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ŠV. STEPONO KARŪNA
Tarptautinė raida ir Lietuva

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Milijoną Amerikos vengrų 

sujaudino Carterio adminis
tracijos nutarimas grąžinti 
JAV laikomą Šv. Stepono ka
rūną j Budapeštą. Juo labiau 
kad kandidatas Carteris te
legrama vengrų ALTai - Co- 
ordinating Committee of 
Hungarian Organizations in 
North America - pažadėjo, 
spręsdamas ‘tą kontraversi- 
nę problemą’, skaitytis su 
Amerikos vengrų sentimen
tais. Jis su jais nesitarė, o 
Valstybės Departamentas 
nutarė tą karūną grąžinti 
lapkričio 4-tą, t.y. tą dieną, 
kada 1956 metais sovietų 
tankai įsiveržė malšinti veng 
rų sukilimą prieš komunisti
nę vergovę (Departamentas 
aiškinasi tą sukaktį užmir
šęs).

Reikia atsiminti, kad toji 
karūna nėra tik simbolinis 
galvos papuošalas vainikavi
mo dieną, bet pagal iki 1946 
metų veikusią konstituciją, 
turėjo legalaus asments sta
tusą. Karūnai priklausė 
Vengrijos teritorija, kurios 
gyventojai buvo ne karaliaus 
bet karūnos pavaldiniai. To 
negalima suprasti neprisimi
nus vengrų, o kartu ir mūsų 
Vytauto karūnos istorijos. 
Jei Vytautas būtų gavęs jam 
siųstą imperatoriaus karūną 
ko gero ir mes dabar dėl to 
papuošalo jaudintumėmės. 
Keliais šimtais metų anks
čiau už Vytautą, Vengrijos 
valdovas Vajk buvo laimin
gesnis. Jis gavo karūną iš 
popiežiaus Silvestro II-jo 
1001 metais. Jos davimas 
buvo susijęs su Vengrijos pe 
rėjimu katalikybėn. Per 
krikštą gavęs Stepono vardą 
karalius sėkmingai kraštą 
valdė iki savo mirties 1038 m 
Jo paskirtas įpėdinis tačiau 
buvo nuverstas. Nuo to lai
ko ir prasidėjo karūnos vogi
mo, grobimo ir slėpimo isto
rija. Paskutinis ją buvo už
sidėjęs Karolis IV 1916 me
tais. Steponas, tarp kitko, 
1073 metais buvo paskelbtas 
šventuoju.

Kai pagalvoji, kad ta ka
rūna iš JAV gali tekti kal
viui Kadar, iš bolševikų ma
lonės tapusiu Vengrijos val
dovu, negali nenustebti isto
rijos ironija. Iš kitos pusės- 
gyvenimas nestovėjo vietoje. 
Ilgainiui sovietų pastatyas 
aparačikas ir tironas Kadar 
virto pačiu liberaliausiu ko
munistu. Kiti Rytų Europos 
kraštų valdovai jį laiko sau 
sektinu pavyzdžiu. Net ma
noma, kad šiandien, ko gero, 
jis galėtų laimėti ir laisvuose 
rinkimuose, o svarbiausia, 
jis kartu sugebėjo pasilaiky
ti ir Maskvos pasitikėjimą, 
nes kas iš viso liberalizmo, 

jei Maskva tave nuvers! Ar 
Carteris gali sulaikyti nuo to
kio žmogaus Šv. Stepono ka
rūną? Formaliai jis neturi 
teisės, nes JAV su dabartine 
Vengrija palaiko normalius 
diplomatinius santykius.

Tas epizodas gerai ilius
truoja tarptautinę politinę 
raidą, apie kurią jau kalba
me paskutiniuose dvejuose 
Dirvos numeriuose. Niekas 
nepadėjo sukilusiems veng
rams 1956 metais ir nežada 
padėti ateityje. Antra ver
tus, komunizmas kaip ideolo
gija neteko savo patrauklu
mo, tačiau jo galios struktū
ra, panašiai bažnyčios galios 
struktūrai, gali dar ilgesnį 
laiką laikytis. Gal Kadaras 
ir galėtų leisti laisvus rinki
mus ir pats nenustoti val
džios, kiti komunistiniai val
dovai tokios prabangos sau 
negali leisti. Net gali įsivaiz
duoti, kad jei per kokį ste
buklą Lietuva atgautų nepri
klausomybę, Vilniaus val
džia vistiek laikytųsi komu
nistinės formos, nes su ja 
lengviau išsilaikyti.

Jei, tačiau, Lietuva atgau
tų laisvę komunistiniam re
žimui subirėjus, kokie jos 
santykiai ir ryšiai liktų su 
Rusija? Prileidžiant Lietu
vos laisvės atgavimą, reikia 
prileisti ir kitų 14 tarybinių 
respublikų išsivadavimą. 
Tuo atveju Rusijos, nors ir 
liktų didelė galybė, įtaka gal 
ir nebus pakenčiama. Kodėl 
Rusija būtinai turi mus ab
sorbuoti, jei to negalėjo pa
daryti Vokietija su Olandija 
ar Danija? Kodėl subyrėjo 
visos imperijos ir šiandien 
laisve džiaugiasi 150 valsty
bių? Kodėl rusai turėtų būti 
išimtimi?

