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VIENA TAUTA - DVI 
VALSTYBĖS

Žydų dilema, nesvetima ir mums
Vytautas Meškauskas

Izraelio šnipo Amerikos 
žydo Jonathan Pollard ir jo 
žmonos nuteisimas labai iš
ryškino vienos tautos, bet 
dviejų valstybių piliečių di
lemą. Ji jau buvo pradėju
si ryškėti per ginklų Iranu! 
skandalą. Prasidėjo ji daug 
anksčiau - su Izraelio atgi
mimu po II pasaulinio karo. 
Tada tačiau jos nebandyta 
spręsti. Buvo samprotauja
ma, kad Izraelio - demokra
tinės valstybės, strateginiai 
labai svarbioje vietoje - in
teresai daugiau-mažiau su
tampa su JAV interesais, 
kurių komunikacijos ir ūki
nėse sferose žydai turi labai 
didelės, jei nesakyti vyrau
jančios, įtakos. Po truputį 
pradėjo aiškėti ir spragos. 
Žydai, kurie šiame krašte 
stovi už lygias teises visiem- 
Izraelyje jų neduoda arabam 
Iš viso, Izraelis yra TAUTI
NĖ valstybė, kuri visų pir
ma turi tarnauti žydų tautos 
interesams. JAV tačiau rei
kalingi ir pakenčiami santy
kiai su arabais bei kitais ma
hometonais. Už tat kai ku
riais atvejais JAV bandyda
vo pažaboti Izraelio aspira
cijas išplėsti savo sienas. 
Kongresas, kurio narių per
rinkimas priklauso nuo ko
munikacijos tarnybos pagal
bos, visados būdavo Izraelio 
pusėje. Towerio komisija, 
kuri tyrė ginklų pristatymo 
Iranui skandalą, rado reikalo 
aiškiai konstatuoti, kad JAV 
ir Izraelio interesai ne visa
dos sutampa. Ji, rodos, ne
sigilino, tačiau niekam nėra 
paslaptis, kad Izraeliui ne
blogai, kad Irano-Irako ka
ras tęstųsi amžinai ir jam 
net Irano laimėjimas būtų 
mielesnis už Irako, nes per
sai ne arabai, o tų režimai 
Irano laimėjimo atveju pa
justų sau nemažą pavojų. 
Prie talkininkavimo ginklų 
Irane pristatyme, anot buv. 
šen. Tower, prisidėjo ir įsi
vyravusi pažiūra, kad sovie
tų žvalgyba neturinti sau ly
gių, kas šiuo atveju nepasi
rodė.

J. Pollard dirbo kaip ana
listas Laivyno žvalgyboje ir 
Izraeliui už gerą atlyginimą 
pristatė 360 kubinių pėdų 
slaptų dokumentų! Kaip tai 
interpretavo N.Y. Times? O 
gi:

'Žinoma, kad sąjunginin

kai renka informacijas vie
nas apie kitą. Amerikiečių 
satelitai nenustoja fotogra
favę virš Izraelio. Kiekvie
nas diplomatas, draugiškos 
ar priešiškos šalies, turi skai 
tytis, kad kas nors iš šalies 
klausosi jo kiekvieno pasi
kalbėjimo telefonu. Tačiau 
aukštiems pareigūnams pra
vesti stambaus mąsto špio
nažo operaciją pas sąjungi
ninką jau yra pasitikėjimo 
sulaužymas ... Izraelio va
dai netarnauja savo pačių 
interesams nuduodami, kad 
jų aukštieji pareigūnai ne
dalyvavo Pollardo aferoje ir 
juos net pakėlė (į aukštesnes 
vietas).’

Daug atviriau pasisako to 
paties laikraščio kolumnis- 
tas, buvęs prez. Noxono kal
bų rašytojas, William Safire. 
Pastebėdamas, kad Pollard 
yra Amerikos žydas, jis 
konstatuoja, kad Izraelis, 
pasamdydamas jį išduoti sa
vo kraštą, sudavė smūgį sa
vo pačių valstybei, sugadin
damas santykius su jį globo
jančia super-valstybe. Tai 
tik vanduo ant anti-semitų 
malūno, kurie teigia, kad žy
dai bet kur geriausiu atveju 
turi dvylypį lojalumą, o blo
giausiu - sudaro pavojingą 
penktą koloną. Jis baigia 
pažymėdamas, kad Ameri
kos žydai yra Izraelio rėmė-

Gorbačiovo spąstai...

L’EXPRESS

Diįvos rėmėjų Toronto būrelio valdyba paviljone prie verpimo ratelio. Iš kairės: sekr.
J. Varanavičius-Varčius, pirm. B. Abromaitienė ir ižd. V. Matulevičius. S. Dabkaus nuotr.

Užgavėnių karnavalas Toronte J. Varčius

Užgavėnių karnavalas yra 
Toronto Lietuvių namų tra
dicinis metinis renginys, 
kuris šiais metais įvyko va
sario 28 d., šeštadienį. Tai 
aštuntasis karnavalas, kuria 
me dalyvavo 10 organizaci
jų. Renginį sudarė dvi pag
rindinės dalys: jaunimo po
pietė ir kaukių vakaras.

jai kultūros ir religijos srity
se, bet valstybės interesus 
ir galutiną lojalumą liečian
čiuose reikaluose Izraelio 
vadai ‘apie mus turi galvoti, 
KAIP APIE AMERIKOS 
ŽYDUS’.

(Nukelta į 2 psl.)

JAUNIMO POPIETĖJE 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 v.v. da
lyvavo apie 300 svečių, ku
rių pusę sudarė jaunimas. 
Popietė vyko Mindaugo, 
Mortos ir Gedimino salėse. 
Mortos svetainėje LN Mote
rų būrelis turėjo turtingus, 
baravykais, spurgomis, py
ragais apkrautus stalus. Vi
są tai pirko svečiai, vaišinosi 
taip pat ir karštais Užgavė
nių maisto patiekalais. LN 
vyrai aptarnavo barą. Sve
tainės sienas puošė LN bū
relio veiklos nuotraukos.

Mindaugo menės balko
nuose buvo įrengti organiza
cijų pagrindiniai paviljonai. 
Už paviljonų originalumą, 
ėstetiškumą ir pastangas, 

įvertinimo komisija paskyrė 
sekančias premijas: $50 - pir 
mąją premiją - GINTARUI 
už ‘Bičių avilį’, $30- antrąją - 
ATŽALYNUI už ‘Turgų’ ir 
$20 - trečią - DIRVOS pavil
jonui. Be šių, čia paviljonus 
buvo įrengę Lietuvių pensi
ninkų klubas, Maironio mo
kykla, Moksleiviai ateitinin
kai, Filatelistų draugija ir 
Vyrų choras ‘Aras’. Prie pa
viljonų nuo 1 iki 3 vai. buvo 
didelis judėjimas. Mažieji 
įsikibę į tėvelių skernus tuš
tino jų pinigines, bandydami 
laimę loterijose bei pirkdami 
daugybę pyragaičių, keptų 
baravykėlių ir kitų skanu
mynų.

Gedimino pilies menėje 
vyko VAIKŲ DARŽELIO 
PIEŠINIŲ PARODA. Čia 
buvo iškabinti ant sienų ir 
salės viduryje N.P. Marijos 
seselių vaikų darželio auklė
tinių apie 140 spalvotų pie
šinių, įvairaus dydžio, kurie 
charakterizavo 2-5 metų am
žiaus vaikų fantastišką pa
saulį. Naudoti įvairūs pieši
mo metodai ir dažai. Jų dau
guma priklausė ‘abstrak
taus’ meno piešiniams, kurie 
vaizdavo gėlytes, medelius, 
gamtą ir žvaigždynus.

Jaunimo popietės meninė 
programa prasidėjo 3 vai. po 
pietų Mindaugo meneje. Ati
darymo žodį tarė LN visuo
meninės veiklos komisijos 
pirm. A. Jankaitienė. Prog
ramą sklandžiai pravedė jau 
nutė pranešėja D. Grybaitė. 
Pirmieji scenoje pasirodė 
vaikų darželio 25 auklėtinių 
choras. Vadovaujant sese
lėms Loretai ir Teresei, tal
kinant mok. B. Kmieliauskie

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVOITIME POLIUM ■ Iš kitos pusės

Europiečiai ir vid. distancijos raketos. - Kaip Reagano pasiūlymas 
virto Gorbačiovo 'iniciatyva’. - Išsigelbėjimo ratas Reaganui? 

jo nuo karo jau per 40 metų.
Gorbačiovas galėjo turėti 

galvoje ir grynai karinius su 
metimus. NATO yra pasiry-

1981 metais prezidentas 
Reaganas, prieš pasiųsda
mas savo vid. distancijos ra
ketas į Europą, pasiūlė so
vietams vadinamą ‘zero op- 
tion’. Toji numatė, kad abi 
supervalstybės iš Europos 
atitrauktų visas savo vid. 
distancijos raketas, t.y. to
kias, kurios galėtų pasiekti 
taikinius tik Europoje. Jos 
labai neramino europiečius, 
kurie įsivaizdavo galimybę, 
kad Amerikai ir Sovietijai 
dėl kurių nors priežasčių su
silaikius nuo tarpusavio ato
minio karo, sovietai tas savo 
raketas panaudos įsigalėji
mui Vakarų Europoje.

Atsakingi Europos politi
kai dėl to visą laiką stengėsi 
gauti galimai daugiau ame
rikiečių įsipareigojimų. To
je dvasioje NATO 1979 m. 
nutarė, kad atsvarai prieš

Žydų dilema...
(Atkelta iš 1 psl.)

Gerai, kad jis apsižiūrėjo. 
Faktinai jis jau anksčiau tu
rėjo pareikšti protestą prieš 
OSI įsteigimą, kuri ieško kai 
tininkų tik prieš žydų teises 
kituose kraštuose, diskrimi
nuojant visus kitus. Žinia, 
įsibėgėjus užsimirštama. 
Pav., Izraelio ministeris pir
mininkas Shamir pareikala
vo, kad JAV neįsileistų pas 
save žydų, kuriuos gal sovie
tai ateityje išleis ir kurių pa
leidimo JAV reikalauja! Tuo 
net N.Y. Times vėl pasipik
tino. Mat’, sovietai išleidžia 
tuos, kurie turi užsienyje gi
minių. JAV yra apie 200 
tūkstančių žydų, kurie turi 
giminių Sovietijoje. Shamir 
nori, kad tuo pretekstu iš
važiavę sovietų žydai važiuo 
tų tik į Izraelį, kas būtų ele
mentarinių žmogaus teisių 
suvaržymas. Mat, Izaeliui 
reikalingi nauji gyventojai, 
kad išstumtų senuosius gy
ventojus iš Palestinos.

•••
Nuo šios dilemos nėra sau

gūs nė vienos svetimos kil
mės amerikiečiai. Ne sveti
ma ji ir mums, ypač sovietų 
propagandai skatinant neuž
miršti savo kilmės.

Čia esama nemažai ironi
jos. Gorbačiovas, neseniai 
lankydamasis Latvijoj ir Es
tijoje, nė žodeliu neužsiminė 
apie tų kraštų skirtingas kul 
tūrines aspiracijas. Savo 
garsioje sausio 27 d. kalboje 
jis faktinai pasmerkė nacio
nalizmą. Jis tačiau ne tik to- 
leruoje, bet ir skatina visų 
tautų ‘Tėviškės’ draugijas, 
kad jos : žadindamos tautinį 
sentimentą - ieškotų poten
cialių šnipų ir kolaborantų 
visose srityse. To negalima 
užmiršti santykiams tamp- 
rėjant.

sovietų vid. distancijos ra
ketas, amerikiečiai turėtų į 
Europą atgabenti savo to
kias pat. Kai už poros metų
atėjo laikas tą nutarimą įvyk žūsi sovietams pasipriešinti 
dyti, Reaganas pasiūlė ‘zero 
option7 - jei sovietai atšauk
tų savo raketas, JAV nesiųs 
savų.

Sovietai tą pasiūlymą at
metė, tarp kitko tikėdamiesi 
kad amerikiečių raketos Eu
ropoje padidins rusenantį 
europiečių pasipiktinimą ato 
miniais ginklais. Iš tikro de
monstracijų buvo, bet jos 
nieko nepakeitė. Reikiavjke 
Gorbačiovas iš principo suti
ko su Reaganu 1981 m. pa
siūlymu, bet jį susijo su atsi
sakymu nuo vad. žvaigždžių 
karo. Dabar jis sutiko apie 
tai kalbėtis be kitų sąlygų. 
Sovietų pusė sutiko net su 
kontrolės priemonėmis ir 
inspektorių įsileidimu į savo 
teritoriją. Jie net pašaipiai 
paragino amerikiečius pri
imti specialius įstatymus, 
verčiančius JAV privačias 
įmones įsileisti sovietų in
spektorius, nes pagal vei
kiančius dabar įstatymus jos 
nėra įpareigotos įsileisti bet 
kokius stebėtojus.

Dalis europiečių, ypač 
prancūzai, galvoja, kad ge
riau už ‘zero option’ būtų to
kių raketų sumažinimas abe
jose pusėse. Mat ir mažes
nis skaičius tokių JAV rake
tų būtų Amerikos atominio 
skėčio Europai simbolis.

Daugumai europiečių vi
siškas atšaukimas JAV ir 
sovietų raketų būtų maloni 
atgaiva nuo atominio slogu- 
gučio, raginant pasidairyti ir 
kitų ginklų sumažinimo gali
mybių. Sovietams, žinoma, 
tokios jų tendencijos apsiei
ti be amerikiečių talkos be 
abejo yra malonios.

Grižti prie ‘zero option’ 
juos vertė ir kita spekuliaci
ja. Reaganas turėtų vertin
ti dabartinę Gorbačiovo ini
ciatyvą kaip jam numestą 
gelbėjimo ratą, padedantį 
jam nenuskęsti ginklų Ira- 
nui skandale. Dauguma ame 
rikiečių, kiekvienu atveju 
demokratų Kongrese, nori 
bet kokio susitarimo su so
vietais, vedančio prie ato
minio apsiginklavimo suma
žinimo. Ir jiems geriau, kad 
tokį susitarimą pasirašytų 
respublikonų administraci
ja, kurių partija po to nega
lėtų dėl to susitarimo prie
kaištauti demokratams.

