
pylusio lietaus, salų virtinė 
atrodė gal dar spalvinges
nė ir žalesnė, čia vėl pora 
šimtų žmonių talpinančiais 
motoriniais laiveliais kėlė 
norinčius į krantą, kur or
ganizuotai ar pavieniui iš

sisklaidėme pasidairyti po 
šią prie Floridos arčiausiai 
esančią prekybos ir pramo
ginę salą, kurioje ir vėl, gal 
kiek brangiau negu St. Tho
mas, bet visko gali gauti 
(bent žinantieji taip sako) 
žymiai pigiau, nei savose 
gyvenvietėse. Nassau ypa
tingai žinomas savo šiaudų 
išdirbiniais, čia ištisi mies
telio kvartalai paversti vi
sokių skrybėlių, krepšių, 
kilimų ir kilimėlių turga
viete ir, pirksi ar ne, bet 
pasižiūrėti tai tikrai įdomu. 
Nassau taip pat pagarsėjęs 
savo lošimo kazinais, į ku
riuos suvažiuoja rytinių 
Amerikos pakraščių ir Flo
ridos azartininkai. Mūsų 
laivo keliautojų irgi ne vie
nas, pasigriebęs taksiuką, 
nudūmė ir čia pabandyti sa

Kučaitė, Marcinkutė ir Jonušienė lietuvių pobūvyj

Irena Kraučeliūnienė ir Antanas Mažeika šokio sūkury}

Šio straipsnio autorė Rūta Šakienė sveikinasi su laivo kapitonu.

vo laimės. Nebuvo girdėti, 
kad būtų kas Nassau ar lai
ve veikiančiame "žaidimų 
kambaryje’’ sutikęs ypatin
gą laimę. Bet mėgstantiems 
tos laimės ieškot tur būt 
vistiek buvo smagu.

Septintą valandą vakare 
mūsų laivas pakėlė inkarą 
plaukti į paskutinę šios eks
kursijos sustojimo vietą — 
tos laivų kompanijos priva
čią salą, esančią jau netoli 

nuo Floridos krantų. Bet tą 
vakarą, nors po ekskursijos 
į Nassau jau dauguma buvo 
gerokai pavargę, vėl visi 
puošėsi ir rinkosi į atsisvei-. 
kinimo balius, kurių, dėl di
delio keleivių skaičiaus, bu
vo du ir ne tuo pačiu laiku, 
kad į abu suspėtų laivo ka
pitonas ir jo štabas, čia vėl, 
gėlėse paskendusiuose sa- 
lionuose, apsukrūs padavė
jai išdarinėjo visokius savo 
amato triukus, vaišindami 
ir aptarnaudami balinėmis 
sukniomis ir vakariniais rū
bais pasipuošusius svečius.

Sekantį rytą sukilę jau 
pamatėme netoliese kyšan
čią Stirrup Cay salą. Mūsų 
"vandeniniai autobusai’’ į 
ją pradėjo keleivius vežioti 
tuoj po pusryčių ir kas pus
valandį tarp laivo ir salos 
plaukiojo ištisą dieną, ši 
paskutinė mūsų kelionės 
diena buvo tikrai maloni ir 
poilsinga — bent tiems, ku
rie to poilsio ieškojo. Laive 
vistiek visą laiką ėjo pilnas 
užsiėmimų ir pasismagini
mų veikimas, išskyrus 
krautuves, kurios laivui 
esant ant inkaro pagal įsta
tymą turi būti uždarytos.

Stirrup Cay sala nėra di
delė ir, išskyrus prižiūrėto
jus — neapgyventa. Ką jos 
vardas ir sako, tai puslan
kio pavidalo juodų koralų 
masė, dalinai apaugusi lau
kine augmenija. Tik patsai 
pajūris apsodintas kokoso 
palmėmis ir pakrantė švie
čia švariu, baltu smėliu, iš
kaišytu daugybe baltai — 
mėlynų saulės skėčių. Pa
čiame vidury išplūkta pa
vėsingai apsodinta aikštė su 

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

dviem didžiuliais židiniais 
ir visa eile stalų ir suolų, 
čia” baltai apsirengę virė
jai visą dieną kepė ir spir
gino "pikniko" skanėstus ir 
maitino niekad, atrodo, ne
pasotinamas minias. Iš kur 
tai atsiradę — iš apgyven
tų salų atplaukę "karabel- 
ninkai” ir čia jau spėjo išsi- 
statyti savo būdeles su bū
dingomis salynų prekėmis 
— daugiausia jūrų kriauk
lių ir šiaudų išdirbiniais. O 
pirkėjų ir čia netrūko.

Nors salos pakrantė labai 
ilga ir gana plačiai smėlėta, 
bet greitai liko apsėsta ir 
apgulta saulės garbintojų. 
Vandenyje irgi taškėsi, 
plaukiojo grupėmis ir pa
vieniui, bet ne su tokiu en
tuziazmu, kaip kad anuose 
paplūdimiuose, nes čia, to
liau nuo pusiaujo, vanduo 
toli gražu nebuvo taip ma
loniai šiltas. Bene daugiau
siai kantrybės turėjo ir il
giausiai vandenyje išbuvo 
kriauklių rinkėjai, šios sa
los seklumose kriauklių bu
vo į valias ir kai kurie ben
drakeleiviai prisirinko jų 
pilnus maišus. Tie, kurie 
nardė po vandeniu, pasako
jo, koks gražus ir įdomus 
esąs pakrančių dugnas.

Prisimaudę arba nenorė
ję sušlapti ir atsibodus gu
linėti smėlyje, galėjo žaisti 
stalo tenisą, tinklinį, riiėty- 
ti pasagas ar žaisti kito
kius lauko žaidimus arba 
net bandyti šokti egzotinius 
salynų šokius čia pat gro
jant spalvingam Calypso 
orkestrui. Bet daugumui, 
atrodo, neatsibodo gulinėti 
smėlyje. Taip praėjo pasku
tinioji mūsų kelionės idena.

Grįžę laivan dar turėjo
me susipakuoti, nes lagami
nus reikėjo išstatyti į kori
dorius dar prieš einant mie
got. Sekantį rytą mūsų lai
vas įplaukė į Miami uostą 
ir, po paskutinių laive pus
ryčių, visi dar skubėjome 
sykį pasimatyti ir pora žo
džių pakalbėt — atsisvei
kinti su pažįstamais, pa
kviest vieni kitus apsilan
kyti, pasiraginti nenutraukt 
užmegstas ir atnaujintas 
pažintis. Po ilgokos ir vėl 
nuobodžios iškėlimo proce
dūros, pagaliau išlipome į 
krantą, o iš ten — vieni tie
siog namo, kiti dar tolimes- 
nėn kelionėn ar svečiuosna 
pas artimuosius Floridoje.