Jei galėsime kaip nors iš
vengti surusinimo pavojaus, 
kuris dabar laikytinas pačiu 
didžiausiu, ar galėsime išsi
laikyti ūkiškai? Dabartinė 
tarptautinė ūkinė raida tam

Lietuvių demonstracijoje prieš sovietų parodą Los Angeles mieste kalba kongresmanas
K. Dorman. A. Gulbinsko nuotr.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Trečiojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo. 
Centre, Chicagoje, komitetų nariai (sėdi): dr. 
pirm.), dr. J. Rėklaitienė, dr. K. Ambrozaitis 
Juodvalkis, V. Lapienė, dr. A. Lipskienė, St. 
Rėmienė, J. Rimkevičius ir dr. G. Balukas.

Įvykusio 1977 m. lapkričio 23-27 d.d. Jaunime 
M. Vygantas, dr. R. Šilbajoris (mokslinės progr. 
(org. kom. pirm.), (stovi): dr. J. Puzinas, A. 
Jokubauskas, P. Masilionienė. K. Barzdukas. M 

A. Plaušinaičio nuotr.

Trečias mokslo ir kūrybos 
simpoziumas »•

Simpoziumas pradėtas su
sipažinimo vakaru š. m. 
lapkričio 23 d. Jaunimo 
Centro kavinėje, Chicago
je. Jaukioje aplinkoje susi
tikinėjo atvykę mokslinin
kai ir kūrėjai, o taip pat ir 
kiti mirtingieji, čia mezgė 

duoda daug vilčių. Tiesa, 
kaip minėjom pirmoje dalyje 
(žiūr. Dirvos 45 Nr.), šiuo 
metu pasaulyje sparčiau au
ga neturtingieji, kaip turtin
gieji. Pirmieji yra priversti 
visą laiką skolintis, kas nega 
Ii visą laiką tęstis. Kai kas, 
pvz. senatorius Javits (rep.
N.Y.) propaguoja specialaus 
tarptautinio plano, panašaus 
pokarinio Marshllo - atstačiu 
šio Vakarų Europą, pradėji
mui. Yra ir kitokių suma
nymų. Kiekvienu atveju, nū-

(Nukelta į 7 psl.) 

pažintis iš tolimojo Izraelio 
atvykęs literatūros laurea
tas Icchokas Meras, atnau
jino pažintis jubiJijatas ka- 
lifornietis poetas Bernardas 
Brazdžionis, lyg dvaselė, 
skraidė Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkas poe
tas Leonardas Andriekus ir 
daugelis kitu tolimesniu ir 
artimesnių rašytojų ir mok
slininkų. Visus priiminėjo 
ir informavo viską matanti 
ir visur esanti, šio vakaro 
globėja dr. Alina Lipskienė. 
Inžinieriai, įsitaisę už baro, 
pakaitomis pilstė tauriuo
sius gėrimus ir malšino sve
čių troškulį. Visiems apšilus 
ir užmezgus ar atnaujinus 
pažintis, renginių vadovas 
Stasys Jokubauskas pasvei
kino gausius svečius ir mik
rofono ragelį perdavė orga
nizacinio komiteto pirm. dr. 

Kaziui Ambrozaičiui, kuris 
supažindino su atvykusiais 
tolimesniais mokslininkais 
ir kūrėjais, o taip pat ir ar
timaisiais talkininkais.

Programą atliko rašyto
jas Aloyzas Baronas, pa
skalydamas pluoštą savo 
humoristinės kūrybos. Hu
moro žodžiu palietė šių die
nų aktualijas, pradedant 
"Skatikais” ir baigiant 
"Striptizu”. Paplakė visuo
menės ir šeimos ydas bei 
negeroves. A. Baronas savo 
kūryba linksmai nuteikė 
klausytojus, kurie nepagai
lėjo plojimų ir išprašė prie
do.

Susipažinimo vakaras 
praėjo itin nuoširdžioje ir 
šiltoje nuotaikoje, gausiai 
susirinkus svečiams ir vos 
ne vos sutilpus Jaunimo 
Centro kavinėje. Šio vakaro 
mecenatu buvo Lietuvių in
žinierių ir architektii sąjun
ga nemokamai parūpinusi 
užkanžius ir kavą.