Reikia taip pat atsiminti, 
kad europiečiai nenori išleis
ti daugiau pinigų savo apsi
ginklavimui, kuris juos ap
saugotų nuo sovietų persva
ros konvencionaliais ginklais 
Tas verčia juos ir toliau tikė
tis, kad kraštutiniu atveju 
juos išgelbės amerikiečių 
atominiai ginklai. Ta grės
mė faktinai Europą išsaugo-

su vadinama ‘Forward de- 
fence’, t.y. nesitraukti nuo 
sienos, bet galimai arčiau jos 
gintis. Tai privedė prie di
desnio NATO kariuomenių 
sutelkimo arčiau sienos. 
Kaip tik čia ją gali pažeisti 
trumpos distancijos atomi
niai ginklai, kai tuo tarpu so
vietų kariuomenė yra sutelk 
ta toliau nuos sienos, kur ją 
gali pasiekti tik vid. distan
cijos raketos. Gorbačiovas 
apie trumpos distancijos ra
ketas nekalba, o jų sovietai 
turi nemažai.

Pagrindinis, tačiau, Gor
bačiovo tikslas yra priversti 
JAV atsisakyti nuo Reagano 
siūlomos strateginės apsigy
nimo iniciatyvos. Net jei pa
sirodytų, kad visiškas JAV 
teritorijos apgynimas nuo 
atskrendančių raketų yra 
neįmanomas, tam tikslui 
išvystytos technologijos pa
sitarnautų kitų ginklų pato
bulinimui, bei civilinei pra
monei. Sovietai šioje srityje 
konkuruoti negali, už tat no
ri tą procesą sulėtinti.

Gorbačiovo nusileidimas, 
t.y. pareikštas noras kalbė
tis apie vid. distancijos rake
tas atskirai nuo strateginio 
apsiginklavimo iniciatyvos, 
pasitarnauja ir Reagano ad
ministracijai, nes parodo, 
kad sovietai daugiau reika
lingi atominių ginklų kontro
lės negu amerikiečiai. O jei 
taip, jie turi padaryti ir di
desnių nuolaidų.

dUiMNįt rašo
SOVIETAI VIS ŽVEJOJA

Labai nemalonus sovie- 
tams yra Amerikos vyriau
sybės nepripažinimas Lie
tuvos okupacijos. Tą jie mė
gina apeiti užmegsdami ry
šius su atskirais asmenimis, 
organizacijomis ir miestais.

Neseniai Madison, Wis- 
consin spaudoje buvo pa
skelbta sovietų draugišku
mo šventė, kurios metu 
disori meras namiškė kad 
priinia. JUkoHŠKu mo ryšį su 
Vilniaus miestu.

Šventės programa, išsky
rus parodymą Vilniaus 
skaidrių ir pora smulkme
nų, buvo grynai slaviška ir 
sovietiška.

Atvykusiems į šventę te
levizijos stočių reporte
riams aktyvesnieji Madison 
ir apylinkės lietuviai aiški 

 

no^ kad Lietuva buvo prie
varta įjungta į Sovietų Są
jungą, kad nėra leidžiama 
laisvai keliauti po Lietuvą, 
išskyrus keletą miestų, kad 
Lietuva nėra slavų tauta,

A. Balašaitienė kovo 5 d. Nr., aptardama Amerikos 
(su ’k’) filmą, pareiškė viltį, kad tas filmas, nors ir tu
rintis daug trūkumų, privers ne vieną amerikietį giliai 
susimąstyti. Ir tas jau gerai.

Kaip tyčia tą pačią dieną gavau iškarpą iš WISCON- 
SIN STATĖ: JOURNAL vasario mėn. 20 d. laidos, kuris 
verčia suabejoti gilaus susimąstymo rezultatais. Kris 
Kodrich jame rašo:

”Visą savaitę stebėję kontraversinę ABC fil
mą ‘Ameriką’, jūs tur būt bijote, kad sovietai pa
sirodys Statė street’e, kabinėdami Gorbačiovo pa
veikslus ir versdami gerti daug vodkos ...” ”Jei 
taip, turiu jums staigmena: sovietai tikrai ateina, 
bet nešdami draugystę, o ne agresiją...” 
“Sovietų pareigūnai šį pavasarį apsilankys Madi- 
son’e formaliai paskelbti, kad Vilnius ir Madisonas 
yra seserys“.

Kad supažindinti su sovietų gyvenimu, šeštadienį 
(vasario 21 d.) buvo rengiama draugystės su sovietais 
šventė, demonstruojant ukrainiečių kiaušinių dažymą, 
Azerbeidžiano tautinius šokius, ir rusišką senelį šaltį 
su snieguolėm. Už 25 centus vaikai galėjo ant 16-to am
žiaus spaustuvės preso atsispausdintį lietuvišką poemą.

Tai buvo ’Madison Soviet Sister City Project’.paren- 
gimas. To projekto direktorė Ruth Paulv aiškino, kad tai 
padės ištaisyti paliktą to filmo klaidingą įspūdį apie 
Sovietų Sąjungą. Vilnius pasirinktas kaip sesuo todėl, 
nes yra Lietuvos sostinė, o Lietuva esanti pieną produ
kuojanti šalis. Tas giminystės ryšis esąs vienas iš 10 
leistų sovietų vyriausybės ir bus apvainikuotas Vilniaus 
burmistro apsilankymu Madisone. Kaip į tai žiūri Wa- 
shingtonas — nepasakyta. Kaip tame filme — su juo 
visai nesiskaitoma.

Beje, toji Ruth Pauly kartu su savo vyru Allen Hub- 
bard bei keturių mėnesių dukrele Maureen lapkričio mėn. 
lankėsi Vilniuje. Ten didžiausią įspūdį jai paliko prie 
krautuvės durų paliktas vežimėlis su vaiku, kurio niekas 
nedabojo. Girdi, Sovietijoje nėra tos baimės, kuri JAV 
miestuose lydi moteris ir vaikus.

Na, jei taip logiškas sekantis žingsnis būtų pasipra
šyti sovietų saugumo globos. Kai atvyks KGB, jau ne
daug truks iki filme pavaizduotos padėties realizavimo.

Tarp kitko — tą iškarpą atsiuntęs tautietis teirau
jasi kur dingo mūsų veiksniai. ? (vm)

kad bendravimas su Vil
nium nėra toks kaip lygus 
su lygiu, bet tik tiek kiek 
Maskva leidžia ir t.t.

Televizijos reporteriai iš
klausė lietuvių pasisaky
mus, bet vėliau vakare per 
vietines žinias parodė labai, 
mažai.

Kyla klausimas ^r bro- 
I lystės su Vilnium projektas 
mums iš viso penriimtinas, 
ar tik slaviški ir sovietiški 

jprTčcTaiyra atmestini?
Sovietai žino, kur žuvys 

kimba. Jie dažnai lankosi 
Madison. Beveik visi laisvai 
kalba angliškai.

Madison lietuviai infor
muoja vietinę spaudą ir 
miesto merą apie sovietų 
propagandą ir Lietuvos bei

Vilniaus statusą. Lietuvių 
laiškų Madison dienraštis 
nespausdina.

Yra apgailėtina, kad ame
rikiečiai aktyviai ir pasy
viai prisideda prie sovietų 
politikos ir propagandos 
plėtimo.

T. P.
Madison, Wi.

LETTER CUTTER — We are expand- 
ing & setting up a new dept. Look
ing for a craftsmen in wood & me
tai. knovvledge of vacuum forming 
helpful. Good working conds., BC BS, 
maj. med. Call Rolly 201-472-7600.

(11-12)

CARPENTER/ MECHANICS
Mature minded, responsible individual 
with good mechanical skills. Mušt 
own vehicle, salary plūs incentive 
bonus & truck allowance. Opportunity 
to earn in excess of $35,000 per yr. 
Call 201-388-8900 for interview ask 
for Mr. Martin or Mr. Micbael.

(11-13)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOII IR CHICAGOS LIETUVIO TARYBA

EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINES 
ASAMBLĖJOS REZOLIUCIJA 

PABALTIJO TAUTIĮ KLAUSIMU
Priimta 1987 metų sausio 28 d.

ASAMBLĖJA,
1. Atsižvelgdama į tai, 

kad Tarptautinės Konvenci
jos apie pilietines bei poli
tines teises pirmas straips
nis ir Tarptautinė Konven
cija apie ūkines, visuome
nines bei kultūrines teises 
skelbia tautų apsisprendimo 
teisę, ir kad Sovietų Sąjun
ga yra pasirašiusi šias Kon
vencijas;

2. Atsižvelgdama į tai, 
kad Saugumo ir Bendradar
biavimo Europoje Konfe
rencijos baigiamojo akto aš
tuntas principas garantuo
ja tautų apsisprendimo tei
sę bei jų teisę bet kada ir 
bet kuriuo būdu visai lais
vai nuspręsti savo vidaus 
bei užsienio politinę padėtį;

3. Prisimindama, kad Pa
baltijo valstybių inkorpora
cija i Sovietų Sąjungą žiau
riai pažeidė ir tebepažeidžia 
tautų apsisprendimo teisę, 
ir kad didelė dauguma Eu
ropos valstybių bei daugelis 
tarptautinės bendruomenės 
narių nepripažįsta šios in
korporacijos;

4. Atsižvelgdama į tai, 
kad šios inkorporacijos su
keltoms tarptautinėms pro
blemoms panaikinti reikia 
sprendimo, paremto tarp
tautiniais įsipareigojimais, 
kuriuos yra prisiėmusi So
vietų Sąjunga ir kiti tarp
tautinės bendruomenės na
riai;

5. Pažymėdama ir smerk
dama rimtus žmogaus tei
sių, įskaitant religijos lais
vę, pažeidimus, kuriuos So
vietų pareigūnai įvykdė tri
jose Pabaltijo valstybėse;

6. Smerkdama faktą, kad 
dėl prievartinės emigracijos 
į jų kraštus, Pabaltijo tau
tos yra verčiamos asimiliuo
tis ir kad stoka galimybių 
patiems šviestis bei kultū
riniai reikštis veda prie tau
tybės praradimo;

7. Prisimindama Europos 
Parlamento 1983 m. sausio 
13 d. priimtą rezoliuciją 

apie padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje;

8. Tikėdama, kad politi
nio Pabaltijo problemos 
sprendimo geriausia siekti 
platesniuose Rytų-Vakarų 
santykių, ypač santykių 
tarp dviejų didžiųjų vals
tybių, rėmuose;

9. Atsižvelgdama į tai, 
kad šių santykių pagerėji
mas galėtų palengvinti 
veiksmingą šių kraštų liki
mo klausimo iškėlimą, ypač 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferenci
jų veiklos rėmuose, kurios 
tikslas yra visų Europos 
valstybių pastangomis pa
šalinti Rytų-Vakarų anta
gonizmą, gerbiant kiekvie
nos teisę laisvai, ir pagal 
savo žmonių pageidavimą 
nuspręsti savo politinę, ūki
nę, visuomeninę bei kultū
rinę sistemą;

10. Pažymėtina, jog kai 
kurie principai, tvarkant., .•• 
E.S.B.K. veikloje dalyvau
jančių valstybių tarpusavio 
santykius, atsižvelgia į te
ritorines ribas, paveldėtas 
1945 metais pasibaigus ka-- 
ro veiksmams (sienų nepa
žeidžiamumas, t e r itorinė 
neliečiamybė), bet neužšal- 
do esamos padėties ir nepa
tvirtina Europos status 
quo;

11. Pabrėžiama, kad Hel
sinkio Baigiaminis Aktas 
įsakmiai numato sienų kei
timo galimybę remiantis 
tarptautine teise, taikiomis 
priemonėmis ir sutarimu;

12. Pabrėždama, kad žmo
gaus teisių klausimas, E.S.
B. K-je dalyvaujančios vals
tybės negali remtis valsty
binio uverenumo principais, 
norėdamos užkirsti kelią 
diskusijoms apie šių teisių 
gerbimą;

13. Prašo Sovietų Sąjun
gos vyriausybę gerbti ap
sisprendimo teisę ir žmo
gaus teises Pabaltijo vals
tybėse.

14. Kviečia į Europos Ta-

Stebint Chicagos visuo
meninį ir politinį gyvenimą 
tenka pastebėti, kad artė
jant Vasario 16-tąjai mūsų 
v i s uometininio gyvenimo 
vadai ir vadeivos suserga 
tam tikra Vasario 16-osios 
minėjimo „liga”. Ir, tur būt, 
bus sunku tiems mūsų vi-, 
suomeninio gyvenimo vai
ruotojams nuo tos ligos ap
sisaugoti, ar visai pagyti. 
Kiekvienais metais ji ple
čiasi ir daugėja, šiais me
tais tų minėjimų Chicagoje 
ir jo priemiesčiuose įvyko 
apie 10 vietovių. O sekan
čiais metais gal dar padau
gės. Tai mūsų išdidžių vei
kėjų sunkiai pagydoma li
ga. Reikia manyti, kad po 
kai kurio laiko mes ją pri
pažinsime, kaip neišmintin
gą mūsų visuomeninio gy
venimo išdaiga. O šiuo me
tu ji mūsų politinio ir vi
suomeninio gyvenimo vairą 
stabdo ir neleidžia išvystyti 
jo pilno pajėgumo tiesiogi
niam mūsų pavergtos tėvy- 
ns laisvinimo darbe.

šios mintys man kilo Chi
cagos ALTo posėdyje be
svarstant Chicagos ALTo 
Vasario 16-sios minėjimo 
rezultatus. Tiesa, gal būt 
beliko tik vienas Chicagos 
ALTas, kur Vasario 16-sios 
minėjimo surinktos aukos 
patenka tiesioginiam Lietu
vos laisvinimo darbui pa
remti. Ir tenka pasidžiaug
ti, kad 1986-87 m. Chicagos 
ALTas vadovaujant jaunam 
ir energingam pirmininkui
VI. šoliūnui ir paremiant 
kitiems tarybos nariams, 
atsiektos gana geros darbo 
veiklos išdavos.