Dalis keleivių. Iš kairės: R. Šakienė, A. Švarcienė, V. Tervydienė, V. Tervydis ir dr. P. 
Švarcas.
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS GEN.
KONSULU V. ČEKANAUSKU

Antanas Juodvalkis

Po* puikaus Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
minėjimo, įvykusio š. m. 
vasario 16 d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoj, ruoš
to Chicagos lietuvių tary
bos, vadovaujamos Matildos 
Marcinkienės, tautininkai ir 
neolituanai su draugais su
sirinko į Lietuvių tautinius 
namus pabendrauti su Lie
tuvos gen. konsulu Vytau
tu Čekanausku, atvykusiu 
iš Los Angeles. Vytautas 
Čekanauskas buvo pagrindi
nis kalbėtojas minėtame mi
nėjime, pabėręs naujų ir įsi- 
dėmėtinių minčių.

Į šį pobūvį susirinko arti

šimtinės vienminčių, daly
vaujant ir chicagiškei gen. 
konsulei Juzei Daužvar- 
dienei. Povūvį nuotaikingai 
ir su humoru vedė Ameri
kos lietuvių tautinės sąjun
gos pirm. dr. Leonas Kriau
čeliūnas. žodį tarė Juzė 
Daužvardienę ir visa eilė 
d a 1 yvavusių organizacijų 
pirmininkų, o taip pat ir ei
linių dalyvių. Visi kalbėto
jai džiaugėsi gen. konsulo 
V. Čekanausko pasakyta 
reikšminga kalba Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 68 metų sukakties mi
nėjime ir linkėjo ištesėti 
Lietuvos dipl omatiniame

Skulpt. Petras Vėbra įteikia Lietuvos gen. konsului V. Čekanauskui Laisvės statulos barel
jefą. Kairėje dr. L. Kriaučeliūnas, suorganizavęs vakarą, kons. V. Čekanauskas ir O. Daškevi
čienė. Visos nuotraukos K. Pociaus

Gen. kons. J. Daužvardienė sveikino gen. kons. V. Čeka
nauską.

Su gimnazijos draugais. Iš kairės: inž. E. Bartkus, kons. V. 
Čekanauskas ir p. p. Savickai.

bei konsuliariniame darbe. 
Pabaigoje V. Čekanauskas 
padėkojo dr. L. Kriaučeliū- 
nui už jo globą, Juzei Dauž- 
vardienei už atsilankymą ir 
pažinties atnaujinimą, o 
taip pat ir visiems atsilan
kiusiems bei tarusiems gra
žius žodžius. Pobūvį už
sklendė Chicagos lietuvių 
tarybos pirm. Matilda Mar
cinkienė, padėkojusi Irenai 
ir dr. Leonui Kriaučeliū- 
nams už~svečio Vytauto če- 
kanausko globąT^

Prisiminimui šią viešna
gę, gen. konsului V. Če
kanauskui buvo įteiktas 
skult. Petro Vėbros pada
rytas Laisvės statulos rep- 
lika-bareljefas.

Nors V. Čekanauskas 
Chicagoje lankėsi ne pirmą 
kartą, bet minėjime daly
vavusių lietuvių skaičius 
paliko pasigėrėtiną ir neiš
dildomą įspūdį. Už šio pobū 
vio suruošimą padėka pri
klauso iniciatoriui dr. L. 
Kriaučeliūnui ir būriui tal- 
kininkų-ių. Svečiui gen. 
konsului Vytautui Čeka
nauskui linkime parsivežti 
apie Chicagos lietuvius ge
riausius įspūdžius.

Pokalby ... inž. E. Bartkus, gen. kons. V. Čekanauskas ir 
Dirvos bendradarbis A. Juodvalkis.

Gen. kons. V. Čekanauskui įteikia dovaną prisiminimui vieš
nagės Chicagoje O. Daškevičienė ir P. Vėbra.

Prie vaišių stalo: Kučys, Kučienė, gen. kons. J. Daužvardienė, gen. kons. V. Čekanaus
kas, Jasaitienė, Briedis ir Kriaučeliūnienė.

SEIMIIĖ IR l'HLZIHEVriU:
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.

Vardas, Pavardė

Adresas
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

iš Vokietijos, Hamburgo 
universiteto profesorė.

Bilietai gaunami Margu
čio raštinėje (2615 W. 71st 
St.) ir Vaznelių Gifts Inter- 
national prekyboje (2501 
W. 71st St.). Bilietus įsigy- 
kime iš anksto ar koncerto 
dieną Jaunimo centre.

* * *
Draugo dienraščio meti

nis koncertas įvyks kovo 16 
d., sekmadienį, 4 vai. po 
pietų, Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Progra
moje operos solistai — Dai
va Mongirdaitė ir Algirdas 
Vokietaitis.

Bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje, 2501 West 
71st St., Chicago, III. 60629.

• Tradicinė Kaziuko mu
gė, ruošiama Chicagos 
skautijos, įvyks šį sekma
dienį, kovo 2 d. Jaunimo 
Centre. Atidarys Vyr. Skau
tininke vs Stefa Gedgaudie
nė atvykusi iš Clevelando. 
Visuomenė kviečiama mu
gėje gausingai dalyvauti, 
tuo paremiant skautijos 
veiklą.

DETROIT
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

68-JI SUKAKTIS
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 68-j i sukak
tis Detroite paminėta Lie
tuviškų valandėlių progra^ 
mose, bažnyčiose ir K ultūT 
ros centre.

Vasario 16 d. 12:30 į Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centro salę, nors die
na buvo nelabai palanki, ta
čiau atvyko nemažai žmo
nių.

Minėjimą pradėjo DLOC 
valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas. Taręs žo
dį, tolimesnei programai 
vesti pakvietė Andrių Anu- 
žį-

J. Kinčiui vadovaujant 
buvo įneštos į salę 7 vėlia
vos.

Amerikos himną giedojo 
B. Januškienė, akompanavo 
muz. St. Sližys. Iššaukti ir 
pagerbti Lietuvos kariuo
menės savanoriai kūrėjai ir 
Klaipėdos krašto vaduoto
jai : Jonas Mikalavičius, 
Stasys šimoliūnas ir Vincas 
Tamošiūnas. Invokaciją su
kalbėjo kun. Alfonsas Ba
bonas. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti žuvę dėl 
Lietuvos laisvės.

Michigano valstijos gu
bernatoriaus proklomaciją 

, paskaitė dr. Stefa Miškinie
nė, Detroito ir Southfieldo 
miestų burmistrų proklo- 
macijos nebuvo skaitomos. 
Jos buvo iškabintos salėje.

Senatoriaus Don Riegel 
sveikinimą paskaitė jo se
kretorė A. Vitali. Tarė žo-

MOTERS 
PASAULĖJAUTA — 

POEZIJOS VAKARAS
Nekaltai Pradėtosios švč. 