Visą vakarą buvo prista
tinėjami iš toliau atvykę 
svečiai ir paskaitininkai. 
Per garsiakalbį girdėjosi 
Marijos Rėmienės balsas, 
raginantis įsigyti bilietus į 
penktadienio literatūros ir 
muzikos vakarą. Vilhelmina 
Lapienė, banketo vadovė, 
nors jau neturėjo atliekamų 
bilietų, bet ragino užsisa
kiusius atsiimti ir atsiskai
tyti. Moterų Federacijos 
Chicagos klubo narės vykdė 
r e g i s t raciją, prisegi nėjo 
vardaženklius, pardavinėjo 

(Nukelta į 8 psl.)
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KAIP GALIMA BŪTU IŠRIŠTI PALESTINOS PROBLEMĄ - NATO SENŲ IR 
NAUJŲ NARIU BĖDOS.

Šv. Stepono karūnos byla 
duoda geros progos sustoti 
ir prie kitų Vakarų-Rytų san
tykių aspektų. Anot Econo- 
mist, vienas lenkų vyskupas 
dalyvavęs pereito mėn vys
kupų sinode Romoje, buvo 
klaustas apie bažnyčios san
tykius su valdžia. ‘Jie page- 
rėjos’ - paaiškino vyskupas, - 
‘mes jau nebesam valstybės 
priešas Nr. 1. Tų vietą da
bar užėmė ... darbininkai.’ 
Iš tikro, valdžią ir bažnyčią 
jungia vienas skubus tikslas: 
kaip krašte išvengti anarchi
jos. Mat, šią žiemą laukiama 
nemažo liaudies nepasitenki
nimo, kuris galėtų išsilieti į 
atviras riaušes dėl mėsos ir 
kitų produktų trūkumo. Tei
giama, kad dar 85% Lenki
jos 34 milijonų gyventojų re
guliariai lankosi bažnyčiose 
ir dvasininkų įtaka esanti la
bai didelė. Tuo reikalu pas 
popiežių Povilą VI Vatikane 
pereitą savaitę lankėsi Len
kijos premjeras ir komparti
jos vadas Gierek, kuris iki 
šiol net su Lenkijos primų 
kardinolu Wyszynskiu tarė
si ne betarpiai, bet per savo 
kulto ministerį. Vizito Vati
kane išvakarėse Gięrekas 
pirmą kartą susitiko ir su 
kardinolu. Pagal oficialų ko
munikatą, jiedu kalbėjosi 
apie ‘svarbias valstybės ir 
bažnyčios problemas, kurios 
turi įtakos į lenkų vienybę. 
Wiszynski norėtų didesnių 
laisvių, tačiau, suprasdamas 
situaciją, Giereko per daug 
nespaudžiąs. Maskvos sene
liai nepritaria didesnėm lais
vėm, tačiau kartu norėtų iš
vengti ir ginkluotos inter
vencijos. ***

Varšuvoje lankėsi V. Vo
kietijos kancleris Helmut 
Schmidt. Vokietija yra di
džiausias lenkų prekybos su 
Vakarais partneris. Šiuo me
tu neatrodo, kad Vokietija 
galėtų kaip nors daugiau 
Lenkijai padėti. Gierekas 
pareiškė Schmidtui nepasi
tenkinimo dėl kritiškų vokie- 
čių balsų apie atlydžio politi
ką. Į tai atsakydamas, anot 
Die Welt, Schmidtas taip aiš 
kino Gierekui demokratinės 
santvarkos ypatybes: ‘Kaip 
žinia, verhrter Herr Gierek, 
pasaulyje pasitaiko išimčių, 
kurios kartais randa dides
nio atgarsio laikraščiuose. 
Apie tai kalbant reikia su
prasti, kad vokiečių vidaus 
politikoje yra visa eilė asme
nų, kurie turi rinkikų įgalio
jimą ir yra rinkikų, t.y. mo
kesčių mokėtojų, atlyginami 
už tai, kad kaip galima išsa
miau ir vaizdžiau viską su
kritikuotų ką tik federalinė 
valdžia (Bundesregierung) 
daro. Tokia opozicinė kriti
ka yra nukreipta ir prieš 
mūsų užsienio politiką, įskai
tant ir Ostpolitik. Iš to aš 
prašyčiau nedaryti toli einan 
čių išvadų.’

Ar tas atsakymas Giereką 
patenkino, žinių nėra. ***

Septynias savaites padis
kutavus žmonių teises, Bel
grado konferencija perėjo 
prie sekančio dienotvarkė 
punkto. Sovietai siūlo atsi
sakyti nuo atominių ginklų 
naudojimo būsimuose konf
liktuose, o Vakarai ir neu
tralieji norėtų anstyvesnių; 
įspėjimų apie manevrus di
desnius kariuomenės perme
timus.

Diskutuojant žmonių tei
ses komunistinės delegaci
jos ragino visą laiką pasku
bėti, dabar jos jau nebesisku 
bina. Atrodo, kad jie net 
stengiasi konferenciją užvil
kinti.