Š. m. kovo 4 d. Alto pa
talpose (2606 West 63rd 
Street) įvyko Chicagos Al
to valdybos posėdis. Jame 
dalyvavo šie valdybos na
riai: V. šoliūnas, M. Mar
cinkienė, T. Kuzas, E. Ja
šiūnus, dr. V. Dargis, A. 
Katelienė, J. Jasiūnas, I. 
Andrašiūnas, C. Oaksas ir 
J. Bagdžius.

Chicagos Alto pirminin
kas V. šoliūnas pasiūlė ši
tokią posėdžiui darbotvar
kę: praeito posėdžio proto
kolo skaitymas, Vasario 16- 
sios minėjimo apžvalga, me
tinės konferencijos datos ir 
vietos parinkimas ir Pa
vergtų tautų reikalai. Pra
eito valdybos posėdžio pro
tokolą perskaitė sekr. A. 
Katelienė. Jis priimtas be 
pataisų. Posėdžio dalyviai 
pažymėjo, kad š. m. reng
tas Vasario 16-sios minėji
mas Marijos Aukšt. mokyk-

yybą įeinančių valstybių vy
riausybes E.S.B. Konferen
cijoje Vienoje, ir jei to pri
reiktų, būsimuose suvažia
vimuose atkreipti dalyvau
jančių valstybių dėmesį į 
rimtus žmogaus teisių bei 
apsisprendimo teisės pažei
dimus trijose Pabaltijo 
valstybėse. (ELTA) 

los salėje visais atžvilgiais 
gerai pavyko. Minėjimui pa
tiektą programą dalyviai 
įvertino teigiamai. Oficia
lioji dalis praėjo be dides
nių nesusipratimų. Pakvies
ti kalbėtojai: Hon. Richard 
Schifter — valstybės sekre
toriaus asistentas ir prof. 
Feliksas Palubinskas iš Ka
lifornijos buvo gana santū
rūs ir savo kalbų neištęsė. 
Publika jų kalbas išklausė 
su dideliu dėmesiu ir buvo 
patenkinta. Politinių svečių 
šiame minėjime nebuvo, iš
skyrus Marąuette Parko 15- 
sios apylinkės seniūnę Car- 
ter. Labai malonų sveikini
mo raštą Vasario 16-sios 
proga atsiuntė Illinois Statė 
senatorius, daugumos lyde
ris Frank D. Savickas. Už 
šį gražų prisiminimą, jam 
buvo pasiųsta atitinkama 
padėka.

Meninė dalis, kurią atliko 
ansamblis ^Dainava” ir tau
tinių šokių grupė „Spindu
lys” praėjo gana sklandžiai 
ir dalyviams paliko džiaugs
mingą įspūdį.

Iždininkas O. Kremeris 
raštu patiekė piniginę apy
skaitą. Iš jos duomenų pa
aiškėjo, kad Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 69 
m. minėjime Marijos Aukš
tesniojoje mokyklos salėje 
1987 m. vasario 15 d. aukų 
surinkta 13,243 dol. Visos 
aukos pagal dalyvių pagei
davimą buvo paskirtos tie- 
tiesioginiai Alto Lietuvos 
laisvinimo darbams parem
ti.

Svarstant metinės konfe
rencijos programos reika
lus, posėdžio dalyviai nuta
rė konferenciją kviesti š. m. 
balandžio 5 d. 2 vai, p. p. 
Lietuvių tautinių namų pa
talpose. Jos metu įteikti au
ką 10,000 dolerių Centro 
ALTo valdybai.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

Be to, buvo išrinkta no
minacijų komisija: V. šo* 
liūnas, M. Pranevičius, I. 
Andrašiūnas ir T. Kuzas. 
Mandatų komisiją sudarė: 
V. Stanaitienė, M. Marcin
kienė ir A. Katelienė.

Apie Pavertgtų tautų rei
kalus kalbėjo jų pirminin
kas C. Oksas. Jis priminė, 
kad sekančiame posėdyje 
bus patiekta smulki veiklos 
programa. Baigdamas savo 
pranešimą jis paprašė Pa
vergtų tautų reikalams pa
skirti mokestį 200 dol. šią 
sumą posėdžio dalyviai 
vienbalsiai nutarė paskirti.

Ign. Andrašiūnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

CHICAGOS RENGINIŲ 
KALENDORIUS

• Kovo 22 d. (sekmadie
nį) Putnamo seserų rėmėjų 
pamaldos ir vakarienė, Jau
nimo centre.

• Kovo 28 d. (šeštadienį) 
Lietuvių Fondo narių visuo
tinis metinis suvažiavimas 
Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Registracijos pra
džia 8:30 vai. ryto.

• Kovo 28 d. (šeštadienį) 
7:30 v. v. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoj Drau
go koncertas. Dalyvauja so
listai: Algirdas Brazis, An
tanas Pavasaris, Aldona 
Stempužiene ir Diana Vai- 
telytė. Bilietai Vaznelių pre
kyboje.

• Balandžio 4 d. (šešta
dienį) 6:30 vai. vak. Jau
nimo centro didž. salėje, 
Chicagoje, laureatų pager
bimas. Programoje: premi
jų įteikimas, sveikinimai, 
vakarienė, ir Antras kai
mas. Bilietai pas rengimo 
komiteto narius ir Vaznelių 
prekyboje. Dalyvaukime.

1
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Toronto Lietuvių namuose įvykusiame 1987. II. 28 Užgavėnių karnavale "Dirvos” paviljo
nas, laimėjęs III premiją. Paviljono talkininkai iš kairės: I. Baltakienė, V. Matulevičius, R. Žu
kauskienė, J. Varanavičius, A. Abromaitytė, M. Abromaitis ir B. Abromaitienė.

S. Dabkaus nuotr.

Užgavėnių karnavalas Toronte...
(Atkelta iš 1 psl.)

nei ir akordeonu pritariant
N. Benotienei, jaunieji dai
nininkai atliko 6 dainelių py
nę, ne tik dainuodami, bet ir 
vaidindami. Jų nuotaikai 
pakelti du ‘pipirai’ daužė 
būgną, ignoruodami ritmo 
taisykles. Tai buvo įdomiau
sia popietės programos da
lis, užtrukusi apie 15 minu
čių. Žybčiojo foto aparatai, 
nes jų tėveliai norėjo įamžin
ti nuotraukose savo vaiku
čių pirmą pasirodymą. Pub
lika nepagailėjo mažiesiems 
dainininkams ir jų mokyto
joms ilgų plojimų.

Mažųjų chorui pasislėpus 
už scenos uždangos, ‘Atžaly
no’ mažieji salės centre pa- 
vai pašoko ‘Noriu miego’ ir 
‘Suktinį’. Vėl atsiskleidus 
scenos uždangai, publika gar 
siais plojimais sutiko sceno
je išsirikiavusius Maironio 
mokyklos 4-7 skyrių - apie 40 
daininkų, mergaičių ir ber
niukų, kurie, diriguojant D. 
Viskontienei ir akompanuo
jant J. Govėdui, atliko kele- 
tos dainų pynę. Tai gražus, 
spalvingas, mišrus vaikų cho 
ras, pajėgus reprezentuoti 
lietuvius kitataučių rengi
niuose ar festivaliuose.

Jaunimo popietės meninę 
programą, kuri užtruko apie 
valandą laiko, užbaigė ‘Gin
taro’ jaunųjų vaikų grupė, 
pašokusi ‘Voveraitę’ ir vy
resniųjų vaikų grupė ritmiš
kai pašoko ‘Kalvelis ir ‘Žve
jų polka’.

KAUKIŲ VAKARAS vy
ko Mindaugo ir Mortos salė
se, prasidėjęs 7 v.v. Daly
vavo per 200 svečių ir apie 
80 meninės programos atli
kėjų. Koncertas pradėtas 
7:30 v.v., pranešinėjo Z. 
Gurklytė.

Valandą užtrukusi prog
rama buvo įvairi ir nuotai
kinga. Pirmieji saiės centre 
išsirikiavo ‘Atžalyno viduri
nės grupės šokėjai, kuri atli
ko šokių pynę vikriai ir jud
riai. Jiems pasitraukus, 
‘Gintaro’ ansamblio 11 mer
gaičių dainos vienetas švel

niai padainavo ‘Gražių daine 
lių’ ir ‘Pievos pražydo’. Čia 
vėl salėje išsitiesė ‘Gintaro’ 
vidurinės grupės šokėjų vo
ra, kuri atliko tris tautinius 
šokius.

Koncertą užbaigė Toronto 
vyrų choras ‘Aras’, diriguo
jant V. Verikaičiui ir akom
panuojant J. Govėdai, nuo
taikingai atlikdamas 6 prog
ramines dainas. Visiems 
programos atlikėjams publi
ka padėkojo ilgais plojimais.

Po koncerto, grojant links 
mam orkestrui, vyko šokiai, 
į kuriuos įsijungė jaunimas 
ir senimas. Visi vaišinosi 
Užgavėnių tradiciniais karš
tais maisto patiekalais ir 
baro gėrimais.

Apie 10 v.v. visus nustebi
no netikėtai atvykę du gar
bingi lietuvių draugai: Onta- 
rio vyriausybės ministris T. 
Ruprecht ir Kandos parla
mento atstovas A. Witer. 
Svečiai tuojau įsijungė į va
karo pareigūnų eiles - T. 
Ruprecht ištraukė pirmą lo
terijos laimikį, o A. Witer 
įėjo į kaukių-aprangos verti
nimo komisiją. Tik gaila, 
kad nedaug buvo dalyvių su 
kaukėmis ir maskaradine 
apranga. Lietuvių namai da
lyviams su kaukėmis ir mas

Toronto Lietuvių namų ižd. dr. J. Slivinskas įteikia laimė
tos premijos čekį būrelio pirm. B. Abromaitienei už estetiškai 
paruoštą "Dirvos” paviljoną. Šalia pirmininkės kairėje stovi LN 
visuomeninės komisijos pirm. A. Jankaitienė, aktyvi "Dirvos” 
rėmėja. St. Dabkaus nuotr.

karadinėmis aprangomis bu
vo paskyrę 7 premijas, iš vi
so $310. Pirmą premija $100 
laimėjo 11 jaunuolių grupė 
‘Krišna’.

Šokių vakaras buvo linki
mas, judrus ir nuotaikingas, 
kuriame dalyvavo daug jau
nimo.

‘DIRVOS’PAVILJONAS. 
‘Dirvos’ ręmėjų Toronto bū
relis, susiorganizavęs prieš 
porą metų, vadovaujamas su 
manios ir niekad nepavargs- 
tančios pirm. Birutės Abro- 
maitienės, yra parėmęs ‘Dir
vą’ prenumeratomis ir auko
mis, kurios bendroje sumoje 
siekia arti $2000 kanadiškais 
doleriais. Jei atsirastų tokių 
rėmėjų būrelių ne vien tik 
Kanadoje, bet ir Amerikoje, 
‘Dirvos’ finansinės proble
mos žymiai palengvėtų.

‘Dirvos’ rėmėjų Toronto 
būrelio valdyba ieško įvairių 
progų lėšoms sukelti. Po
pietės, vakaronės ir kiti pra
moginiai renginiai padeda 
sukelti daugiau pajamų. Tik 
Toronte tai nelengva, nes 
čia kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį vyksta labai 
daug parengimų ir ‘Dirvos’ 
rėmėjams sunku surasti tin
kamą laiką ir progą.

Siais metais LN rengia
mame karnavale ir ‘Dirvos’ 
rėmėjų būrelis turėjo įren

gęs gražų paviljoną ir pasky
rė bendrai loterijai ‘Dirvos’ 
vienerių metų prenumeratą.

Paviljono įrengimas nėra 
jau toks paprastas darbas - 
jis turi būti patrauklus lan
kytojams savo originalumu, 
tvarkingumu, estetiškumu 
ir rodiniais. Šio nelengvo 
darbo iniciatorė buvo rėmė
jų būrelio pirmininkė Birutė 
Abromaitienė, kuri keletą 
dienų lankė savo drauges, 
pažįstamus, rinkdama audi
nius, mezginius bei kitus 
rankdarbius. Ir ji pati kepė 
‘baravykus’ ir pyragus. Kar 
navalo šeštadienio rytas bu
vo sunkiausias, nes reikėjo 
įrengti paviljoną. Jai į talką 
atėjo jos dukrelė Angelė ir 
būrelio ižd. V. Matulevičius, 
kuris apsiginklavęs vinimis 
ir plaktuku statė paviljoną ir 
iki 1 vai. p.p. užbaigė savo 
darbą. Netrukus ‘Dirvos’ 
paviljoną aplankė vertinimo 
komisija. Jie apžiūrėjo pavil 
joną iš kairės ir dešinės, pa
žvelgė į viršų, patikrino sie
nas bei stalus ir, pakraipę 
galvas bei pasikuždėję, vyko 
apžiūrėti kitų paviljonų.

Rengėjai labai apsidžiau
gė, kai paviljonų apžiūros 
komisija įvedino ‘Dirvos’ 
paviljoną kaip vieną iš gra
žiausių ir paskyrė III-ją pre
miją $20. Tai didelis morali
nis atlyginimas rengėjams ir 
talkininkams už jų savano
rišką darbą spaudai padėti.

‘Dirvos’ paviljonas tikrai 
buvo originalus. Čia stovėjo 
verpimo ratelis papuoštas 
lietuviška juosta ir prie jo iš
rašytas šūkis ‘Skaitykite ir 
prenumeruokite DIRVĄ’. 
Paviljono sienos ir stalai 
buvo išpuošti įvairiais audi
niais - rankšluoščiais, stal
tiesėmis, juostomis, - mezgi
niais ir kitais rankdarbiais. 
Vienas stalas buvo apkrau
tas lietuviškais pyragais ir

‘AiDber j-fclidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 —$1915.00 
Birželio 3 — $1558.00
Liepos 7 — $1956.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadwav 
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja: Albina Rudziūnas.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

‘baravykais’ bei skanėstais. 
Atvykę lankytojai pirko įvai 
rius rodinius ir vaišinosi py
ragais. Skanius pyragus pa
aukojo L. Matulevičienė, R. 
Žukauskienė, B. Abromaitie 
nė. Paviljono rodinius (au
dinius, mezginius, rankdar
bius) paaukojo I. Baltakienė, 
ir V. Daugėlavičiėnė. Pavil
joną aptarnavo ir svečius su
tiko I. Baltakienė, R. Žukaus 
kienė, A. Abromaitytė ir M. 
Abromaitis.