M. Marijos seserų (Putna- 
mo seselių) rėmėjos, vado
vaujamos Salomėjos Endri- 
jonienės, įvairiais būdais 
stengiasi seselėms pagelbė
ti ir palengvinti jų darbą. 
Ruošia madų parodas, va
karienes, renka aukas ir ki
tokiais būdais telkia lėšas 
seselių veiklai paremti.

Buvusios ilgametės rėmė
jų pirmininkės Marijos Re
inienės pastangomis, š. m. 
kovo 15 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje, Chicagoje, 
ruošiamas poezijos vakaras, 
pavadintas "Moters pasau
lėjauta". Vakarui vadovaus 
žinoma skautų veikėja, ra
šytoja Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė. Vakare dalyvaus ir 
savo poeziją skaitys šios 
poetės: Danguolė Sadūnai- 
tė, seselė Ona Mikailaitė, 
Julija švabaitė-Gylienė, Vi
talija Bogutaitė ir Liūne 
Sutema. Jaunosios aktorės: 
Laima Šulaitytė-Day, Dai 
na Antanaitytė - Velasąuez 
ir Audronė Kižytė rečituos 
ok. Lietuvos poečių — Ja
ninos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės ir Onės Baliu- 
konytės kūrybą. Taip pat 
bus skaitoma poeziją Eglės 
Juodvalkės iš Vokietijos, 
Lidijos Šimkutės iš Austra
lijos ir Editos Nozaraitės iš 
Kanados.

Gavėnios metas yra tin
kamas laikas susikaupimui 
ir sąžinės praskaidrinimui. 
Grožinis žodis tam labai 
tinka. Tad nepraleiskime 
progos susipažinti su lietu
vėm poetėm ir išgirsti jų 
kūrybą.

* ♦ ♦

Į A. L. Tautinės s-gos 
Chicagos skyriaus ruošiamą 
gen. konsulės Juzės Dauž
vardienės pagerbimą, įvyk
stantį kovo 1 d., šeštadienį, 
Tautiniuose namuose visos 
vietos yra užpildytos.

Pagerbime dalyvaus ir 
žodį tars gen. konsulas Ani
cetas Simutis iš New Yor- 
ko, o meninę programą at
liks operos solistai: Marga
rita ir Vaclovas Momkai ir 
Algirdas Brazis.

Laimingieji paėmę stalus, 
būkite malonūs laiku atvyk
ti ir pabendrauti su mūsų 
gerbiama gen. konsule J. 
Daužvardienė.

KONCERTAI
Margučio ruošiamas kon

certas įvyksta kovo 9 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų,
Jaunimo centro didž. salėje. 
Programą atliks solistė 
Guoda Puzinauskaitė, gy
venanti Washingtono apy- 
linkėsie ir klarnetistas dr. 
Ramūnas Kireilis iš Denve-
rio, universiteto profeso- dį ir lietuvius pasveikino 
rius. Akompanuos dr. Ra- Michigano senato daugumos 
minta Lampsatytė-Kollars vadas John Engler.

Kongresmenas John Din- 
gell j r. kalbėjo 14 minu
čių. Jo kalba buvo nuoširdi 
ir užjaučianti. Nežiūrint, 
kad jis yra lenkų kilmės, 
baigdamas savo kalbą svei
kino gyvus ir mirusius Lie
tuvos karžygius, reikšda
mas viltį, kad lukterėjus 
ateis laikas ir lietuviai Lie
tuvos Nepriklausom y b ė s 
šventę švęs gražioje savo 
sostinėje Vilniuje. Ilgi plo
jimai.

Buvo pristatyti kitų tau
tybių šventėje dalyvaujan
tieji svečiai, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių ir kitų 
tautybių atstovai, žodžiu 
sveikino ukrainiečių atsto
vas B. Fedarak.

Dr. Kazys Ėringis savo 
30 minučių kalboje palietė 
Lietuvos laikus kuomet ji 
nešė caro okupaciją, pami
nėjo suruoštus du sukili
mus, spaudos draudimą, ne
priklausomos Lietuvos gy
venimą ir jos okupaciją. 
Savo kalboje kvietė čia gy
venančius lietuvius nesi- 
skaldyti, bet jungtis bend
ram darbui Lietuvos laisvi
nimui. Programos vedėjas 
A. Anužis kalbėtojams kon- 
gresmanui J. Dingell, J.; 
Engler ir dr. K. Ėringui 
įteikė po Čiurlionio knygą. 
A. Anužis paskaitė paruoš
tą rezoliuciją, kuri buvo 
plojimais priimta.

Pirmoje meninėje dalyje 
pasirodė muz. St. Sližio va
dovaujamas moterų kvarte
tas, kurį sudaro: B. Januš
kienė, č. Pliūrienė, N. Sli- 
žienė ir A. Tamulionienė. 
Kvartetas labai gražiai pa
sirodė ne tik savo dainavi
mu, bet ir apranga. Tai pa
sididžiavimas Detroitui ir 
šv. Antano parapijai, kad 
dar turime kvartetą!

Antroje meninėje dalyje 
pasirodė M. Gražulis — cel- 
lo ir S. Morris — pianinas. 
A. Anužis padėkojo kalbė
tojams ir programos atlikė
jams. Kvartetas ir visi su
giedojo Lietuvos himną, iš
neštos vėliavos ir buvo 
baigtas Lietuvos nepriklau-^ 
somybės minėjimas.

Po Vasario 16 šventės mi
nėjimo Onutė ir česys ša- 
deikai savo sodyboje suruo
šė šventės kalbėtojui dr. K. 
Ėringiui vaišes, kuriose da
lyvavo gražus būrys Detroi-- 
to lietuvių visuomeninės 
veikėjų.

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 68-ji sukak
tis. darbštaus ir energingo 
DLOC valdybos pirmininko 
dr. Algio Barausko buvo 
gerai suorganizuota, o And
riaus Anužio sklandžiai pra
vesta. Vicepirmininkas Sau
lius šimoliūnas gerai išgar
sino amerikiečių spaudoje 
ir televizijoje. Jo pakvieti
mu į minėjimą atvyko trijų 
televizijos stočių reporte
riai, nufilmavo ir parodė 
televizijoje. Finansų sekre
torius česys Šadeika telkė 
Lietuvos laisvinimo reika
lams aukas. Jis parašė ir iš
siuntinėjo keleto šimto laiš
kų. Aukos buvo renkamos

PANIRSTOS DVI DRAMOS LIEČIANČIOS 
LIETUVOS KRIKŠTĄ A-^MSAS K°NCĮ

Betvarkant savo archyvą 
radau seną, mano paties ra
šytą korespondenciją laik
raščiui, vienos dramos vai
dinimo aprašymą: Varpų 
Giesmė, ši drama pa
rašyta dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, šiame krašte šią 
dramą suvaidino naujieji 
ateiviai, vadinami dipukai, 
nesenai atvykę po 2-ro pa
saulinio karo. Gaila šio vai
dinimo aprašymas užsiliko 
tik pirmas puslapis:

"Teatro meno darbe įvy
ko atžymėtina diena: per 
Atvelykį, š. m. (1955) ba
landžio 17 d. Waterburyje 
buvo suvaidinta pirmą kar
tą J. A. V., o gal ir iš viso 
tremyje, dar nepriklauso- 
je Lietuvoje premijuota 
Petro Vaičiūno 4-rių veiks
mų drama "Varpų giesmė". 
Dramą paruošė ir, kaip sa
koma — pastatė — suvaidi
no Waterburio Lietuvių 
Scenos Mėgėjų Teatras.