Per pirmas 7 savaites bu
vo įteikta netoli 90 pasiūly
mų. Iš jų 40 buvo Vakarų ir 

neutraliųjų, kurie norėjo 
konkrečių priemonių žmonių 
teisėms užtikrinti. Rytai 
tuo tarpu siūlė pagerinti kul
tūrinius pasikeitimus ir pa
skatinti ... mažai ar visai ne
žinomų kalbų puoselėjimą! 
Per ateinančias savaites 
turėtų paaiškėti, kiek Vaka
rams ir neutraliesiems pa
vyks žmonių teisių klausi
mus įtraukti į konferencijos 
baigiamąjį dokumentą. Ma
noma, kad konferencija pa
sibaigsianti tik kitų metų 
pradžioje.

1978 METU EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO
VIENOS SAVAITĖS —

MASKVA — VILNIUS — LENINGRADAS:
Kovo 22 gegužės 4
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17

rugsėjo 22
DVIEJU SAVAIČIŲ —

MASKVA — VILNIUS — LENINGRADAS — BRIUSELIS:
Gegužės 28 Liepos 16
birželio 11 rugpjūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22
Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos 

ekskursijomis į Kauną ir Trakus.
MŪSŲ GRUPĖS BUS LYDIMOS PRITYRUSIŲ VADOVU.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 
laiku, bus paskelbtos vėliau.

LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į HAWAJUS iš BOSTONO: 
išvyksta LIEPOS 2 grįžta LIEPOS 14 — kaina 

tik $699.00
3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas).

REGISTRACIJAS VISOMS GRUPĖMS JAU 
PRIIMAME DABAR, kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

**♦

Aiškinantis priežastis, ku
rios paskatino Egipto prezi
dentą Sadatą griebtis nau
jos iniciatyvos taikai Arti
muosiuose Rytuose, iškelia
mas ir tas momentas, kad iki 
Sadato dramatiško vizito i 
Jeruzalę, visi daugiau dėme
sio kreipė ne į Sadatą, bet į 
daug mažesnės už Egiptą 
Sirijos prezidentą Assadą. 
Washingtonui labai rūpėjo 
gauti jo sutikimą Ženevos 
konferencijos sušaukimui. 
Net pereito trečiadienio 
spaudos konferencijoje pre
zidentas Carteris keletą kar
tų rado reikalo gražiai atsi
liepti apie Assadą. Girdi, ir 
jis norįs taikos! Tai tarp kit
ko suprantama, nes Assadas 
turi gerus ryšius su Maskva. 
Savo dramatiška kelione Sa- 
datas vėl atstatė savo pirmu
mą arabų tarpe. Egiptas su 
savo sąjungininku Sudanu 
turi 60 milijonų gyventojų!

***

Ieškodamas eventualių tai
kos tarp žydų ir arabų sąly
gų, Time magazinas siūlo to
kią formulę:

SINAJAUS DYKUMA. 
Visa ta milžiniška teritorija 
(23,440 kv. mylių) turėtų bū
ti atiduota Egiptui, tačiau ir 
toliau liktų demilitarizuota. 
Izraelis išsinuomuotų kelią į 

Sharm Sheikh uostą ir tuo 
būdu kontroliuotų Aqabos 
įlankos vakarinį pakraštį 
(Rytinis yra Saud Arabijos 
žinioje.)

GOLANO AUKŠTUMA. 
Ji būtų atiduota Sirijai, bet 
irgi liktų demilitarizuota.

VAKARINIAME JOR
DANO upės pakraštyje bū
tų suorganizuota Palestinos 
‘entity’, kuri tačiau neturėtų 
visų sųverenės valstybė atri
butų. Ji galėtų turėti tik po
liciją ir mažus savisaugos da 
linius, neturėtų sudaryti su
tarčių, nukreiptų prieš Izra
elį, ir turėtų likti tam tikroje 
JT kontrolėje. Ji tačiau ga
lėtų ilgainiui susijungti į fe
deraciją su Jordanija, kurios 
53% gyventojų jau dabar su
daro palestiniečiai. Prie Va
karinės Jordano srities būtų 
prijungta ir Gazos juosta, 
kuri buvo valdoma Egipto. 
Viso labo toje ‘entity’ gyven
tų per 1.1 milijoną arabų kil
mės žmonių - palestiniečių. 
Prie jų galėtų prisijungti ir 
užsienyje gyveną palestinie
čiai, kurių priskaičiuojama 
apie 2.3 milijonus, tačiau ne
manoma, kad jų dauguma pa 
sinaudotų ta savo teise. Jie 
jau yra įleidę šaknis kitose 
arabų valstybėse.

JERUZALĖ vėl būtų pa
dalinta į dvi dalis, tačiau vi
sos šventos vietos būtų ap
jungtos Vatikano pavyzdžiu. 
Ir nors atskiri miesto rajo
nai tvarkytųsi savarankiškai 
jie būtų sujungti į vienetą, 
kurį reprezentuotų miesto 
taryba.

Kaip matome, Izraelis tu
rėtų padaryti labai dideles 
nuolaidas. Už tai jis gautų 
pripažinimą ir garantijas ne 
tik iš arabų kraštų, bet ęven 
tualiai ir iš JAV bei Sovietų. 
Dėl to viso susitarti neatro
do lengva.