PADĖKA

"Dirvos” rėmėjų Toron
to būrelio valdyba reiškia 
širdingą padėką "Dirvos” 
paviljono, veikusio Toronto 
Lietuvių namų Užgavėnių 
karnavale 1987 m. vasario 
28 d., šiems aukotojams ir 
talkininkas:

a) audinių, mezginių, 
rankdarbių aukotojoms —
I. Baltakienei ir V. Daugė- 
lavičienei;

b) pyragų aukotojoms —
L. Matulevičienei, R. Žu
kauskienei, J. Pilipavičie
nei;

c) talkininkėms — I. Bal
takienei, R. Žukauskienei, 
A. Abromaitytei ir M. Ab
romaičiui.

Būrelio Valdyba

FOREMAN/W-PRESSROOM
Ambitious, self-motivated leader with 
knowledge of power brake, punch 
press, roliforming & production con- 
trol. Excellent benefits. 201-482-2087.

(10-12)

ROLLFORMING/ 
SET-UP $20K

Experienced fiet-Up Operator. Ali 
benefits. Call 201-672-40.47. ( 10-12)

LAB TECH/COMPOUNDER
To work in flavor production. Know- 
ledge of liquid mixing required. Com
pany paid benefits. Apply in person 
10 am-4 pm, Ungerer & Co., 4 Bridge- 

water Lane, Lincoln Park, N. J. 07035.
(11-13)

TOOL REPAIR Person needed to re- 
pair all lines of power tools. Ex- 
perience desirable, būt not neces- 
sary. Excellent benefits and work- 
ing conditions. Call Black & Decker 
for appointment, 203-795-3583. 
E.O.E. M/F. (8-11)

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 — $1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00
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|S KŪRYBA IR MOKSLAS!
Lietuvių Opera stato 'Parduotųjų

nuotakų’ Antanas Juodvalkis

Chicagos lietuvių opera 
šiais metais pasirinko če
kų kompozitoriaus Bedrich 
Smetanos sukurtą links
mesnio turinio operą — 
Parduotoji nuotaka. Tai po
puliariausia čekų opera iš 
visų aštuonių Smetanos su
kurtų operų, ši opera buvo 
pastatyta ir Kauno valsty
bės teatre 1934 metais. Lib
retą vertė poetas Stasys 
Santvaras.

Kompozitorius Bendrich 
Smetana gyveno 1824-1884 
metais Prahoje. Pradžioje 
buvo žinomas kaip pianis
tas — iškilus Chopino ir 
Liszto kūrinių interpreta
torius. 1948 m. įsteigė savo 
muzikos mokyklą ir 8 me, 
tus jai vadovavo. Kurį laiką 
buvo išvykęs į Švediją, bet 
1861 metais grįžo ir pasi
darė žymiausias to meto če
kų kompozitorius. Parduo
tąją nuotaką sukūrė 1866 
m. ir buvo pripažinta tauti
ne čekų opera, o kompozito
rius tapo populiariausiu 
muziku.

Opera Parduotoji nuota
ka yra trijų veiksmų, trun
kanti ne pilnas tris valan
das. Dalyvauja choras — 
kaimiečiai, daug šokių-bale- 
to, gyva intriga. Kaimiečiai 
ir darbininkai, vargšai ir 
turtuoliai, socialiniai laip
tai paliesti šioje operoje. 

Dvidešimt penktasis 

Dirvos novelės

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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 1987 m- 
birželio 15 d.

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma.

Jaunuolių meilė nežiūri nei 
socialinės padėties, nei tur
to. Jie kovoja prieš įsiga
lėjusias ir nusistovėjusias 
šeimų tradicijas ir laužo 
amžiniais išsilaikiusias už
tvaras.

Kitą kartą sustosime pla
čiau prie Parduotosios nuo
takos turinio, o šiuo kartu 
pasitenkinsime tik Lietuvių 
operos valdybos pirm. Vy
tauto Padžiaus ir kitų pa
reikštomis mintimis ir rū
pesčiais.

Laikraštininkų susitiki
mas su Lietuvių operos val
dyba įvyko š. m. kovo 1 d. 
Jurgio Vidžiūno pastogėje, 
Chicagoje. Pokalbiui vado
vavo pirm. Vytautas Ra- 
džius ir papasakojo apie 
valdybos ir dirigento pasi
rinktą operą. Praeityje Lie
tuvių operos vadovybė davė 
klasikines dramines operas, 
o šiais metais duoda links
mesnio turinio liaudišką 
operą. Čia niekas nesižudo 
ir nemiršta, bet pralaužia 
šeimų užtvaras ir linksmi 
žengia į gyvenimą.

Operos meniniai vadovai: 
dirigentas — muzikas Ro
bertas Arūnas Kaminskas, 
režisierius — Northwestern 
universiteto prof. Peter 
Amster, chormeisteriai — 
Audronė Gaižiūnienė ir Al
fonsas Gečas, akomponiato- 

rius — Robertas Mockus, 
choreografė — Violeta Ka- 
rosaitė.

Solistai: Algirdas Brazis, 
Eglė Rūkštelytė, Daiva 
Mongirdaitė, Audronė Gai
žiūnienė, Gražina Stauskai
tė, Bronius Kazėnas, Julius 
Savrimas ir amerikiečiai — 
Darrell Rowader (tenoras) 
ir Greg Frank (bosas). Dai
nuoja moterų, vyrų ir miš
rus chorai, baletą šoka 14 
šokėjų (iš jų 2 solistai), po 
truputi visuose trijuose 
veiksmuose. Vienu žodžiu, 
linksma, gyva, intriguojan
čio turinio opera.

Finansiniai reikalai

Visi žinome, kad nė viena 
opera neišsilaiko iš parduo
tų bilietų. Net didžiosios ir 
garsiosios Amerikos operų 
bendrovės, remiamos mies
tų ir valstijų administraci
jos, yra priverstos rinkti 
aukas ir ieškoti papildomų 
pajamų, kad galėtų išsilai
kyti. Lietuvių operos vado
vybė rėmėjų ir mecenatų 
dosnumo dėka, iki šiol su
vedė galus ir šiuo metu sko
lų neturi. Metų slinktyje 
valdyba suruošia pobūvius, 
dovanų paskirstymą, kon
certus ir susidariusį pelną 
skiria skoloms dengti. Par
duoti bilietai paprastai pa
dengia pusę išlaidų, ketvir
tadalį suaukoja mecenatai 
ir rėmėjai, o likusį ketvir
tadalį suorganizuoja valdy
ba, ruošdama įvairius ren
ginius. Operos pastatymo 
išlaidų sąmata siekia apie 
100,000 dol. Tai nemaža su
ma, prie kurios padengimo 
prisideda Illinois valstijos 
meno taryba, Lietuvių Fon
das, mecenatai ir visi ope
ros lankytojai. Jei lankyto
jų skaičius nors keliais šim
tais padidėtų, tai ir paja
mos jaučiamai pakiltų. Ope
ros vadovybė daug vilčių de
da į operos mecenatus ir 
lankytojus, laukdami jų dar 
gausesnės paramos. Kaip 
iki šiol, taip ir toliau mece
natams, paaukojusiems ne
mažiau šimtinės, bus duo
dami du bilietai į pasirink
tą spektaklį.

Operos spektakliai vyks 
balandžio 25 d. (šeštadie
nį), 7:30 vai. vak. ir balan
džio 26 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p. įprastoje Morton 
East aukštesnės mokyklos 
auditorijoje, 2423 Austin 
Blvd., Cicero, III.

Bilietai jau gaunami Vaz- 
nelių Gifts International 
prekyboje, 2501 West 71st 
St., Chicago, III. 60629, tel. 
(312) 471-1424.

Poetas Antanas Gustaitis, gyvenąs Bostone, artimųjų drau
gų būry kovo 12 d. atšventė 80 metų amžiaus sukaktį.

V. Maželio nuotr.

Antanui Gustaičiui
POETO ANTANO GUSTAIČIO 

OKTOGINTAI (1907 - 1987)

Pažvelk: jau Tu — dvejukė kube, 
Padauginta iš dešimties...
Patrakę metai lekia skuba 
Nugrimzt šešėlin praeities.

Ko palinkėti Tau, monarche 
Šypsniais ginkluotosios kilties?
Lai neprikimę varnai karkia 
Kuore aukštam smailios minties.

Eilių pripildyti uzbonai
Lai liejas sarkazmu per virš, 
Kai susas dvasinis miesčionio 
Tavuoju taikiniu pavirs.

Lai išprašys Tau mūsų maldos 
Daugiau dar acto ir tulžies, 
Lai ten nelis, kur Tavo valdos, 
Siaubūnė Alzheimer’s disease!

Gyvuok! Nors Tu — dvejukė kube, 
Padauginta iš dešimties,
Patrakę metai Tau i klubą
TeneiŠdris smogt iš peties!!

Stasys Liepas

Užsklandai
Pokalbio metu iškilo klau

simų, susijusių su šio meto 
gyvenimo reikalavimais ir 
ateities veikla. Iš paskelb
tų solistų sąstato matome, 
kad du pagrindiniai solistai 
— tenoras ir bosas yra ame

rikiečiai. Lietuvio tenoro 
jau daug metų, pasitraukus 
solistui Stasiui Barui, netu
rėjome ir buvom prisijav 
kinę vietinį, o šiais meta.., 
ir boso partijai reikia ieš
koti amerikiečių tarpe, nors

(Nukelta į 6 psl.)
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J. Tamulaičio nuotr.

Iš "Viliaus Telio” operos pastatymo praėjusiais metais Chicagoje. Priekyje kairėje matyti 
sol. Julius Savrimas, sol. Audronė Gaižiūnienė, sol. Aldona Stempužienė ir dešinėje sol. Jonas 
Vaznelis. Už jų Lietuvių Operos choras.

So i 1 š ■IL

pasidairius

”PASIRINKIMAS 
MORALUMAS” 

DEMJANJUK BYLOJE

Lietuvių opera...
(Atkelta iš 5 psl.) 

dar balsingų pirmaeilių bo
sų turime ir lietuvių. (Kas 
atsitiko su jais?). Ateityje 
galime netekti ir baritono

solisto. Ką reikia daryti, 
kad Lietuvių opera dar išsi
laikytų su mažiausiu sve
timtaučių skaičiumi. Ar ne
verta pagalvoti apie trūks-

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS 1 LIETUVĄ

NR. 8701

NR 8702
$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

Liepos 3 d.
Iš New York’o/Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cleveland’o
Iš Detroit’o
Iš Tampa’os
Iš Los Angeles/Seattle

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 Riigpjūčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cleveland’o
Iš Detroit’o
Iš Tampa’os
Iš Los Angeles/Seattle

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KELIONĖS

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silija Line laive.

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

NR. 8703

NR. 8704

NR 8707

tarnų solistų atsikvietimą iš 
pavergtos tėvynės? Kaip į 
tai reaguotų operų lankyto
jai ir rėmėjai-mecenatai? 
Pastaruoju metu padaugė
jo kultūrinipkų apsilanky
mų iš tarybinės Lietuvos ir 
jie sutinkami palankiai, vi
suomenė nesibaido apsilan
kyti jų priėmimuose ir iš
klausyti jų pranešimų. Jau 
nebesimėtome plytomis ir 
nebedaužome jaunimo cen
tro langų. O, kad taip porą 
gerų lietuvių solistų atei
nančiam sezonui atsikvies
ti iš pavergtos tėvynės, ku
rie pakeistų mums nieko ne
sakančius amerikiečius. Ar 
nuo to operos spektakliai 
nebūtų lietuviškesni ir 
mums artimesni? Reikėtų 
šiuo ir kitais rūpimais 
klausimais pasisakyti ir pa
diskutuoti.

Kitas Lietuvių operos va
dovybei labai jautrus klau
simas, tai repertuaro pasi
rinkimas. Naujų lietuviškų 
operų išeivija nesukuria, o 
jeigu ir atsiranda, tai pa
statoma ir, kaip visos kitos, 
padedamos į archyvą. Gal 
vertėtų susidomėti tėvynė
je lietuvių kompozitorių su
kurtomis operomis ir apva
lius nuo komunistinio šlam- 
.šta ar perdidelio lankstymo
si okupantams, galima būtų 
parodyti ir išeivijos lietu
viams. Buvo minima St. 
Šimkaus Pagirėnai ir nau
jausia — Donelaitis. Kaip į 
tai reaguotų mūsų patrijo
tinė visuomenė ir ar neboi
kotuotų spektaklius, o me
cenatai atsisakytų remti ?

Tokios ir panašios min
tys buvo keliamos pašneke
syje. Suprantama, tai ne 
naujos mintys, bet jos ne
buvo plačiau diskutuotos ir 
nepadarytos išvados. Kaip 
mūsų spauda nėra vienos 
nuomonės tais klausimais,

Kovo 8 d. Plain Dealer 
laiškų skyriuj tilpo C. A. 
Schwartz laiškas, kuris tu
rėtų būti įdomus ir Dirvos 
skaitytojams, tad duodame 
jo vertimą:

Nors esu žydas, aš abejo
ju JAV įstatymų išmintim 
ir morale bei politika, pri
vedu šia prie John Demjan- 
juk’o deportacijos ir teis
mo. Toji politika grąsina 
taip pat ir daugeliui pabal
tiečių ir ukrainiečių pabė
gėlių. Tose bylose iškilo trys 
svarbios problemos, kurios 
jau buvo plačiai komentuo
jamos: 1) KGB pristatytų 
dokumentų autentiškumas; 
2) liudininkų parodymų tik
slingumas apie dalykus, ku
rie atsitiko prieš 45 metus 
ir 3) sunkumas pravesti ne-

tais klausimais, taip ir vi
suomenės nuomonių pasi
skirstymas neišvengiamas. 
Liberalai jau daugelį metų 
perša kultūrinį bendradar
biavimą ir mezga ryšius per 
mūsų veiksnių galvas, tad, 
beabejo, pritars ir paska
tins, bet jų dauguma tik 
žodžiais remia, o pinigines 
laiko uždarytas. Konserva
tyvioji publika, kuri išlaiko 
beveik visą lietuvių kultū
rinę, politinę ir visuomeni
nę veiklą, gali suabejoti to
kių ėjimų tikslingumu ir 
parodyti nepritarimą, o tuo 
pačiu ir paramos kapšiuko 
užraukimą

Suprantama, šie klausi
mai yra jautrūs, bet gyve
nimas nestovi vietoje ir rei
kalauja naujų sprendimų 
ar gairių. Pasisakykime.