Veikalas ilgas ir sunkiai 
paruošiamas. Jo turinys pa
imtas iš 14-15-to amžiaus 
sanvaros, t. y. Vytauto ir 
Jogailos viešpatavimo lai
kotarpio, kai buvo krikšti
jama Lietuva. Oficialiai ji 
tapo apkrikštyta 1387 m. 
Krikšto apeigos pirmiausia 
buvo atliktos Vilniuje, pas
kiau, pamažu kitose žymes
nėse rytinėse Lietuvos vie
tose, o žemaičiai dar ilgai 
spyriojosi ir buvo neva ap
krikštyti tik 1413 m. Taigi 
lietuvių sukrikščioninimas 
ėjo pamažu. Daugelis lietu
vių žiūrėjo labai skeptiškai 
į naująjį tikėjimą, niekaip 
nenorėjo atsižadėti savo se
nojo tikėjimo, kurio vyriau
sias autoritetas buvo kri
vis, arba vaidila, arba žy
nys — pagal krašto sritis. 
Bet krašto valdovams uo
liai remiant, lietuvių su
krikščioninimas vyko. Susi
dūrė dvi tikėjimų galybės. 
Savaime suprantama žmo
nėse, ypač šeimose ir ar
timųjų tarpe vyko dėl to 
skausmingų pergyvenimų, 
konfliktų net iki tragišku
mo. Ne vienas, priėmęs 
krikščionių tikėjimą saugo
jos! dar, slėpėsi nuo kitų 
šeimos narių ar artimųjų 
tebeišpažįstančių dar seną
jį tikėjimą ir griežčiausiai 
smerkiančių anuosius, lai
kydami juos net išdavikais, 
kol pagaliau visas kraštas 
pamažu tapo tikrai krikš
čioniškas, nors žmonėse il
gai užsiliko senojo kulto pa
pročių naujame tikėjime 
pritaikintų.

"Varpų giesmės" vyriau
sias motyvas ir yra paimtas 
iš tų dviejų tikėjimų su
sidūrimo. Sielų konfliktas

ir minėjimo dienoje Kultū
ros centre. Jau surinkta 
4,700 dol. Aukos dar pri
imamos ir laukiamos.

A. Grinius 

dėl tikėjimų, meilės ir lyg 
žūstančios tradicijos, susi
darė stipri intriga, kuri 
smalsiai domino žiūrovus 
per visą, kad ir ilgą bei il
gais dialogais nutęstą vai
dinimą. Savaime traukte 
traukė pamatyti, kuo gi tas 
viskas pasibaigs. Taigi, ir 
psichologiškai drama yra 
gilios prasmės. Svarbiausiai 
— drama vyko krivio buvei
nėje. Krivis, senojo tikėji
mo vyriausias dvasiškis, il
gą laiką, nežinojo, kad jo 
duktė Danguolė jau priėmu
si krikščionių tikėjimą. Ji 
tėvui nesisakė bijodama jo 
sielai baisaus smūgio, kurs 
galėtų pakirsti to seno iš
minčiaus gyvybę. Ji taip 
pat išsyk nesisakė besanti 
krikščione ir jaunam lietu
viui karžygiui žygaudui, 
kuris tebebuvo senojo tikė
jimo išpažintojas ir viens 
kitą labai mylėjo. Bet tuok
tis kliudė tikėjimai. Dan
guolė nors labai mylėjo žy- 
gaudą, bet nedrįso tekėti 
už pagonio, o šis, kai suži
nojo aną esant krikščione 
— irgi nenorėjo jau vesti 
jos.

Pagaliau vyriausio krivio
• dukters meilė išėjo aikštėn 
ir taip pat paaiškėjo, kad 
ji jau yra krikščionė. Tai 
buvo kriviui didžiausias 
smūgis. Jis beveik apalpo. 
Atsipeikėjęs šiaip taip, su
sikaupė ir ilgai sielojosi, dū
savo, dejavo, kad jo gar
bingas tikėjimas žalojamas, 
pažeidžiamas ... Kas bus 
su šventyklom? Kokie bai
sūs įvykiai aplinkui dedasi! 
Jis šaukė dievus, gelbėti.

Šio krivio dejavimai, ai
manavimai ir kalbėjimai tę
sėsi gana ilgai; publika net 
pradėjo nerimauti. Krivio 
rolę atliko J. Brazauskas 
(pats ir režisierius), o Dan
guolę vaidino Danutė Ma- 
lakauskaitė. Vaidinimas už
trūko 3 valandas. Buvo pa
rodyta visa eilė dramatiškų 
konfliktų".

Šiandien mes matome pa
našių ideologinių konfliktų.

Antra, drama verta dė
mesio ryšyje su Lietuvos 
krikšto sukakties paminė
jimu, liečia Mindaugą ir jo 
žmonių krikštą. Veikalas 
a t s pausdintas knygelėje, 
antgalviu: "MIND AUGIS 
Lietuvos Karalius. Istorijos 
paveikslas penkiuose ak
tuose. Lenkiškai parašė Ju
lius Slovacki. Lietuviškai 
vertė Vincas Kapsas. Chi
cago, III. Kaštu ir spaustu
vė "Lietuvos" 924 33 St. 
1900.” Tai plona, 86 pusla
pių knygelė, aptrūnijusi, iš
gelbėta iš SLA rūsio New 
Yorke. Galbūt kur nors yra 
jos naujesnė laida arba iš 
viso naujas vertimas geres
ne lietuvių kalba.

Ši tragiškoji drama suda
ryta 5-se aktuose ir dauge- 
liose scenose.
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Vasario 16-toįi Clevelande
Anastazija Mackuviene

Vasario 16-sios minėjimas 
ruoštas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelandos sky
riaus drauge su Lietuvių 
Bendruomenės apylinke, šie 
met įvyko 68-rių metų nuo 
Nepriklausomybės Akto pa
skelbimo dienoje. Pamaldos 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės buvo atnašautos abejose 
lietuvių parapijose ir žuvu
siems pagerbti uždegtas au
kuras Dievo Motinos para
pijoje.