***

Neseniai Washingtone lan
kėsi Ispanijos socialistų va
das Felipe Gonzales, o po jo 
kompartijos vadas Santjago 
Carrillo. Amerikiečius labai 
domina jų bazių Ispanijoje li
kimas. Į iš to išplaukusius 
klausimus paskutinysis, eu- 
rokomunistas, atsakė, kad 
jis nieko neturįs prieš bazes, 
nes jos prisidedančios prie 
Rytų-Vakarų jėgų balanso iš
laikymo. Tuo tarpu socialis
tas Felipe Gonzales pasi
sakė ir prieš bazes ir prieš Is
panijos įstojimą į NATO. 
Gonzales buvo priimtas vice
prezidento Mondale, Brzezin- 
skio ir Vance, Carrillo netu
rėjo pasimatymų su pareigū
nais, tačiau faktas, kad jis, 
būdamas komunistas, gavo 
įvažiavimo vizą be jokių su
varžymų, laikomas preceden
tu. Iki šiol tokias vizas gau
davo tik komunistai, einą ku
rioje nors valstybėje oficia
lias pareigas. Grįžtant prie 
pačios Ispanijos ... jos įstoji
mo į NATO laukiama tik pri 
ėmus naują konstituciją ir 
išrinkus naują seimą. Tai bū
tų už poros metų. JAV susi
tarimas dėl bazių galioja iki 
1981 metų.

NATO turi daugiau rūpes
čių dėl savo pietrytinio spar
no: Turkijos ir Graikijos. 
Paskutiniojoje ministerio 

pirmininko Karamanlis Nau
joji Demokratijos partija 
per paskutinius rinkimus su
rinko 42% visų balsų, tačiau 
aplamai imant % rinkikų pa
sisakė už partijas, kurios no
ri toliau likti NATO ir įstoti į 
Vakarų Europos ūkinę ben
druomenę. Opozicijoje yra 
socialistų partija (Pašok), ku 
riai vadovauja buvęs Chica
gos Northvvestern Universi
teto prof. Andreas Papan- 
dreou. Ji surinko apie ket
virtį visų balsų. Ta prasme 
ją remia ir komunistai, gavę 
9% balsų. Papandreaou no
ri likti neutralus tarp Vaka
rų ir Rusijos, ir iš viso prisi
dėti prie vadinamo Trečiojo 
Pasaulio. Graikijos santy
kiai su NATO pašlijo po Tur
kijos invazijos į Kiprą. Tos 
salos neokupuota dalis ūkiš
kai pražydėjo iš dalies dėlto, 
kad jos gyventojai graikai 
perėmė didelę dalį Libano 
biznio, tame krašte prasidė
jus pilietiniam karui. Min. 
pirm. Karamanlis esąs ge
resnių santykių - ir su Turki
ja, ir su NATO - šalininkas.

Tuo tarpu Turkija, kong
resui už bausme nutraukus 
visą karinę pagalbą, atsidū
rė sunkioje būklėje. Jos tan
kams ir lėktuvams jau trūks' 
ta atsarginių dalių. Padėtį iš 
gelbėjo Vakarų Vokietija, 
duodama turkams reikalin
gas dalis iš savo išteklių. 
N.Y. Times praneša, kad tur
kai privačiai grąsina pavasa
rį ištremti pas juos esančius 
7000 amerikiečių karių ir už
daryti 25 bazes, jei JAV ne
pažadės jiems pagalbos ir 
kredito karo reikalams vie
no bilijono dolerių sumai 
per ateinančius 4 metus. Bal
tieji Rūmai nemaną, kad 
kongresas tuo reikalu būtų 
sukalbamas.

PRESSROOM SUPERV1SORS 
MAINTENANCE SUPERVISORS 

We are a large automotive supplier 
and need qualified line managers. Our 
benefits are substantial and we are 
locate ir. the S. W. Detroit area. 
Submit resume in ccnfidence or call 
for appointment:

DEMCO
411 S. Fort St., Detroit, Mich. 48217 

313-842-8800
An Equal Opportunity Emplover M/F 

(43-46)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

UNION WAGES

APPLY: CALL OR V'RITE TO:

STEEL MASTER TOOL 
CO. LTD.