Lietuvių operos vadovy
bė ir choro nariai rodo di
delį pasiaukojimą, dalyvau
dami repeticijose, gaišdami 
laiką ir patys dengdami ke
lionių išlaidas. Ne retas at
vejis, kad jų dalis yra ir 
mecenatų tarpe.

Jau yra sudaryta ir nau
ja Lietuvių operos valdyba, 
kuri pareigas perims š. m. 
liepos 1 d. Valdybą sudaro: 
Vytautas Radžius, Vaclovas 
Momkus, Eglė Rūkštelytė, 
Jurgis Vidžiūnas, Valerija 
žadeikienė ir nauji — Al
binas Smolinskas ir Romas 
Burneikis.

šališką teismą Izraelyje ir 
ypatingai Sovietų Sąjun
goje.

Gyvenant Sovietų Sąjun
gos užkariautuose kraštuo
se, kuriuose sovietai išžudė 
ar deportavo į Gulagą mili
jonus tų kraštų gyventojų, 
vargu buvo klaidinga tiems 
ukrainiečiams, estams, lat
viams ir lietuviams Antrojo 
Pasaulinio karo metu pa
bėgti i vokiečių karo zoną? 
Gi pakliuvę Į vokiečių zoną 
ar jie turėjo laisvę pasirink
ti darbą? Jeigu jie buvo 
verčiami stoti į vokiečių ka
riuomenę ar tarnauti kaip 
kalėjimų sargai gerai ži
nant, kad jie būtų sušaudy
ti už atsisakymą, ar tas jų 
i š p r ievartavimas padaro 
juos nacių kolaborantais? 
Ar toks jų priverstinas da
lyvavimas vokiečių karo 
prievolės darbuose, atima 
jiems teisę emigruoti į 
JAV 1950-tais metais ir ar 
tas suteikia pagrindą juos 
deportuoti 1980-tais me
tais ?

Mes turėjome karo nusi
kaltėlių teismus su specifi
niu tikslu už karo nežmo
niškus žiaurumus apkaltin
ti Nacių partijos valdantįjį 
elitą — himlerius, goerin- 
gus ir goelbelsus — ir iš
teisinti milijonus eilinių vo
kiečių kareivių ir kalėjimo 
sargų, kurie vykdė totali
tarinio režimo įsakymus ir 
kurie už tų įsakymų nevyk
dymą būtų buvę sušaudyti. 
Tad kaip gi mes galime pa
teisinti toki pasirinkimą 
moralumą taip pavėluotai 
vedant bylą grupei žmonių, 
kurie buvo mažiau atsakin
gi suplanuotam ir vykdo
mam Holocaustui net už ei
linį vokiečių kariuomenės 
pėstininką ?

TYPIST — $500 weekly 
at home! Write: P. O. Box 
975, Elizabeth, N. J. 07207.

(6-13)

PARTS DR1VER 
SHOP PORTER

Need someone freshly out of school 
we offer 5 day work week and full 
benefits for more info. call 201-746- 
1010, ask for Ken or Stan, FOREIGN 
AID, 207 Bellevue Avė., Upper Mont- 
clair, N. J. 07043. (11-15)

AUTO BODY REPAIR
Are you ready to be a team leader? 
Growing shop seeks exper technician 
w/tools & background in unibody 
bench repair. If you ar currently 
working below your potential & would 
likę to lead a team, we want to hear 
from you. 3-G’s Auto Body, 84 Main 
Si., Bloomingdale, N. J. 07 403. 20 1- 
838-5469. 11 a. m.-2 p. m. only

(11-14)

L AB TECHNICIANS (2)
International mfg co. located in South 
Bergen area has immediate openings 
for 2 lab technicians. Qualified candi- 
dates will possess AA or min. 2 yrs. 
t.oward BS degree plūs 2 yrs. exp. in 
either sealants or adhesives labora- 
tory or 5 yrs. exp. in either. Send re- 
sume w/salary requirements in con- 
fidence to: R. P., c , o of SIK.A CORF’., 
Box 297, Lyndhurst, N. J. 07071, or 
call 201-933-8800 ext. 289.

Eaual Opportunity Employer
(11-13)

Viešėdami Chicagoje aplankykite p Ii
MAISTO IB UKEBIŲ KRAUTUVĘ — 1111

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

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

Kainos lomos — Pasirinldmas dideli*
APSILANKĘ —ĮSmKIN8ITE.
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Svečias iš Švedijos 
Per Ahlmark.

Niekad neužmiršti Lietu
vos yra Per Ahlmark’o kal
bos pasakytos vasario 22 d. 
Hartforde tema, šio minėji
mo prelegentas, atskridęs 
specialiai į minėjimą iš Šve
dijos, Per Ahlmark, pasakė 
mums ko niekados nesame 
girdėję nei iš svečių ame
rikiečių nei iš savųjų kalbė
tojų. Atrodo, kad iš kaimy
ninės Švedijos perspekty
vios Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų šiuolaikinė si
tuacija yra įmatoma objek
tyviai, aiškiai, be jokių dū
mų uždangų ar smulkios 
politikos niuansų. Per Ahl
mark nereikėjo savęs įri- 
kiuoti į jokias srovines ar 
politinių partijų vėžes, šiuo 
metu jis jau nebėra aktyvus 
Švedijos politiniame gyve
nime, ir kaip šypsdamasis 
pasakė ”aš nesu kandidatas 
jokiems politiniams pos
tams Švedijoje. Aš galiu 
viską išsakyti kaip matau 
ir kaip žinau . ..”

Šio reportažo rėmuose il
goką p. Ahlmarko kalbą bū
tų sunkoka įtalpinti. Gal ji 
pasirodys mūsų žurnaluo
se. Čia. norėčiau iš jos duoti 
keletą reikšmingesnių cita
tų.

”... Sekantį mėnesį vie
nas šio šimtmečio garsiau
sių Švedijos rašytojų išleis 
naują knygą. Ji vadinsis 
„Kraštas vardu Moriah”, 
tai yra šalis, kurioje Abra
omas ruošėsi aukoti Izaoką. 
Tokia yra padėtis dabar 
Švedijoje, pagal knygos au
torių, Švėną Delblanc’ą.

Jo novelė yra tamsi vizi
ja apie okupuotą Švediją, iš
naudojamą ir prispaustą, į 
kurią atsikraustė masės ru
sų, kur švedai turi tarnauti 
sovietų kariuomenėje ir žū
ti jos imperialistiniuose ka
ruose. Pagal autorių, būdas 
sunaikinti tautą yra ištrin
ti jos praeities prisiminimą. 
Švedijoje okupantas sunai
kina praeities knygas. Jis 
suniekina tautos kultūrinę 
prigimtį. Laikraščiuose ir 
televizijoje jis falsifikuoja 
krašto istoriją ir aukštiną 
savąją, dabar dominuojan
čią su savo milžiniškomis 
militarinėmis jėgomis.

švedams, aš manau ta 
knyga atrodys per tolima ir 
per pesimistinė. Jums ji,

"...Niekad neužmiršti Lietuvos...”
Vasario 16-tos minėjimas Hartforde

---------------------------------------------------- --------------- Jaunutis P. Nasvytis

turbūt, beveik realistinė. 
Jūsų šalis, Lietuva, kenčia 
tokį likimą kokį mūsų didis 
novelistas įžiūri kaip gali
mą ateitį Švedijoje jei mes, 
švedai, nesuprasime grės
mės. Mūsų šalys yra kaimy
nai. Tik jos yra dvejose 
skirtingose planetose. Yra 
beveik neįmanoma švedams 
įsivaizduoti gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje, kitame 
Baltijos pakraštyje. Bet rei
kia žinoti jūsų likimą, bal
tams ir ne baltams. Mūsų 
minėjimas čia šiandien yra 
labai svarbus. MES NEUŽ
MIRŠIME LIETUVOS. Mes 
niekad nenustosime reikala
vę nepriklausomybės Balti
jos kraštams.

Istorija, normaliai, yra is
torija laimėtojų. Nugalėtos 
tautos, terorizuojamos, pri
spaustos ir išblaškytos re
tai gali pasakyti tikrą savo 
istoriją ir tiesą. O laisvose 
šalyse yra problemos ir 
oportuniški išskaičiavimai, 
kurie politikams atrodo 
daug svarbesni, nei trijų 
tautų likimas, okupuotų 
ir pavergtų beveik prieš 
pusę šimto metų .. .

.. .Vienas dalykas yra 
aiškus. Cituojant žodžius 
mano gero draugo, rašyto
jo ir Auschwitzo ir Buchen- 
waldo koncentracijos sto
vyklų kalinio Elie Wie- 
sel’io, praėjusių metų No
belio premijos laureato: 
„Tyla niekad negelbsti nu
kentėjusiam, bet visados 
žmogžudžiui ir pavergėjui.” 
Taigi, tyla apie Pabaltijo 
valstybes niekad nepadės 
baltų tautoms, tik Sovietų 
Sąjungai. Tad atskleiskime 
faktus.

Kurį laiką po pirmos Lie
tuvos okupacijos, pereina
mosios tuolaikinės vyriau
sybės ministeris pirminin
kas (Krėvė-Mickevičius?) 

Jungtinis lietuvių choi'as Vasario 16 minėjime Hartforde. Diriguoja P. Petraitis.
M. Banevičiaus nuotr.

buvo priimtas Molotovo, ku
ris taip nusakė Europos 
ateitį: „Jūs turite pažiūrė
ti realybei į akis ir supras
ti, kad ateityje mažos tau
tos turės išnykti. Jūsų Lie
tuva, kartu su kitomis Bal
tijos tautomis, įskaitant 
Suomiją, turės jungtis į 
garbingą sovietų tautų uni
ją. Taigi jau dabar jūs tu
rite pradėti orientuotis į so
vietinę sistemą, kuri atei
tyje triumfuos visoje Euro
poje, kai kur įgyvendinta 
anksčiau, kaip Baltijos 
kraštuose, kitur vėliau.’’

Dvi savaites po to pasi
kalbėjimo Lietuva buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungą. 
Ji nustojo būti nepriklauso
ma valstybe 1940 m. rug- 
piūčoi 31 d.

Niekad anksčiau žmoni
jos istorijoje ir niekur ki
tur šiuo metu pasaulyje nė
ra okupuotų parlamentari
niai egzistavusių valstybių.

Taip yra atsitikę tik su 
Baltijos valstybėmis. Ko
penhagos teisme mes pri
ėjome išvados, kad tokia 
unikaline situacija šaukiasi 
ir unikalinės pasaulio demo
kratinių valdžių politikos. 
Kopenhagos mani festas 
kreipiasi į tas vyriausybes 
ragindamas kelti Baltijos 
kraštų priespaudą tarptau- 
einėse konferencijose ir vi
suose kontaktuose su sovie
tų pareigūnais ir politinių 
vadų kalbose.

Tylėti yra netiesioginiai 
pripažinti teisę sovietams 
daryti ką jie nori su Balti
jos tautoms kaip buvo Sta
lino su Hitleriu susitarta 
1939 m. Jei tai iš tikrųjų 
mūsų „politika”, kodėl turė
tų kiti kitaip reaguoti jei 
S k a n dinavija, Austrija, 
Suomija, ar kokia kita Eu
ropos šalis atsidurtų pana
šioje padėtyje, kaip yra at
sidūręs Pabaltijys? Pabalti

jo byla yra mūsų byla, dėl 
paprastos priežasties, kad 
užmiršdami baltus, užmirš
dami jus, mes jau pradeda
me užmiršti patys save ...

.. .„Priešinga sąvoka mei
lei nėra neapykanta, bet in
diferentiškumas. Nesirūpi
nimas Lietuvos likimu yra 
grėsmė mums visiems ... 
Vienoje jo knygų Česlovas 
Milosz rašo apie vieną laiš
ką, kurį jis matė pokario 
metais. Laiškas buvo iš vie
nos šeimos deportuotos į Si
birą. Jis buvo adresuotas 
giminėms Lenkijoje, šeima 
susidėjo iš motinos ir dvie
jų dukterų. Laiškas buvo 
aprašymas kaip jos gyvena 
kolchoze. Paskutinės kiek
vienos eilutės raidės buvo 
kiek kitokios. Perskaičius 
tas raides vertikaliai buvo 
du žodžiai AMŽINI VER
GAI...

Taip, jie gyvena kitoje 
planetoje, kur žmonių valia 
yra pakeista į Kremliaus 
įsakymus. Jie gyvena ant 
visiškai totalitarinės plane
tos, labiausiai išsigimusio 
20 amžiaus išradimo. Ir jie 
yra mums taip arti. Tiek 
daug mūsų istorijos ryšasi 
su jais. Jie desperatiškai 
nori kontaktų su mumis. Jie 
nekenčia tų kurie laiko juos 
surakinę ir atitolinę nuo 
nuo mūsų. Jie prašo mūsų: 
neužmirškite Baltijos tau
tų 1 Kalbėkite, nes mūsų 
burnos yra užčiauptos! Pro
testuokite mūsų priespau
dą ! Sakykite teisybę, kai 
sovietai bando slėpti ir iš
kreipti faktus! Jie ragina 
mus niekad nepripažinti ne
legalios jų kraštų okupaci
jos, aneksijos ir koloniza
cijos !