Minėjimą atidarė ALTo 
skyr. pirm. Algimantas Pau 
tienis trumpu dalyvių pasvei 
kinimu. Organizacijų atsto

Ohio statė šen. Gary Suhadol
nik ir pranešėja Dalia 

Oranntaitė.

V. Bublytė sega gėlytes kūrėjams-savanoriams J. Bamiš- 
kiui ir V. Bartuškai. V. Bacevičiaus nuotr.

Vasario 16 minėjime Clevelande. Prieky dalis organizacijų su vėliavomis ir scenoje para
pijos choras. V. Bacevičiaus nuotr.

vams įnešus dvyliką vėliavų 
į Dievo Motinos parapijos 
auditoriją, parapijos choras 
sugiedojo Lietuvos ir Ame
rikos himnus bei maldą žu
vusiems dėl Lietuvos Nepri
klausomybės. Invokaciją 
perskaitė kun. Gediminas 
Kijauskas, S J.

Perskaityta proklamacija 
Ohio valstijos gubernato
riaus Richard F. Celeste ir 
Cuyahoga apskrities komi- 
sionierių. Clevelando mies
to mero George F. Voinovich 
proklamaciją perskaitė me
ro specialus asistentas Vac- 
lav Hivnar, kuris perdavė 
savo asmeniškus ir čekų vi
suomenės šiltus linkėjimus. 
Clevelando Tarybos prokla
maciją paskaitė miesto tary
bos narys Micke Volensec, 
taipogi perduodamas asme
niškus ir slovėnų visuome
nės linkėjimus. Sveikinimai 
laiškais gauti iš JAV senato
riaus John Glenn ir iš Cuya
hoga apskrities revizoriaus 
Tim McCormack.

Pristatyti salėje esantieji 
kunigai ir tautybių atstovai: 
Ohio Estų Tarybos pirm. 
Andreas Traks, Clevelando 
Baltiečių komiteto vicepir
mininkai - estas Toomas Tul- 
balkian ir latvis Maris Man- 
tenieks, Solidarity Rėmėjų 
D-jos pirm. David Domzals- 
ki ir Clevelando Ukrainiečių 
Tarybos narys William Lys- 
cynesky.

Buvo taip pat pristatyta 
savanoriai Jonas Barniškis

Vasario 16 prie laisvės paminklo Clevelande. Aukuro ugnį uždega Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris Jonas Barniškis. Šalia stovi ALT pirm. A. Pautienis ir LB pirm. VI. Čyvas.

Lithuanians
recall 22-year 
independence

Lithuanians from Greater Cleve
land gathered at a Cleveland church 
yesterday to celebrate the 68th anni- 
versary of the brief restoration of 
Lithuania's independence.

Likę other such commemorations in 
the past 46 years, the program at Our 
Lady of Perpetual Help Church on 
Neff Rd. was tinged with regret and 
filled more with resolve than celebra- 
tion. Since 1940, the Baltic nation has 
been occupied by the Soviet Union, 
which considers Lithuania one of the 
Soviet republics.

The United Statės does not recog- 
nize Soviet rule in any of the Baltic 
republics — a fact referred to grate- 
fully by many speakers on the pro
gram.

In proclamations and speeches deli- 
vered to the audience of about 450, 
speaker after speaker sounded themes 
of faith for Lithuania’s ultimate 
release from the Soviet yoke, and of 
reaffirmed dedication to working for 
renewed independence.

“I strongly believe God’s truth will 
prevail and our native (East Euro- 
pean) countries will be free again,” 
declared a spokesman for Mayor 
George V. Voinovich. The mayor, Gov- 
ernor Richard F. Celeste, the Cuya
hoga County commissioners and City 
Council all sent official proclamations 
recognizing yesterday as Lithuanian 
independence Day in Ohio.

Clevelando dienraštis The 
mery apie vasario šventę.

ir Vincas Bartuška, kuriems 
šiltai paplota ir prisegta gė
lelės.

Amerikietis kalbėtojas Ga 
ry Suhadolnik, Ohio valsti
jos senatorius iš Parmos, šį
met kandidatas į JAV Kong
resą, mums pažįstamas iš jo 
kalbos pereitų metų Birželio 
įvykių minėjime. Jis rytų

Statė Šen. Gary C. Suhadolnik, a 
featured speaker, told the assembly, 
“The responsibility of Americans is to 
assist people who seek freedom from 
communist domination.... I want you 
to know I share your concems."

Suhadolnik, R-24, of Parota 
Heights, stressed that the younger 
generations here “cannot be reminded 
enough” about the loss of freedoms in 
countries subjected to Soviet rule, 
“because, regretfully, we take our 
freedom for granted.”

Despite Soviet attempts to stamp it 
out, a resistance movement in the 
form of underground publications and 
forbidden cultural education survives 
in Lithuania.

Antanas Klimas, a University of 
Rochester linguistics professor who 
also špoke, observed that the size of 
this opposition was less important 
than its persistence. As long as there 
is resistance, there is hope, he said.

A program of Lithuanian folk songs 
and dances, presented by the church 
choir and Grandinėlė, a local folk 
dance ensemble, followed the 
speeches.

The commemoration was sponsored 
by local chapters of'the Lithuanian 
American Council, a national 
umbrella organization of 14 political 
action groups, and the Lithuanian 
American Community, a cultural 
organization.

Plain Dealer vasario 17 d. nu-

Europos kilmės ir puikiai 
supranta ir atjaučia mūsų 
pastangas atkovoti nepri
klausomybę Lietuvai. Savo 
kalboje jis stengėsi priminti, 
ypatingai jaunimui, kad 
ta laisvė, kuria naudojasi 
Amerikos gyventojai, nėra 
praktikuojama Sovietų Są
jungoje ir kad visiems priva
lu atsakomybė padėti tiems, 
kurie siekia išsilaisvinimo iš 
komunistų priespaudos.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo dr. Antanas Klimas, ling
vistikos profesorius Roches
terio universitete. Pastaty
damas klausimą, ar išeivijos 
lietuviai atliko Lietuvos am
basadoriaus pareigas ir ar 
jiems pavyko išgarsinti Lie
tuvos kančias plačiame pa
saulyje, profesorius išvardi
no eilę įvykių, kurie tą misi
ją išpildė. Prelegento nuo
mone, pats svarbiausias lie
tuvių, latvių ir estų politinės 
veiklos pasisekimas įvyko 
Australijoje, vyriausybei at
šaukus Sovietų okupacijos 
pripažinimą, ko niekad anks
čiau nebuvo girdėta pasaulio 
istorijoje.