6630 Tecumseh Rd. E. 
TVindsor, Ont., Canada 

WINDSOR PHONE
519-944-2255

DETROIT PHONE
313-961-1463

(47-3)

HOUSEKEEPER
Full and part-time position available 
on our day shift. Schedule includes 
sonre weekend work. lt you are ine::- 
perienced, we will provide training. 
Apply
JEWISH CENTER FOR AGED
HIGHWAY 40 AND MASON ROAD 

CHESTERFIELD, MO. 63017 
314-434-3330

An Equal Opportunity Employer 
(39-47)

TOOLMAKER or MILLING OPERA- 
TOR minimum 10 yrs, experience. lst 
Class LATHE OR HARDINGE OPER- 
ATOR for small company in Stanį - 
ford. Mušt be able to do prototype 
and short runs without supervision. 
Excellent working conditions. We pay 
for your skili with above top wages, 
Please call (203) 324-7578 after
3 p. m. (46-481
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LAIKRAŠČIO PASKIRTIS
Šių dienų pasaulio Įvykių 

sūkuriuose tarp eilės lietu
vių išeivijos priešingybių 
gyvenančiam ir galvojan
čiam bei siekiančiam būti 
laisvu, geru, teisingu ir to
lerantišku žmogumi, kyla 
klausimas, kaip tokiu būti, 
kaip reikia pasirinkti tą tei
singą vidurio kelią.

Gyvenam laisvės krašte 
ir ta laisve, tai didžiausia 
žmogaus vertybe turime pil
ną teisę naudotis. Bet atsi
randa asmenų, kurie patys 
tokia pat laisve naudoda
miesi, bando kitiems ją su
mažinti ir net visai už
gniaužti, pamiršdami, kad 
gyvenam demokrat i n i a m 
krašte, kur tolerancija pri
valoma kiekvienam žmogui 
religiniu, pasaulėžiūriniu, 
politiniu požiūriais nejau
čiant kitam neapykantos, o 
tuo labiau keršto.

Tarp Įvairių nusistatymų 
žmonių didesni ar mažesni 
nereikšmingi, ginčai, taip 
sakant, kova buvo, yra ir 
bus. žmonės visados nori, 
kad ir kiti laikytųsi jų bran
ginamų tiesų bei dvasinių 
vertybių. Tai neturalu, taip 
ir turi būti, nes kitaip, tai 
būtų žmonių nejautrumas 
tiesai ir viskam abejingu
mas. Todėl tos kovos nėra 
ko vengti nei smerkti, ta
čiau būtina reikalauti, kad 
toji kova būtų vedama kul
tūringai, be moralinės ar fi
zinės prievartos, kaip prak
tikuojama diktatūros kraš
tuose ir nevartojant žmeiž- 
tų, ko nebeišvengia nei de
mokratinė visuomenė, ne
sistengiant prievartos me
todais savo neapykantą, jei
gu žmogus jaučia savyje jos 
perteklių, išlieti ant kitų. 
Čia pravartu prisiminti 
žmonių išminties taisyklę, 
nes gyvenimo patyrimas ro
do, jog paprastai niekad ne
reikės gailėtis ar nemalonu
mų turėti, jei, kitą teisin
damas, per daug pasakysi 
ar apsiriksi teigiama pras
me, bet labai dažnai teks 
gailėtis, jei per daug pasa
kysi ar apsirikti, kitą kal
tindamas ir smerkdamas. 
Tą nuolat pastebim gyve
nimo tikrovėj.

Kur gi mes tas savo dva
sines silpnybes kitiems pa
rodom, kur pamatom, kur 
susipažĮstam su didžios ir 
menkos tautinės dvasios 
asmenybėm ?

Savaime suprantama, jog 
mūsų išeivijos veidą geriau
siai matome tik spaudoje ir 
tik nuo spaudos redaktorių 
bei leidėjų priklauso, kad 
matytume veidą tikrą, ne
iškraipytą, neišterliotą, nei 
per daug nublizgintą. Toki 
veidą matome tada, jei lai
kraštis yra tribūna, iš ku
rios skelbiamos tikros ži
nios, visuomenės informuo
jama, o ne maitinama netei
singų žinių aistromis, jeigu 
jame atsispindi mūsų lūkes
čiai ir viltys, tikroji gyve
namojo momento visuome
nės paskirtis ir skatinimas 
tos paskirties uždavinius 
vykdyti. Jeigu mūsų išeivi
jos spauda teikia skaityto
jams ne bet ką, bet tai, kas 
dabartyje visuomenei reika
linga ir naudinga; stiprini
mas moralinių visuomenės 
jėgų, vienybės ugdymas per 
spaudą ir objektyvios bei 
tikslios informacijos teiki
mas.

Tai nėra lengva laikraš
čio paskirtis — išlaikyti 
viename tiesiame kelyje, 
kai redaktoriai kartais no
rėdami Įtikti visiems skai
tytojams, stengiasi parody
ti lankstumo, sumanumo. 
Teisingai tvirtino A. Ob*s 
kalbėdamas apie išeivijos 
spaudą, jog tvirtesnio nu
garkaulio redaktoriai, kurie 
nenori pasiduoti kokiems 
asmenims ar kokiai grupe
lei, turi dažnai pergyventi 
nemaža sunkumų, norėdami 
išlaikyti jų laikraščio cha
rakterį, teisingą liniją bei 
veidą.