Į tuos reikalavimus mes 
galime reaguoti tik vienaip. 
Mes skelbėme 1985 vasarą 
Kopenhagoje, mes pakarto-

Kongreso atstovė
Nancy Johnson.

jome praėjusį rudenį Vie
noje, mes sakome šiandien 
Hartforde: TAIP, JŪS
ESATE TEISŪS. Mūsų pa
reiga, kaip laisvų žmonių 
yra neleisti mūsų vyriausy
bėms ir piliečiams užmiršti 
Baltijos tautas. Jūs, kurie 
suorganizavote šį minėjimą, 
jūs kurie esate atvykę iš 
Lietuvos, ar kurių tėvai yra 
iš ten pasitraukę, jūs atlie
kate reikalingą patarnavi
mą pasaulio demokratijoms. 
Jūs perspėjate mus, netu
rinčius tiranijos ir tremties 
patyrimo. Jūs, su jūsų or
ganizacijomis s t i p rinate 
laisvės sąvoką šalyse, kur 
laisvė yra pagrindas. Jūs 
įspėjate mus apie milžiniš
kus pavojus neatsispiriant 
sovietų smurtui. Jūs sustip
rinate demokratiją kraštuo
se kur jus gyvenate, kai de
mokratija jūsų kraštuose 
yra visiškai ištrinta. Mums 
yra labai sunku įsivaizduoti 
kas darosi kitoje Baltijos 
jūros pusėje. Kaip mes ga
lime suprasti režimą kuris 
laikė 3 metų mergaitę, Kai
šą Miller atskirtą nuo tė
vų Švedijoje tris metus. 
Trijų metų kūdikis buvo 
laikomas įkaitu stipriausios 
pasaulio diktatūros! Kaip 
mes galime įsivaizduoti kas 
darosi teisėjo viduje kai jis 
nuteisia žmones už visiems 
žinomus sufabrikuotus nu
sikaltimus?

Česlovas Milosz kartą ra
šė: „Aš esu susirūpinęs 
vykdomais ir, tikriausia ne 
greit pasibaigiančiais nusi
kaltimais. Nusikaltim a i s 
daromais vardan „naujo ir 
spindulio jančio žmogaus”, 
nusikaltimais daromais gro
jant orkestrams ir dainuo
jant chorams, liaupsinant 
per garsiakalbius ir cituo
jant optimistinius obalsius.

Mums, vakaruose, sunku 
suprasti, kas ten darosi. 
Dažnai būna, kad žmonių 
laisvuose kraštuose nenoras 
atpažinti blogį kitose šalyse 
yra diktatūrų stiprybė. Mes 
j ieškome kitokių „paaiški
nimų” kai esmėje ten yra 
tik nežmoniški režimai.

Taigi, tokios yra mano 
mintys, kurių daugumas 
sus iformavo Kopenhagos 
Internacionaliniame Balti-

(Nukelta į 8 psl.)
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Kongreso atstovė 
Barbara Kennely.

(Atkelta iš 7 psl.) 
jos Tribunole ir praėjusių 
metų Vienoje manifestaci
joje. Kopenhagos deklara
cija taip pat yra ir priža
das: Mes niekad neužmir
šim! Mes nepaliausime rei
kalavę laisvės Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. Mūsų bal
sas nenutils iki kol demo
kratija negrįš į Baltijos 
vals tybes. Demokratija, 
kaip pasakyta JAV konsti
tucijoje: . .. of the people, 
by the people, for the 
people...

* * #

šių metų Hartfordo mi
nėjimas, įvykęs vasario 22 
d. buvo retai įspūdingas. Į 
minėjimą atsilankė dvi JAV 
kongreso atstovės Nancy 
Johnson ir Barbara Kenne
ly. Ponia Kennely yra daž
nai minima kaip galima 
kandidatė į JAV viceprezi
dentus. Jos abidvi pasakė 
mums labai palankius svei
kinimus. Buvo gauta dekla
racijos iš gubernatoriaus ir 
iš Hartfordo mero, žodžiu 
sveikino latvių, ukrainiečių, 
estų ir lenkų atstovai. Him
nus ir maldą giedojo 50 
žmonių jungtinis choras, 
vadovaujamas muziko J. 

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO 
ir pianistes 

RAIMONDOS APEIKYTĖS

KONCERTAS 

HARTFORDE, CT. 
ĮVYKS Š. M. KOVO 22 D., 
SEKMADIENI, 2 VAL. P. P.

Ukrainiečių Tautiniuose Namuose
961 WETHERSFIELD AVĖ. 

HARTFORD, CONN.
Koncertą rengia Amerikos Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų S-gos Connecticut skyrius.

Visas pelnas skiriamas Lietuvių Vasario 16 
gimnazijai, Vokietijoje.

Koncerto reikalais kreiptis: (203) 677-7723 
ar (203) 678-9679.

Petkaičio. Invokaciją sukal
bėjo Hartfordo šv. Trejy
bės parapijos klebonas ku
nigas J. Matutis. JAV LB 
centro valdybos vardu 
trumpą žodį tarė Algiman
tas Gureckas. Programą la
bai sklandžiai pravedė Re
gina Stankaitytė ir Zina 
Dresliūtė. P. Ahlmarką pri
statė LB Conn. Apygardos 
pirmininkas inž. Jaunutis 
P. Nasvytis. P. Ahlmark’o 
kalba buvo daug kartų per
traukta plojimais, o pasi
baigus buvo ilgai plojama 
atsistojus. Meninėje dalyje 
dainavo solistė Daiva Mon
girdaitė iš Bostono. Senai 
girdėta Hartforde solistė 
publikos buvo labai šiltai 
Įvertinta. Programos pabai
gai vietinė "Berželio" tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama Dalios Dzikienės, įspū
dingai pašoko trejetą šokių. 
Minėjimas pabaigtas dekla
racijos skaitymu ir priėmi
mu. Minėjimo nuotaikai 
daug pridėjo skoningas sce
nos dekoravimas; milžiniš
kos trispalvės fone nesudar
kytai stilizuota didžiulė vy
tis.

Po minėjimo Hiltono vieš
butyje buvo kuklus priėmi
mas pagerbti svečią iš Šve
dijos P. Ahlmarką. Be mi
nėjime dalyvavusių į jį dar 
atsilankė ir kaimyninio 
New Britam miesto meras 
William McNamara, žino
mas savo prielankumu lie
tuviams. Sekančią dieną di
džiausiame Conn. valstijos 
dienraštyje "Hartford Cou- 
rant” tilpo palankus apra
šymas.

Į minėjimą atsilankė apie 
350 žmonių. Hartfordo mąs- 
tu, palyginus su kitų metų 
patirtimi, tai yra vidutinis 
pasisekimas, nors buvo ti
kėtasi daugiau.. Mažai buvo 
naujų nematytų veidų. Vis 
dar sunku pritraukti anks
tyvesnių išeivi jų lietuvių 
kilmės asmenis, kurių čia 
yra daug, šiaip ar taip, šių 
metų minėjimas anglų kal
ba, jau trečias iš eilės šia
me mieste, buvo geriausias 
iš visų.

Emilija ir inž. Vytautas Kutkai, dr. Antanas Butkus

Inž. Vytauto Kutkaus pagerbimas ir 
bendruomeniniai apmąstymai

Karštą ir saulėtą sekma
dienio popietę Detroite da
lyvavau Vytauto Kutkaus 
70-ties metų amžiaus su
kaktuvių pagerbime. Mū
suose tokie jubiliejai jau 
nebėra retas įvykis. Man 
jis buvo įdomus tik dėl to, 
kad šv. Antano parapijos 
salė buvo pilna svečių ir 
kad šį pagerbimą surengė 
komitetas, sudarytas iš 7 
organizacijų, kuriam suma
niai vadovavo muzikas Sta
sys Sližys. Antra, malonu 
ir tai, kad gausūs sveikini
mai buvo dalykiški, nedaug 
pasikartojantys ir trumpi. 
Trečia, kad buvo pagerbtas 
asmuo, kuris tos pagarbos 
yra tikrai užsitarnavęs sa
vo dideliu darbštumu, pa
reigingumu ir tolerancija, 
kurios šiandien mes jau iš 
daugelio veikėjų labai ir la
bai pasigendame.

Skoningai paruoštų ir 
gausių vaišių metu turėjau 
progos susitikti su senai 
matytais draugais, buvu
siais Vytauto Kutkaus val-. 
dybos bendradarbiais ir ki
tais, kurie gal pirmą kartą 
mane sutikę bėrė kompli
mentus clevelandiškei Dir
vai ir redaktoriui Gedgau
dui už Dirvos tautišką tole
rantišką liniją ir už labai 
aktualius straipsnius.

Patirti malonūs įspūdžiai, 
sutikti draugai-bendradar- 
biai JAV LB Krašto valdy
boje suteikė man gerą pro
gą pamedituoti kelionės me
tu automobiliu atgal į Cle- 
velandą. Gerai prisiminiau, 
koks kuklus ir susirūpinęs 
buvo V. Kutkus perimda
mas, valdybą iš A. Gečio. 
Kaip kruopščiai jis ir jo 
valdybos nariai gilinosi į 
KV pareigas. Po šešerių me
tų iš mano vadovaujamos 
KV darbą perėmė vėl A. 
Gečys. Pirmoje šios JAV 
LB Tarybos sesijoje A. Ge
čys ir jo plačiais (geografi
niai) pagrindais sudaryta 
valdyba pasižadėjo visose 
bendruomenės darbo srity
se "atrasti Ameriką", nes, 
anot jų, tie darbai buvo už
miršti, stagnacijoje ar nėt 
mirties taške. Toje pat Se
sijoje naujasis Tarybos pir
mininkas A. Rugienis įne
šė daug naujovių, kuriomis 
vertai tuo laiku pasidžiau- 

gėm Dirvoje. Užklausus Vy
tauto Kutkaus pagerbime, 
kada tie jo gražūs planai 
bus vykdomi, A. R. nusi
skundė, kad labai sunku ko
legas tarybininkus išjudin
ti.

Kas liečia KV laukėme ir 
tikėjomės. Praėjo virš me
tų ir A. Gečio pirmininka
vimo laikas pasibaigs už po
ros mėnesių. Deja, pažadė
to bendruomeninio renesan
so nesulaukiame. Dar dau
giau, net vertai paminėtinų 
darbų nesimato, jeigu ne
minėti pirmininko kelionės 
pas JAV prokurorą dėl esto 
Linno deportacijos klausi
mo. Beje, toje delegacijoje 
dalyvavo be Gečio dar dau
gelis asmenų, lengvai galė
jusių pirmininką nuo to 
sunkaus darbo atpalaiduoti, 
suteikiant jam progą aplan
kyti bent dalį LB apylinkių 
ir pagaliau sužinoti bent tai, 
kas toms apylinkėms šian
dien vadovauja.

Šių liūdnokų meditacijų 
apie šiandieninę bendruo
meninę būklę išdavoje, ne
norime pakaltinti dabarti
nio KV pirmininko dėl ne
veiklumo. Anaiptol ne, tik 
norėtume, kad jis ir mes vi
si įsisąmonintume, kad 
"aukščiau bambos" iššokti 
sunku, o gal ir negalima.

Antanas Butkus

Skaitykit ir platinkit
D I R V £

A. A.

RAMUNEI KUTCHINS 
mirus, jos motinai PAULINAI BANIENEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. A. Butkai 
S. J. Garlai 
M. V. Ginčai 
J. Jokūbaitienė
O. S. Jameikiai
P. Konstienė
J. E. Manomaičiai 
J. Račylienė
J. Šalkauskienė 
V. A. Urbonai
K. V. žibai

DETROITO LFCU 
KASA AUGA

Maždaug prieš metus, 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
kaimynystėje, įsikūrė nau
ja lietuviška įstaiga, bū
tent, Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija KASA. Vi
siems gerai žinoma, kad lie
tuviškos institucijos auga ir 
oišsilaiko tik su visuomenės 
parama. Detroito lietuviai 
šį faktą stipriai įrodė, nepa
prastai nuoširdžiai priside
dami prie Detroito KASOS 
skyriaus įkūrimo ir išlaiky
mo. Nuostabu, kad nepra
ėjus pilnai vieniems me
tams, Detroito KASOS in
dėliai išaugę virš milijono 
dolerių, ir dar vis auga. O 
dabar, KASOS patarnavimo 
būdai šakojasi dar platyn. 
Pradedant kovo 23 d., visi 
KASOS nariai galės atsida
ryti čekių sąskaitas. Čekių 
patarnavimas bus veltui. 
Nariai susimoko tik už če
kių atspausdinimą. Nebus 
jokio balanso apribojimo, 
kaip dauguma komerciniuo
se bankuose, kuriuose gali
ma naudotis čekiu sąskaito
mis. veltui.

Taip pat, pradedant kovo 
23 d., KASA bus atidaryta 
sekančiomis valandomis: 
nuo pirmadienio iki ketvir
tadienio 9:30 vai. ryto — 
3:30 vai. p. p., penktadie- 
niti 9:30 v. ryto — 6:30 v. 
v., šeštadieniais 9:30 v. ry
to — 12:30 v. p. p. KASOS 
adresas 25185 W. Nine Mile 
Rd., Southfield, Mi. 48034. 
Raginame dabartinius KA
SOS narius atsidaryti čekių 
sąskaitas ir tikimės, kad šis 
naujas užmojis pritrauks 
daug naujų narių ! (pr>

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onwide is on you'’ aide

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

ATSISVEIKINIMAS SU
A. MATIOŠKA

Bostono ir apylinkės lie
tuviai kovo 1 d. buvo gau
siai susirinkę Caspero lai
dotuvių namuose atsisvei
kinti su Antanu Matioška, 
mirusiu vasario 27 d. Kle
bonui kun. Feliksui Kontau- 
tui pravedus maldas, atsi
sveikinimui vadovavo Mo
terų Federacijos Bostono 
klubo pirmininkė Elena Va- 
syliūnienė..