J. Velykio nuotr.

Antras svarbus veiklos lai
mėjimas įvyko ryšium su Si
mo Kudirkos išlaisvinimo 
odisėja. Lietuvių ir jų drau
gų pastangomis, pasaulis 
garsino ir atidžiai sekė jo iš
davimo, teismo, kalinimo ir 
pagaliau išlaisvinimo eigą. 
Amerikoje įvykių žinios dar 
buvo papildytos televizijos 
drama ir knyga.

Prelegento nuomone, oku
puotos Lietuvos pogrindžio 
spauda liktų ‘balsas tyruose’ 
jeigu vakarų pasaulio lietu
viai jos neplatintų, nevers
tų į kitas kalbas ir nepaleis
tų į platųjį pasaulį. Ta spau
da išaugo į ‘baisų baubą So
vietų Sąjungos imperijai’.

Prof. A. Klimas skaito paskaitą. 
V. Bacevičiaus nuotr.

Dr. Klimas taipogi pami
nėjo populiarią literatūra 
anglų kalba, k.t. žinomo ra
šytojo Allen Drury knygą 
‘The Roads of Earth’, kurio
je keliose vietose paminėti 
lietuvių sukilimai prieš ru
sus, Tom Clancy knygą ‘The 
Hunt for the Red Deer’ apie 
vieną lietuvių šeimą, ir rim
tom studijom skirtą, lietuvių 
išleistą anglų kalba šešių 
tomų ‘Encyclopedia Litua- 
nica’.

Pabaigai dr. Klimas pažy
mėjo, jog pereitų metų Lais
vės Žygis Baltijos jūroje ir 
Kopenhagos tribunolas, prie 
kurio daugiausiai prisidėjo 
latviai ir estai, taipogi pri-

(Nukelta į 14 psl.)
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Clevelando organizacijų atstovai su vėliavomis dalyvavę Vasario 16 pamaldose Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. Dešinėje stovi ALT skyr. pirm. A. Pautienis. J. Velykio nuotr.

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 

birželio 15 d.

Vasario 16-toji Clevelande
(Atkelta iš 13 psl.) 

skaitytini prie išimtinų pro
pagandos laimėjimų, ypač 
Europos spaudoje.

Meninė programa pasigė
rėtina ne vien puikiu atliki
mu, bet įvairumu ir plačia 
apimtimi. Programoje daly
vavo 25-ių asmenų parapijos 
choras, orkestras susidedan
tis iš dviejų klarnetų, fleitos, 
trumpetės, valtaronės, tū
bos, akordeono ir elektrinių 
vargonėlių, ir 31 Grandinė
lės šokėjų.

Programa pradėta su cho
ru. Skambiai sudainavus 
penkias dainas, choras pasi

traukė į šonus, o į scenos vi
durį įplevėsavo spalvinga 
jaunų šokėjų grupė. Choras 
ir orkestras karts nuo karto 
daina ir muzika akompanavo 
įvairių šokėjų grupių grakš
čius pasirodymus, iš viso su
dainuojant dar penkias dai
nas. Pabaigai, iškilmingai ir 
didingai orkestrui užgaudus, 
salė virpėjo himnu Lietu
viais Esame Mes Gimę.

Choro dirigentė muzikė 
Rita Cyvaitė-Kliorienė. 
Grandinėlės vadovas Liudas 
Sagys. Programos pranešė
jai Dalia Orantaitė ir Romas 
Bublys.

Gražus minėjimo aprašy
mas tilpo sekančią dieną laik 
raštyje The Plain Dealer. Te 
levizijos stoties operatoriai 
atsilankė Mišių metu Šv. 
Jurgio bažnyčioje ir vaizdelį 
iš ten rodė TV ekrane.

Rengėjai dėkoja dr. Kli
mui už jo turiningą kalbą, dė 
koja visiems prie minėjimo 
rengimo prisidėjusiems, tau 
tybių bei valdžios atstovams 
ir minėjimo dalyviams.

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

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

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

.................—-
MATAS ATURNER I 

REALTY Į
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

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

(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)

• 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 ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

kaupti
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 

i HOWARD TURNER -
Adv. VYTAS MATAS

I

Attorney
- teisinis patarėjas
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JAKUBS AND SON
Al-

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir baizamuotojai

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.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• KOVO 2 D. 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose VLIKo 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.

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

6 mėn. 8.14%
12 mėn. 8.4%
18 mėn. 8.94%
30 mėn. 9.2%
Spec. sąskaita 7.12%
Reg. taup. s-ta 6.1%

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

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY 
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

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės dm Lūs.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood. Ohio
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VIEŠAS PRENEŠIMAS
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Cuyahogos apskrities 
kontrolierius Tim McCor- 
mack praneša, kad jo įstai
goje priimami pareiškimai 
nekilnojamo turto mokes
čiams sumažinti 
Homstead aktą.

Šie namų savininkai turi 
teisę pasinaudoti mokesčių 
sumažinimo aktu:

1. Nors vienas iš savinin
kų (vyras ar žmona) turi 
būti 65 metų arba senesnio 
amžiaus; arba 1986 gruo
džio 31 sulauksiąs 65 metų.

2. Asmenys turį invalidu
mo pažymėjimą, gali pa
duoti pareiškimą būdami 
bet kurio amžiaus.

3. Asmuo (savininkas) 
turi pats gyventi savo na
muose.

4. Savininko bendros me
tinės pajamos negali būti 
didesnės kaip $15,000 (vy
ro ir žmonos).

Norintieji gauti pareiš
kimo blanką arba sužinoti 
daugiau informacijų apie 
Homstead aktą, prašom 
skambinti darbo valando
mis (8:30-4:30) apskrities 
kontrolieriaus Tim McCor- 
mack įstaigai tel. 443-7050. 
Jeigu negalite susikalbėti 
angliškai, prašykite tarnau
tojo, kuris kalba lietuviškai. 
Asmenys, kurie buvo įteikę 
pareiškimus 1985 metais, 
kovo mėnesį gaus paštu 
naujus blankus.

bė. Profesiniai, L. Grinius, 
kaip liplomuotas elektros 
inžinierius bei daugelio 
priešginklinių sistemų tyri
nėtojas, darbuojasi JAV 
laivyno ginklavimosi sky
riuje. Jis yra gavęs 5 JAV 
laivyno įvertinimus ir dau
gelį kitų atžymėjimų. Taip 
pat parašė virš šimto tech
ninių straipsnių, kurių dau
guma yra neskelbtini JAV 
saugumo sumetimais.

Visuomeninėje veikloje 
L. Grinius pradėjo reikštis 
1943 m. kaip antinacinės 
rezistencijos veikėjas ir po
grindžio spaudos leidėjas.