Lietuviško laikraščio pa
skirtis taip pat yra kovoti 
su mūsų priešų skleidžiamu 
apie mūsų tėvynę melu, nes 
tai kova už sulaužytos tei
sės atstatymą. Visuomenė 
visais klausimais yra pasi
skirsčiusi i Įvairių nusista
tymų organizacijas, politi
nes pažiūras, sroves ir kiek
vienos iš jų yra šiek tiek 
skirtingas veidas, nors pa
grindiniai siekimai vienodi, 
bent jau panašūs. Ir tai 
naudinga, nes kelia darbin
gumą, veiklos Įtampą, kol 
viena grupė pradeda jausti 
troškimą užvaldyti kitas. Ir 
šiuo atveju redaktoriams 
tenka būti savo redaguoja
mo laikraščio apdairiu vi
suomenės autoritetu, visuo
menės balsu, turi sugebėti

New Yorko lietuviai dailininkai paminėjo
sidabrinę sukakti

New Yorko Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos 25 metų su
kaktuvinė paroda įvyko š.m. 
lapkričio 26-27 dienomis Kul
tūros židinyje. Parodoje da
lyvavo 22 dailininkai išstatę 
72 kūrinius: Vanda Balukie- 
nė, Albinas Elskus, Irena 
Griežė, Regina Ingelevičie- 
nė, Česlovas Janušas, Vytau
tas Jonynas, Paulius Jurkus 
Aleksandra Kašubienė, Ele
na Kepalaitė, Gražina Kra
sauskaitė, Vida Krištolaity- 
tė, Aleksandra Merker, Gied
rė Montvilienė, Juozas So- 
daitis, Elena Urbaitytė, Ze
nonas Ūselis, Petras Vaškys 
Marija Žukauskienė ir Vla
das Žilius.

Minėjimą pradėjo pirmi
ninkas Jonas Rūtenis trum
pai apžvelgęs New Yorko 
dailininkų sąjungos nueitą 
kelią per 25 metus ir parodą 
atidaryti pakvietė Lietuvos 
Generalinį Konsulą Anicetą 
Simutį, kurio prasmingą žo
dį čia spausdiname.

♦♦♦

Dailė, kaip ir muzika, yra 
viena iš žmogaus kūrybos ap 
raiškų, kuri suprantama vi
siems, nežiūrint kokia kalba 
kūrėjas ar žiūrovas bekalbė
tų. Tad kalba, kaip ryšys 
tarp dailininko ir žiūrovo, es
minės rolės nevaidina. Lie
ka tik tematika, kur dailinin
kas savo kūrybai objektais 
renkasi istorinius įvykius, 
specifinius savo tautos cha
rakterius ar ypatingus kraš
to gamtos vaizdus. Bet mo
dernieji laikai, ir bendrai 
abstraktinė kūryba, nesuda
ro tematikai palankių sąlygų 
ypatingai išeivijoje kurian
tiems dailininkams, kurių 
tik vienas kitas naudoja bent 
kiek lietuvišką tematiką.

O ką bendro turi lietuviai 
dailininkai su išeivijos lietu
vių visuomene? Vien tik to, 
kad dailininkai yra mūsų 
kraujo broliai - nepakanka. 
Lietuvius dailininkus su mū
sų visuomene riša kas tai di
desnio - tai bendras rūpestis 
dėl pavergtos ir persekioja
mos mūsų tautos likimo. 
Mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės mūsų dailininkų laimė
jimais, mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės matydami juos 

iš visų atrinkti tai, kas mus 
jungia, bet ne skaldo.

Dauguma išeivijos laik
raščių savo puslapiuose ko
voja su priešų ir jų pataikū
nų skleidžiamu apie mūsų 
tėvynę melu, su lietuvių tar
pe atsirandančiomis blogy
bėmis ir kelia gerąsias ypa
tybes. Savo bendradarbių, 
rėmėjų ir skaitytojų talkos 
dėka mūsų spauda auga, 
Įgyja vis didesnio visuome
nės pasitikėjimo ir tik to
kioje vispusiško solidarumo 
talkoje ji ir gali savo pa
skirties uždavinius vykdyti 
ir savo veidą išlaikyti aiškų 
ir tiesų.

E. čekienė 

kartu su lietuviškąja visuo
mene jungiantis į JAV Pre
zidento Carterio vedamą uni 
versalią kovą už žmogaus tei
ses, nes žinome, kad laisvės 
pergalė yra didžioji mūsų 
pavergtų brolių viltis.

Kuris lietuvis, tuo labiau 
lietuvis dailininkas, gali už
miršti prieš kelis metus 
kegebistų okupuotoj Lietu
voj nužudytą jauną grafiką 
Arūną Tarabildą, arba poeto 
Inžinieriaus Mindaugo Tamo- 
nio likimą? Kaip gal dauge
lis esate girdėję, Tamonis 
dirbo paminklų restauravi
mo institute. Kol jo darbas 
sukosi apie senovės Lietu
vos pilių irkitokių meno pa
minklų restauravimą - vis
kas ėjo gerai. Bet kai gavo 
uždavinį restauruoti okupuo 
toje Lietuvoje Raudonosios 
Armijos garbei pastatytą pa 
minklą, tai jo lietuviška sąži
nė užprotestavo: Tamonis 
šio darbo imtis atsisakė. Se
kė represijos - pagal dar ca
rų Rusijoje nusistovėjusį pa
protį - uždarymas psichiatri
nėje ligoninėje. O kai ir tas 
nepadėjo, tai ... jo lavonas 
buvo rastas ant gelžinkelio 
bėgių. Anot KGB - nusižudė. 
O rodos taip jam būtų buvę 
lengva vykdyti pavestą už- 
dvinį ir naudotis visomis pri
vilegijomis.