Pagrindinę kalbą apie ve
lionį pasakė Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis, 
mirusiojo jaunystės kovų 
draugas Lenkijos okupuoto
je Lietuvos sostinėje Vil
niuje, kur A. Matioška pa
sižymėjo, kaip drąsus kovo
tojas. Tos kovos dvasios 
jis neatsisakė, kai 1937 m. 
pradžioje pasiekė Bostoną, 
čia jis nenuėjo naudos ir 
malonumų ieškojimo keliu, 
bet tuoj įsijungė į vietos or
ganizacijas, kuriose greit 
iškilo savo darbštumu, su
manumu, nauja iniciatyva. 
Nebuvo So. Bostone nė vie
nos svarbesnės lietuvių or
ganizacijos, kuriai jis būtų 
nevadovavęs ar netalkinęs. 
Jaunimo ratelio organizavi
mas dar prieš antrąjį pa
saulinį karą, pirmosios pro
testo rezoliucijos organiza
vimas prieš Lietuvos oku
paciją, Tautinės Sąjungos 
o r g a n izavimas, Lietuvių 
Bendruomenės s t e igimas, 
Balto įsteigimas, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių drau
gija — tai tie pagrindiniai 
darbai, kuriuose velionis 
stipriai reiškėsi. Jo inicia
tyva buvo surengtas didin
gas Čiurlionio ansamblio 
koncertas Jordan Hali, su 
Vasario 1 6-tosios minėji
mais mėginta iešeiti į ge
resnes sales, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpas užsimota pritaikin
ti naujiems reikalavimams 
ir t.t. Atvykęs į šį kraštą 
vėliau, negu senoji mūsų 
imigracija, bet anksčiau, 
negu naujoji imigracija, 
vad. dypukai, jis buvo ta

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Bos

tono skyriaus steigėjui ir čarterio signatarui 

A. A.

ANTANUI MATIOŠKAI

mirus, žmonai JUZEFAI, sūnums ir dukrai 

bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą.

ALT S-gos Bostono
Skyrius

pęs lietuviškoje veikloje 
tarpininku tarp tų dviejų 
imigracijų. Kai dažnas ša
linosi nuo lietuviškos veik
los aiškindamasis, kad ne
turįs laiko ar esąs pavar
gęs, A. Matioška visuomet 
turėjo laiko ir buvo nepa
vargęs. Todėl jo mirtis su
daro didelę spragą kovoje 
prieš nutautimą, išglebimą 
ir užsidarymą vien tik sa
vuose reikaluose. Didžiau
sia pagarba jam būtų ati
duota, įsitraukiant į tuos 
darbus, kuriuose jis taip są
žiningai ir uoliai reiškėsi.

Atsisveikinimo kalbas dar 
pasakė: Balto Bostono sky
riaus pirmininkas kun. An
tanas Baltrašiūnas, LB Bos
tono apylinkės pirmininkas 
Brutenis Veitas, Tautinės 
Sąjungos Bostono apylin
kės pirmininkas Juozas Ka
počius, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyriaus 
pirmininkas Bronius Paliu
lis, Moterų Federacijos Bos
tono klubo pirmininkė Ele
na Vasyliūnienė. Visi kal
bėtojai pabrėžė velionio 
idealizmą, darbštumą ir at
sidavimą lietuviškiems rei
kalams.

Antanas Matioška palai
dotas kovo 2 d. Naujosios 
Kalvarijos kapinėse Bosto
ne po šv. Mišių, kurios už 
mirusiojo sielą atnašautos 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Ka
pinėse atsisveikinimas baig
tas giesme "Marija, Mari
ja" ir Lietuvos himnu. Vie
toje gėlių Antano Matioš- 
kos giminės, bičiuliai ir ben
dradarbiai suaukojo jo at
minimui įamžinti Lietuvių 
Fonde 830 dol., o Tautos 
Fonde 425 dol. Aukos dar 
tebeplaukia. Lietuvių Fon
dui skirtas aukas priima 
Petras Viščinis, o Tautos 
fondui — Antanas Januška.

POEZIJOS SPEKTAKLIS

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkė rengia po
ezijos spektaklį, paremtą 
Stasio Santvaro ir Antano 
Gustaičio kūryba. Spektak

lis įvyks balandžio 11 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto sa
lėje. Spektakliui poeziją at
rinko ir programą sudarė 
Mirga Girniuvienė ir Zita 
Krukonienė. Programos at
likime dalyvauja etnografi
nis ansamblis Sodauto, o 
poeziją skaito Mirga Gir
niuvienė, Zita Krukonienė, 
Gitą ir Aidas Kupčins
kai, Aleksandras Pakalniš
kis, Jr. Skaidrių montažą 
apie Stasį Santvarą paruo
šė Antanas Kulbis, o apie 
Antaną Gustaitį — Graži
na ir Vytautas Sakalai.

LAISVĖS VARPUI 
33-JI METAI

Kovo 7 d. sukako 33-ji 
metai, kai veikia Laisvės 
Varpas, kuris kas sekma
dienį perduoda aktualias vi
suomeninio ir kultūrinio po
būdžio radijo programas 
lietuvių ir anglų kalba, ruo
šia specialias programas 
anglų kalba Vasario 16-sios 
ir Tragiškųjų birželio įvy
kių proga įvairioms ame
rikiečių radijo stotims, kas
met suorganizuoja bent du 
aukštesnio lygio kultūrinius 
renginius. Ta proga progra
mos vedėjas Petras Višči
nis kovo 8 d. laidoje iškėlė 
tolimesnio Laisvės Varpo 
išlaikymo problemas, kurių 
tarpe svarbiausia — jaunes
nių bendradarbių suradimas 
ir jų apmokymas bei paruo
šimas programos perėmi
mui. šiuo reikalu dar 1976 
m. pradžioje talkon kviesta 
LB Bostono apygardos val
dyba, bet ligi šiol dar nieko 
nepadaryta. Tas kvietimas 
ne tik neatšauktas, bet dar
gi nuolat kartojamas. Me
tams bėgant, žmonėms sen
stant, jų sveikalatai silpnė
jant, iškyla rimtas pavojus 
dėl programos ateities. To 
pavojaus' nepašalins dabar
tinė programos vadovybė. 
Tuo reikia susirūpinti visai 
lietuvių visuomenei, pir
moje eilėje bendrinėms mū
sų organizacijoms. — Ant
ras aktualus klausimas — 
tai lėšos, būtinoms progra
mos išlaidoms padengti. Ra
dijo stotis nuolat kelia mo
kestį už skiriamą progra
mai laiką, uolieji klausy
tojai miršta, o jaunieji ne
atsiliepia klausytojų įnašais 
ar kita parama. Todėl labar 
kilo sąjūdis, kuris siekia, 
kad kievienas klausytojas 
skirtų už kiekvieną progra
mą po vieną dolerį, taigi, 52 
dol. per kalendorinius me
tus. Tokių tuo tarpu tėra 
nedaug, bet jų skaičius nuo
lat auga.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

SEAMSTRESS
Profi seamstress in hand-working. 
Full time 8:30—5:00. Good salary.

Call 201-871-3139
(11-17

Bostono Lietuvių federalinė kredito 
unija TAUPA kviečia metinį narių

SUSIRINKIMĄ
š. M. KOVO 21 D. 7 VAL. VAK. 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
NAMUOSE, 

368 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Darbotvarkėje: valdybos pranešimai; finansi

nė apyskaita; valdybos ir paskolų komisijos rin
kimai; nauji sumanymai; Stasio Baro paskaita 
"Finansinės investicijos ir Lietuvių Fondas".

Po susirinkimo vaišės nariams ir svečiams.

• Seniausia lietuviška ra
dijo programa Naujoj Ang
lijoj, vadovaujant Steponui 
Minkui, rengiasi švęsti ra
dijo programos 53 metų su
kaktuves kovo 22 d., 3 vai. 
p. p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos trečio 
aukšto salėje.

Koncerte dalyvauja Ast
ra Butkutė ir aktorius Vi
talis Žukauskas, abu iš New 
Yorko.

Monika Plevokienė ir jos 
padėjėjos prigamins skanių 
valgių.

Po koncerto bus trauki
mas laimėjimo dovanų.

ALT S-gos East Chicagos skyriaus nariui

A. A. 

STANISLOVUI STULPINUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmo

nai LIUDMILAI, broliui dr. GABRIELIUI 

MISEVIČIUI ir artimiesiems.

ALT S-gos East Chicagos
Skyrius

• Balandžio 11 d. 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje Poezijos spek
taklis, kurį rengia LB Bos
tono apylinkė. Spektaklio 
programa atremta į Stasio 
Santvaro ir Antano Gustai
čio kūrybą.

• Balandžio 26 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje Laisvės Var
po pavasarinis koncertas, 
kuriame programą atliks 
sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai iš Vakarų Vokieti
jos.
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Didžiulių šeima: Jadvyga ir inž. Vytautas Didžiuliai, duktė 
Vida Siliūnienė.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

j Palangę Ir j Klalpšdę ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j PanevėžJ Ir j Druskininkus.

SŪNAUS DĖKINGUMAS MYLIMAI MOTINAI
Prieš trejetą metų, 198d 

m. kovo mėn. 9 d., nuėjusi 
ilgą ir prasmingą žemišką
ją kelionę, Columbijoje, Bo- 
gotos mieste, mirė tauri lie
tuvė, didelė patriotė, pavyz
dinga šeimos motina, įvai
rių organizacijų aktyvi vei
kėja, nepaprastai jautrios 
širdies Lietuvos dukra a. a. 
KAZIMIERA ANTANAI- 
TYTĖ-DIDžIULIENĖ.

Ji Aukštaitijos lygumų 
dukra, gimusi Memenčių 
kaime, Panevėžio apskrity
je. Pavyzdingai išaugino ir 
išmokslino du sūnus -— inž. 
Vytautą ir inž. Algimantą 
ir dukrą Aldoną.

A, a. Kazimiera ėjo sun
kiais gyvenimo keliais, per
gyveno carų priespaudą, 
džiaugėsi nepriklausomos 
Lietuvos prisikėlimu lais
vam ir nepriklausomam gy
venimui, patyrė bolševikų 
ir vokiečių okupacijas, su 
tada jaunute savo ir myli
ma šeima, antrą kartą bol
ševikams okupuojant Lie
tuvą, išėjo į nežinomą trem
tį, neprarasdama vilties vėl 
kada nors sugrįžti į gimtuo
sius namus, į savąją tėvynę, 
kurios laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu bei kūry
bingumu velionė taip džiau
gėsi ir kuriai skyrė savo 
anų metų darbą.

Pokario metais ją su sa
vo mylimais vaikais mato
me besidarbuojančią Co
lumbijoje, Bogotoje, kur ne
delsdama įsijungė į tenykš
čių lietuvių šakotą veiklą, 
organizavo tautinių šokių 
grupę, rūpinos lietuvių jau
nimu, vargan patekusių šel
pimu, organizavo Vasario 
16-tosios gimnazijai para
mą, verbuoja narius į Lie
tuvių fondą, sparčiai judina 
tenykščių moterų veiklą ir 
ji skuba visur, kur reika
linga sumani darbininkė, 
kur reikia ryžto ir meilės 
artimui. Tad jos geraširdiš
kumą anuo metu juto ne 
vienas lietuvis. Todėl a. a. 
Kazimiera pelno lietuvių 
tautos ir išeivijos lietuvių 
meilę jai, pagarbą ir dėkin
gumą.

Ji mylėjo savąją šeimą, 
o šeima — sūnūs ir dukra 
mylėjo savąją gerąją, rū
pestingą mamytę.

Ir jai išėjus į amžinąją 
tėvynę, sūnūs inž. Vytau-

A. A. Kazimiera Didžiulienė

tas, inž. Algimantas jos 
šviesų atminimą įamžino 
Lietuvių fonde stambiomis 
sumomis, Vilties Draugijo
je ir kitur.

Visa tai rodo gerųjų vai
kų meilę ir dėkingumą sa
vajai mylimai mamytei už 
jos rūpestį juos išauklėjant, 
išmokslinant ir į gyvenimą 
išleidžiant. Sūnūs ir dukra 
mamytę globojo per visą jos 
gyvenimą. Ją mylėjo ir gra
žu ir kilnu, kad jos nepa
miršta ir Jai amžinybėn iš
ėjus.

Prisimindami savąją ma
mytę, šeima suruošia už Jos 
sielą pamaldas, o sūnūs įne
ša į Lietuvių fondą mamy
tei atminti stambias sumas.

Ir šiais metais sūnus inž. 
Vytautas su žmona Jadvy
ga įmokėjo į mamytės at
minimui skirtą fondą, vie
ną tūkstantį dolerių, Lietu
vių Fondan. Tai pati gra
žiausia dovana mylimam 
žmogui, tai netrunyjantis 
paminklas, gyvoji dovana, 
iš kurios bus dalinama do
vanos mūsų jaunimui, švie
timui, kultūrai, mokslui ir 
menui.

Inž. Vytautas ir inž. Al
gimantas Didžiuliai nuosta
bių gabumų vyrai. Jie savo 
ryžtu, darbštumu, sumanu
mų iš nieko sukūrė dideles 
pramonės įmones Columbi
joje, išplėtė įvairių šakų 
biznius Amerikoje ir jų pro
jektus vykdo daugelio pa
saulio šalių.

Didžiulių šeima tebūnie 
šviesiu pavyzdžiu daugeliui 
iš mūsų, o tauriajai lietu
vei MOTINAI KAZIMIE
RAI DIDŽIULIENEI Ap
vaizda amžinos tėvynės pa
dangėse tesuteikia ramybę.

Jurgis Janušaitis

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — >1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rualja
Kelionė 722 - liepos 22 - rugpj. 4 — >1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

16 dienų — Lietuva, Rualja, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3 - 17 — >1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1 - 15 — >1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — >1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5 - 20 — >1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — >1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — >1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

18 djenų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5 - 23 — >2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “Bal- 
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — >2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10*16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H r— rugsėjo 21-30 — >1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12 - 25 — >1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva Ir Rualja
Kelionė 818 — rugpjūčio 18 - 30 — >1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — >1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — >1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — >1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — >1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 — >1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13 - 28 — >1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Čestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rualja, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — >1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — >1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — >1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — >1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka į Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

IMI /uperior Atvirto/
I ASSOCIATION

I= 
Ė

I
I

SI
=

I

=

=is s
E
SĮ=
S 
E

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 /avinę)/
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.
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dą. Pagal savo pajėgumą 
talkino ir rėmė visuomeninį 
darbą. Buvo Vilties draugi
jos šimtininku ir Los Ange
les tautinių namų nariu.

Po privačių laidojimo 
apeigų velionės pageidavi
mu, jo palaikai palydėti į 
Visų Sielų kapines.