Nuo 1979 m. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto valdybos vicepirmi
ninkas, lietuvių atstovas 
Pasaulio Pabaltiečių San
talkoje ir vienas iš pagrin
dinių šio laisvės žygio ko
ordinatorius.

Clevelandiečiai yra pra
šomi atsilankyti ir pasiklau
syti apie šį plataus masto 
lietuviams svarbų įvykį. 
Įėjimas auka. Pranešimą
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NERINGOS IR PILĖNU TUNTU
C- C-

KAZIUKO MUGE
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 POPIET?.

rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyrius.

(ap)
• Lietuvių namų akcinin

kų susirinkime įvykusiame 
vasario 23 d. į direktorių 
tarybą buvo išrinkti Algis 
Matulionis, Vytautas Ra- 
monis, Vytas čyvas ir Ro
mualdas Bublys. Susirinki
me dalyvavo 65 akcininkai 
atstovaudami apie 8,000 ak
cijų.

• Kredito kooperatyvo 
”Taupa” naujas telefono 
numeris yra: 481-6677. Ga
lima skambinti nuo antra
dienio iki šeštadienio darbo 
valandomis.

VASAROS ŽIEMOS
STUDENTŲ PROGRAMA 

WASHINGTONE

Joint Baltic American 
National Committee (JBA 
NC) kuris atstovauja Ame
rikos Lietuvių Tarybą, bei 
latvių ir estų organizacijas, 
praneša, kad ALTas ir 
JBANC jau priima kandi
datus 1986 m. vasaros ir 
1987 m. žiemos internų pro
gramom.

Vienas studentas iŠ kiek
vienos Pabaltijo tautybės 
bus parinktas dešimties sa
vaičių darbui JBANC įstai
goje netoli Washingtono. 
Kiekvienam internui bus
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PRANEŠIMAS APIE 
PABALTIEČIŲ LAISVĖS 

RYŽTO ŽYGĮ 
SKANDINAVIJOJE

VLIKo vicepirm. inž. Liū
tas Grinius padarys prane
šimą apie žygį Clevelando 
lietuvių visuomenei šį sek
madienį, kovo mėn. 2 d., 
2:30 vai. p. p. Lietuvių Na
mų didžioje salėje. Praneši
mas bus iliustruotas skaid
rėmis. Taip pat vyks žygio 
aprašymų Europos spaudo
je paroda.

Inž. Liūtas Grinius, bu
vusio Lietuvos prezidento 
dr. Kazio Griniaus sūnus, 
yra plati ir įdomi asmeny-

Btt! Zuperio! /avino/
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 /ftving/
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

MEMBER

FSLIC
Federel Savtne»& Lo*n Insuranc* Corp
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mokama $1,500.00 stipendi
ją už vasaros darbą; taip 
pat bus apmokamos oficia
lios kelionių išlaidos.

Internų programa sutei
kia progą studentams asme
niškai patirti ką reiškia 
Washingtone specialiųjų in
teresų grupių atstovavimo 
darbas, ir naudingiau susi
pažinti su Pabaltijo valsty
bes liečiančiais politiniais 
klausimais.

Internai turi mokėti sa
vo tautybės kalba. Turi bū
ti bent 18 m. amžiaus, JAV 
piliečiai ir Washingtone pri
valo turėti automobilį. Pir
menybė bus duodama tiems 
studentams, kurie pagrindi
niu dalyku studijuoja poli
tinius mokslus, žurnalisti
ką, baltistiką, sovietistiką, 
istoriją arba valdžios moks
lus.

JBANC prašo kad stu
dentai parašytų ir atsiųstų 
savo reziume (resume) kar
tu su lydraščiu (cover let- 
ter) iki balandžio 30 d. šiuo 
adresu: Amerikos Lietuvių 
Taryba, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Kai ku
rie universitetai teikia kre
ditus už politinį bei kitą 
vasaros interno darbą. Stu
dentai turėtų pasiteirauti 
ar jų universitetas teikia 
kreditus. Kandidatai taip 
pat prašomi pažymėti jeigu 
jie norėtų dirbti JBANC, 
žiemos laiku. Tie studentai 
kurie nebus išrinkti vasaros 
programai, turės progos 
dirbti žiemos programoje.

JBANC yra vienintelė 
pabaltiečių organizacija ku
ri dirba pilnu laiku Wa- 
shingtone pabaltiečių rei
kalams. JBANC finansiniai 
išlaiko Amerikos Lietuvių 
Taryba, Estų Amerikos Ta
ryba ir Amerikos Latvių 
Sąjunga. Be ALTo paramos, 
lietuvių jaunimas neturėtų 
šia neįvertinamą progą su
sipažinti su Washingtono 
politine sistema. Daugiau 
informacijų apie šią vasa
ros programą teikia Ame
rikos Lietuvių Taryba, 
telef. (312) 778-6900 arba 
JBANC, P. O. Box 4578, 
Rockville, Md. 20850. Tel. 
(301) 340-1954.



DIRVA
PRANEŠIMAS

Lietuvių Fondas praneša 
suinteresuotiems asmenims, 
organizacijoms ir instituci
joms, kad prašymai Lietu
vių Fondo paramai gauti, 
turi būti įteikti iki šių me
tų kovo 15 d., o studentų 
stipendijoms — iki balan
džio 15 d. Paskutinė įteiki
mo data yra laikoma pašto 

Trijų metų mirties sukaktis
A. A.

DR. VACLOVAS ČEKAS

Mirė 1983 m. vasario 21 d. Gimė 1905 m. 
Baigęs Tauragės mokytojų seminariją, vėliau stu
dijavo Heidelbergo universitete ir įsigijo medici
nos daktaro diplomą.

Nuo pat jaunų dienų įsijungė į tautines or
ganizacijas eidamas įvairias pareigas. Buvo Klai
pėdos krašto sukilimo dalyvis. Pirmos sovietų oku
pacijos metu už visuomeninę veiklą buvo pasodin
tas kalėjiman. Antrai okupacijai artėjant su šei
ma žmona Emilija ir dviem dukrom Aldona ir 
Danguole pasitraukė į vakarus ir čia vėl tuojau 
įsijungė į visuomeninę veiklą: aktyviai dalyvavo 
ALTe, ALT S-gos veikloje, LB, buvo Vilties d-jos 
valdyboje, prenumeravo daug lietuviškos spaudos. 
Dirbo, anot Lietuvos generalinio konsulo Aniceto 
Simučio žodžių, savo Tėvynei Lietuvai nesiekda
mas vadovavimo pareigų.

Giliai tebeliūdi
žmona Emilija,
dukterys Aldona ir Danguolė 
su šeimomis.

Tauriam lietuviui, Lietuvos kariuome

nės kapitonui
A. A.

KAZIUI MATUČIUI
mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai AUDRO
NEI, žentui RIMUI GULBINAMS bei jų šei
mai, posūniui EUGENIJUI KNIUKŠTAI, jo 

šeimai ir visiems velionies artimiesiems 
užuojautą reiškia.

Eleonora, Mečys, 
Rimyda, Šarūnas, Dainius, 

Gintaras ir Arvydas
V aliukėnai

spaudas. Vėliau gauti pra
šymai šių metų skirstyme 
nebus svarstomi;

Prašymams visos formos 
ir paiškinimai gaunami Lie
tuvių Fondo būstinėje: 3001 
West 59th Street, Chicago, 
III. 60629, telef. (312) 
471-3900. Būstinė veikia 5 
dienas savaitėje nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. 
Prašome užeiti ir pasiimti

Dr. Jokūbas ir Loreta Stukai, apdovanoti Vatikano aukš
tais žymenimis už nuopelnus Katalikų Bažnyčiai, buvo pagerbti 
Newarke, N. J. Šalia stovi vysk. Paulius Baltakis.

reikiamas formas, rašyti 
laiškus ar skambinti telefo
nu ir pageidaujama infor
macija bus suteikta. Prašy-. 
mai bus svarstomi tik lai
ku įteikus ir pilnai užpil
džius tik Lietuvių Fondo 
nustatytas formas.

• Vyriausia Skautininke 
vs Stefa Gedgaudienė asme
niškais reikalais būdama 
Los Angeles, Calif., taip pat 
dalyvavo vasario 15 d. vyr. 
skaučių kun. Gražinos bū
relio susimąstymo dienos 
sueigoje. Būreliui vadovau
ja Violeta Gedgaudienė. Va
kare susitiko su Palangos 
tunto vadovėm platesniam 
pas įtarimui, vadovaujant 
tuntininkei Laimai Jarašū- 
nienei. Vasario 16 d. daly
vavo Nepriklauso m y b ė s 
šventėje šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

• G. Meiliūnienė, SLA se
kretorė, praneša, kad SLA 
pildomosios tarybos rinki
mai vyks š. m. kovo mėn. 
Visi SLA nariai raginami 
rinkimuose gausiai daly
vauti.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratų ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

K. Šidlauskas,
St. Petersburg ............. 3.00

K. Pažemėnas,
Rancho Palos Verdes 25.00

A. Petkauskas, Chicago 5.00
A. Kizys, Euclid............  8.00
V. Katinas, Richmond Hill 3.00 
V. Rociūnas,

Independence ............ 8.00
J. Vilutis, Chicago ........ 18.00
S. Venclauskas, Euclid .. 3.00 
Pr. Dovydaitis,

Los Angeles ................ 8.00
V. Trečiokas, Wethersfield 8.00
J. Drasutis, Pittsburgh .. 8.00
P. Petrušaitis, Racine .... 15.00
K. Laikūnas, Chicago .. 5.00
A. Rimydis, Woodhaven .. 3.00
V. Požėla, Omaha ......... 3.00
A. Verbylienė, Cleveland 10.00
A. Kavaliūnienė, Chicago 3.00
L. Dautartas,

Ormond Beach............ 10.00
R. Jurkūnienė, Lomita .. 3.00
J. Bevins, Sarasota......... 3.00
A. Garmus, Juno įsiės 18.00

• Jonas Glemža, gyv. Vo
kietijoje, sausio 20 d. pami
nėjo 99 metų sukaktį.

Neprikausomoje Lietuvo
je J. Gliaudą pasižymėjo 
ekonominių o r g a nizacijų 
steigime ir buvo Pienocent
ro vyr. direktorium. 1944 
m. pasitraukęs į Vakarus, 
J. Glemža aktyviai dalyvau
ja V. Vokietijos lietuvių 
bendruomenės organizavi
me, buvo Vliko valdybos 
nariu, Eltos direktoriumi ir 
studentams šelpti draugijos 
"Labdara” pirmininku ligi 
šios dienos.

Linkime sukaktuvininkui 
Ilgiausių metų!

• Paulius Jurkus, Darbi
ninko redaktorius, vasario 
8 d. paslydęs ant suledėju
sio sniego, susilaužė dešinės 
kojos kaulus ir St. Joseph’s 
ligoninėje buvo padaryta 
kojos operacija.

PADĖKA

Mano broliui

JURGIUI ŠVOBAI
mirus Lietuvoje, pareiškusiems užuojautas 

ALTS Detroito skyriui ir draugams spaudo

je, laiškais ir asmeniškai savo ir šeimos var

du nuoširdžiai dėkoju.

Jonas Švoba

• Sol. Reginos žymantai- 
tės-Peters koncertas įvyks 
š. m. balandžio 20 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Toron
to Lietuvių Namuose. Ren
gia Dirvos rėmėjų Toronto 
būrelis.

/ v'lnž. A. Venskus — Eu
ropos Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Tarybos pirmi
ninkas š. m. sausio mėn. 9 
d. dalyvavo Europos Krikš
čionių Demokratų Unijos ir 
Europos Liaudies Partijos 
tarptautinės politikos komi
sijos posėdžiuose, kurie įvy
ko Europos Parlamento rū
muose Briuselyje.

Šiuose posėdžiuose, be ki
tų dienotvarkės punktų, bu
vo plačiai svarstoma šių 
dienų pavergtų kraštų pa
dėtis. Pranešimus padarė 
Čekoslovakijos, Jugoslavi
jos, Lenkijos, Lietuvos ir 
Vengrijos atstovai.

LOS ANGELES
• Lietuvių Kredito Koo

peratyvas persikėlė į nau
jai atremontuotas patalpas 
Tautinių Namų apačioje.

Raštinė atidaryta 5 die
nas savaitėje sekančia tvar
ka :

Nuo antradienio iki penk
tadienio nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai., antradienio vakare 
nuo 5 iki 7 valandos, šešta
dienį nuo 10 vai. ryto iki 12 
valandos. Pirmadienį užda
ryta.

Kredito Kooperatyve la-> 
bai palankiomis sąlygomis 
duodamos paskolos ir už 
santaupų indėlius mokamos 
aukštos palūkanos. Lietuvių 
kolonijos gyventojai malo
niai kviečiami naudotis šios 
įstaigos patarnavimais.

Kooperatyvo adresas — 
3352 Glendale Blvd., ,Los 
Angeles, Ca. 90039. Telefo
nas: (213) 661-5276 arba 
667-3080.

• Vincas Juodvalkis, CPA 
persikėlė į naujas patalpas 
Tautiniuose Namuose, 3352 
Glendale Blvd. Įstaiga ati
darą kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., išskyrus sek
madienius ir pirmadienius. 
Tel. (213) 667-3080.

• Kęstas ir Mirga Paže
minai, gyv. Rancho Palos 
Verdes, Ca., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

Visiems aukotojams nuo 
širdžiai dėkojame.
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