A. a. Vinco Juodvalkio 
atminimas bus įamžintas 
Lietuviškosios Skauty b ė s 
Fonde.
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NERINGOS IR PILĖNU TUNTŲ

KAZIUKO MUGĖ
ĮVYKS SEKMADIENĮ, KOVO 29 D. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.

ATIDARYMAS 11:15 V. R.

— SKANŪS PIETŪS
— {DOMŪS IR GRAŽŪS RANKDARBIAI
— SKAUTŲ PROGRAMA

ATEIKITE SMAGIAI PRALEISTI POPIETĮ.
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• Vincas Juodvalkis, sr., 
š. m. kovo 13 d. mirė Cleve
lande, sulaukęs 86 metų am
žiaus. Nuliūdime liko sūnūs 
Vincas ir Liudas Juodval
kiui, dukterys Stefa Ged
gaudienė ir Eleonora Dauk
šienė (Lietuvoje) su šeimo
mis ir kiti artimieji.

Į laidotuves iš Los Ange
les buvo atskridęs sūnus 
Vincas Juodvalkis, jr.

Velionis su imigracijos 
banga 1950 m. atvykęs į 
JAV, įsikūrė Clevelande ir 
čia išgyveno iki išėjimo į 
pensiją, vėliau persikelda
mas į Kaliforniją. Prieš me
tus, susilpnėjus sveikatai, 
grįžo pas dukrą į Clevelan-

• Solistė Aldona Stempu- 
žienė šeštadienį, kovo 28 d., 
dainuoja ”Draugo” koncer
te; gegužės mėn. 31 d. Cle
velande Dievo Motinos pa
rapijos šventėje ir birželio 
21 d. Los Angeles Lietuvių 
dienoj.

• Kviečiame dalyvauti 
kovo 22 d., sekmadienį, šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos 11 skyriaus mokinių 
akademinio pobūdžio var
žybose iš lituanistinių da
lykų, Dievo Motinos para
pijos mažojoje salėje.

HELP WANTED
For cook 4:09 p. m. to 

9:00 p. m. Wednesday, 
Thursday and Fridav. Near 
East side. Call: 861-3896 
after 4:00 p. m.

LIETUVIS AUKŠTOSE 
PAREIGOSE

Rimas J. Jasinevičius

VINCO GELGOTO
PLAUKŲ KIRPYKLA
• Vaikams, dirbantiems 

ir pensininkams plaukų nu- 
kirpimas $4.00.

• Vyrams plaukų stiliza
vimas nuo $10.00-$15.00.

Kviečiami atsilankyti kai 
reikės kitą kartą plaukus 
nusikirpti. Darbo valandos 
kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. 
vakaro. 687 East 185 St., 
telef. 481-2433. (8-17)

• BALFo metinis susi
rinkimas įvyks kovo 20 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Namų žemutinėje sa
lėje.

• PERKANT IR PAR- vanV 
DUODANT NAMUS prašo-

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im- 
portuatų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do- 

skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuviu kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

š. m. kovo 14-tos dienos 
The New-Herald laikrašty
je atspausdinta žinia, kad 
clevelandietis Rimas Jasi
nevičius išrinktas iš 40-ties 
kandidatų į Lake County 
Council on Aging egzekuty- 
vinio direktoriaus vietą. 
Lake County Council on 
Aging yra ne pelno orga
nizacija, apima visą Lake 
County ir kuri rūpinasi se
nesnio amžiaus žmonių so
cialiniu gerbūviu.

Rimas Jasinevičius yra 
mums pažįstamas lietuvis, 
clevelandiečių Juozo ir Fe
licijos sūnus, baigęs John 
Carroll universitetą magist
ro laipsniu ir taip pat įsigi
jęs ir antrą magistro laips
nį Cleveland Statė univer-

me kreiptis Į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Marytės Gaižutienės porceleninis indas. Jos meno paroda, 
ruošiama Korp! Giedros, įvyks balandžio 11-12 d. Lietuvių Na
mų salėje. Atidarymas šeštadienį, balandžio 11 d., 7 vai. vak.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI)

PATARNAVIMAI

sitete iš viešosios adminis
tracijos.

šiose pareigose Rimas
Jasinevičius turės savo ži- L. Volodkos nuotr.

Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheques, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

nioje septynius nuolatinius 
tarnautojus, 33 — dalinai 
dirbančius ir apie 300 sava
noriškai dirbančių. Jo ži
nioje bus vieno milijono do
lerių biudžetas.

Rimas Jasinevičius yra 
rimtai pasiruošęs šiom pa
reigom. Ligi šiolei jis buvo 
programų direktorium ir 
kurį laiką egzekutyviniu di
rektorium Altą House Uni- 
versity Girele; prieš tai dir
bo su jaunuoliais nusikaltė
liais Parmadale bei Free 
Medical Clinic of Cleveland.

Kaip laikraštis pastebi jo 
laukia gana rimtas ir atsa
kingas darbas.

Mus džiugina jaunos kar
tos lietuvių atsiekimai.

JAKUBS AND SON

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Clevetaml, OMo 44119 
Tel. (216| 531-7770

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

liams pastatyti.

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



DIRVA
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Kai kurių užsienio spau
dos agentūrų paprašytas 
pakomentuoti sovietų agen-< 
tūros Novosty pareiškimus 
dėl eventualios Popiežiaus 
kelionės Į Lietuvą, p. S. Lo
zoraitis jr., Lietuvos atsto
vas prie šv. Sosto, š. m. ko
vo 5 d. atsakė :

Šventasis Tėvas gerai pa
žįsta katalikiškcsios lietu
vių tautos aspiracijas, ku

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame duk-

rias ji ne kartą yra išreiš- 
kiuši praeityje ir tebereiš
kia dabar. Jo noras aplan
kyti Lietuvos katalikus kaip 
ir visus kitus pasaulio tikin
čiuosius, negali būti sieja
mas su lietuvių tautos ap
sisprendimo teise.

Sovietų agentūros teigi
mas, kad Lietuva yra So
vietų Sąjungos dalis, tegali 
visiems priminti tą smurtą, 
kurio pasekmėje ji prarado

Clevelandiečiai Jonaičiai ir buvęs clevelandietis P. Mikšys, kovo 3 d. aplankė dr. K. Pau- 
tienį, dabar gyvenantį Pompano Beach, Fla. Nuotraukoje iš kairės: P. Mikšys, B. Pautienytė, 
Agna ir Antanas Jonaičiai, sėdi dr. Kazimieras Pautienis. J. Gar los nuotr.

rai STEFAI ir sūnui VINCUI bei kitiems 

artimiesiems.

Ona ir Antanas
Juodvalkiai

Mielam draugui
A. A.

VINCUI JUODVALKIUI 
mirus, jo dukrą STEFĄ ir VYTAUTĄ GED- 
gaudus, sūnus VINCĄ ir LIUDĄ su šeimo
mis, be to, dukrą gyvenančią Lietuvoje, nuo
širdžiai užjaučiame.

Pranas ir Ona Dovydaičiai, 
sūnūs Laimutis ir Romas

savo nepriklausomybę. Vi
sas civilizuotasis pasaulis, 
kaip Europos Tarybos lai
kysena parodo, žiūri į Lie
tuvą kaip ekspansionistinės 
politikos auką.

• Naujosios Vilties poli
tikos ir kultūros žurnalo 
naują redakcinę kolegiją su
daro: vyr. redaktorius Vy
tautas Abraitis, nariai — 
dr. Algirdas Budreckis, dr. 
Antanas Butkus ir poetas 
Stasys Santvaras, žurnalą 
leidžia Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga ir Korp! 
Neo-Lithuania. Rankraščius 
žurnalui siųsti vyr. red. V. 
Abraičio adresu: Naujoji 
Viltis, P. O. Box 1071, Palm 
Coast, Fla. 32037.

Administracijos adresas 
lieka tas pats: Bronius Ka- 
sakaitis, 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629.

A. A.

STEFANIJAI SKUČIENEI

mirus, jos dukras BIRUTĘ SIDZIKAUS- 

KIENĘ ir JŪRATĘ ŠUKIENĘ bei jos šeima 

giliai užjaučiame.

Stella ir Vytautas
A b r a i č i a i

Mylimai motinai
□A. A.

ADELEI BRAZAITIENEI 
mirus, dukteris skautininkę DANUTĘ DUN
DURIENĘ, GRAŽINĄ PLEČKAITIENĘ ir 
sūnų KOSTĄ BRAZAITĮ su šeimomis nuo
širdžiai užaučiame ir kartu liūdime.

Skautininkių Draugovė 
Clevelande

• Uetuvos Nepriklauso
mybės Fondas sėkmingai 
išleidęs į platų pasaulį "LI- 
THUANIA 700 YEARS" 
anglų kalba veikalą apie 
Lietuvą, buvo užsimojęs iš
leisti ir Lietuvos Diploma
tijos istoriją, kurią jau bu
vo įpusėjęs rašyti dr. Alber
tas Gerutis, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Ber
ne, Šveicarijoje, bet jį išti
kusi netikėta mirtis pradė
tą darbą sutrukdė.

šiuo metu tą darbą baigti 
sutiko Stasys Lozoraitis, jr. 
Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto Vatikane. Knyga su
tarta išleisti 1988 m. ry
šium su Lietuvos nepriklau
somybės 70 metų sukaktimi 
(1918-1988).

LNF Valdyba

• Tėv. dr. Tomas žiūrai
tis, O. P. kovo 28 d. iš Wa- 
shingtono skrenda į Kana
dą ir ten praves lietuviams 
rekolekcijas — septynias 
dienas Hamiltone, Ont. pra
dedant kovo 30 d. ir tiek pat 
dienų Toronte, Ont., prade
dant balandžio 6 d. Nuo ba
landžio 14 iki 19 d. praves 
angliškai novena ir pasakys 
Didžiosios savaitės ir Vely
kų dieną angliškai pamoks

lus Bayenne, N. J. Į Wa- 
shingtoną grįžta balandžio 
21 d.

• Antanas Valiulis, Los 
Angeles, Cal., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
Dirvai paremti auką 50 dol. 
Ačiū.

• Vilija Nasvytytė-Kli- 
mienė, Clevelande, Ohio, sa
vo broliui Pauliui, įsikūrus 
naujoje vietoje, užprenu
meravo Dirvą. Sveikiname 
naujakurį.

• Zigmas Raulinaitis, bu
vęs žurnalo Karys redakto
rius, istorinių veikalų au
torius, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 50 dol. Ačiū.

• A. Musteikis, Detroit, 
Mich., siųsdamas 20 dol. ra
šo : "Skiriu auką mielai Dir
vai paremti". Ačiū.

• Steponas Karvelis, New 
Buffalo, Mich., užsiprenu
meravęs Dirvą ir sužavėtas 
Vytauto Meškausko ir dr. 
Antano Butkaus straips
niais, atsiuntė 33 dol. laik
raščiui paremti. Ačiū.

LOS ANGELES
MIRĖ ONA RAZUTIENĖ

š. m. vasario 28 d., 7 vai. 
vak., Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos salėje vy- 
ko tautinių šokių grupės 
"Spindulys" Užgavėnių bly
nų balius. Į balių susirin
ko pilna salė publikos ir 
apie 120 lietuviško jaunimo. 
Programą atliko "Spindu
lio" choras, kuriam diriga
vo šios tautinių šokių gru
pės įsteigėja ir jos ilgame
tė vadovė Ona Razutienė. 
Staigiai jos rankos nusviro 
ir ji, širdies priepuolio iš
tikta, viso choro ir publikos 
akivaizdoje, sukrito. Salėje 
buvę gydytojai ir atvyku
si greitoji pagalba mėgino 
jai padėti, bet pastangos 
buvo nesėkmingos. Pakeliui 
į ligoninę ji užmerkė savo 
akis amžinai.

šis skaudus įvykis visus 
labai sukrėtė. Dalis žmonių

palikę salę išskubėjo į na
mus, kiti su jaunimu susi
rinko į bažnyčią pasimelsti 
už savo mylimą ir brangią 
mokytoją ir vadovę.

Kovo 3 d., šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo kalbamas 
rožančius, į kurį susirinko 
perpildyta bažnyčia žmonių, 
o ypatingai jaunimo.

Kovo 4 dieną į jos laido
tuvių Mišias vėl susirinko 
pilna bažnyčia žmonių. Vi
sus patarnavimus atliko 
jaunimas, pasipuošęs tauti
niais rūbais. Mišias atlaikė 
prel. J. Kučingis, o Mišių 
metu giedojo parapijos cho
ras, kurio narė buvo ir a. a. 
Ona Razutienė. Po Mišių ve
lionės mirtingieji palaikai 
buvo nulydėti į Forest 
Lawn kapines, Glendale, Ca. 
čia buvo pasakyta kalbų, 
iškeliančių Onos Razutienės 
didelius darbus jaunimui ir 
visai lietuvių kolonijai.

Kaip p. Razutienė buvo 
nuostabi savo pasiaukojan
čiu darbu, taip ji liko nuo
stabi ir savo prasminga 
mirtimi: mirė glėbyje tų, 
kuriuos ji mylėjo daugiau 
negu pati save.

Nuliūdime liko vyras An
tanas, kuris guli ligos pa
tale, sūnus Aloyzas ir duk
ra Danguolė, kuriems Dir
va reiškia užuojautą.

Marija Aukštaitė, Kanados 
lietuvių rašytoja - poetė, yra pa
rašiusi šias knygas: “Rožių vasa
ra” — eilėraščiai, 7 dol., “Išeivės 
keliu” — autobiografija, 5.50 
dol., “Išeivė” — kelionių aprašy
mai, 6 dol., “Ant marių kranto” 
— romanas, 10 dol., “Nuban
gavę kūdikystės dienos” — auto
biografija, 7 dol., “Lyrika” — 
eilėraščiai, posakiai, 8 dol. Siun
timo išlaidom pridedant 1.50 
dol., užsisakyti adresu: Marija 
Aukštaitė, 46 Arthur Mark Dr., 
Port Hope, Ont., Canada LIA 
3X1.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MOLD MAKER — experienced with 
EDM Machinery & repair of precision 
molds. Salary open. Benefits.
Contact: G. Munray, 201-241-1900

(11-13)
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