Anot okupuotoje Lietuvo
je dailininko kryžiaus kelius 
praėjusio dailininko Vladis

. (e< fM
SKIRPSTAS

Lituanus. lietuvių ir apskritai baltiečių kultūros žurnalas 
anglų kalba, nors kuklaus masto, bet, dėkui Dievui, išeina re
guliariai jau daug metų ir pasireiškia rimto lygio turiniu. Todėl 
kultūringoje visuomenėje mielai laukiamas ir skaitomas. Be 
abejo, ne visi bendradarbiai pasiekia reikiamo tobulumo savo 
darbais, bet matyti žurnalo pastangos kaskart suteikti kokios 
nors naujesnės ar bent aktualios medžiagos. Dažnai duodami 
straipsniai ir apie latvių bei estų tautas. Žurnalas teigiamai ver
tintinas ir tobulintinas, taip pat palaikytinas, nes mes vis dar 
per mažai, vis nepakankamai visapusiškai save pristatome sve
timiesiem, ypač anglosaksų kultūrinei visuomenei.

• Lituanus nr. 23/2 yra perdėm lietuviška medžiaga talpus, 
straipsniai Įdomūs ir gyvai pateikti. Tik viena stamboka klaida

j yra įsibrovusi, 23 pusi, rašoma, kad Basanavičius ”founded the 
first Lithuanian language nevvspaper "AUŠRA”. Mes Aušrą pa
prastai vadinam pirmuoju tikrai tautiniu laikraščiu, t. y. sąmo
ningu tautos reikalų reiškėju ir tautybės puoselėtoju, bet pir
masis lietuviškas laikraštis pasirodė net 50 metų anksčiau. Tai 
Fridricho Kelkio "Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą 
tarp žydų ir pagonų”, išėjęs Tilžėje 1832 m. Jo pagrindinis tiks
las buvo religinis, tiesą sakant, tai buvo siauroko misijų ratelio 
spaudinys. Tačiau jo pasirodymas buvo vis tiek labai reikšmin
gas mūsų kultūrai. Savas, kas mėnuo išeinąs leidinys paliudijo 
ir mūsų tautinę išraišką, ir lietuviškos kalbos kultūrą, o taip pat 
teikė šiek tiek žinių apie Mažosios Lietuvos žmonių pasireiški
mus. Todėl mūsų periodinės spaudos pradžia žymėtina ne Auš
ros išleidimu, bet 1832 m.

• Be abejo, tas mūsų pirmasis laikraštis buvo menkas, bet 
visai normalu — nereikia stebėtis nei gėdytis. Juk tai pats pir
mas žingsnis. Be to, tai buvo mūsų tautai be galo sunkūs lai
kai. Jau daugiau kaip šimtmetis nebeturėjom savos valstybės, 
o dar blogiau, mūsų aukštuomenė — bajorai ir daugumas dva
siškuos — buvo nutautę ir nuo lietuviškos kalbos nusigręžę ša
lin, net ją niekino ir smerkė. Todėl Fr. Kelkio pasiryžimas 
leisti savą periodinį spaudinį, kai nebuvo jokio ankstesnio pa
vyzdžio — buvo pasigėrėtinai ryškus tautinis žingsnis.

• O nuo to pirmojo redaktoriaus mirties šiais metais su
kako lygiai šimtas metų — kodėl mūsų veiklieji žurnalistai už
miršo paminėti? Ar kad jis buvo religinių ”surinkimininkų” — 
savos grupės atstovas, ar kad jo laikraštis mums dabar nebe
įdomus? Šiais metais minėdami J. Basanavičių, rodos, turėjom 
gerai įsidėmėti jo žodį, kad savo labartinę išmintį ir dvasinį 
gerai įsidėmėti jo žodį, kad savo dabartinę išmintį ir dvasinį 
praeities darbų įvertinimu.

lovo Žiliaus, kurį turime sa
vo tarpe šį vakarą, jei nori 
karjerą daryti - tai kurk pa
gal socialistinį realizmą: vie
na ranka iškelta kumštimi, 
kitoj raudona vėliava - pir
myn į pergalę ... Nerasda
mas kitos išeities ne vienas 
prievartaujamas dailininkas 
eina nubrėžtu keliu ir naudo
jasi su tuo surištomis privi
legijomis, kurios vienam ki
tam iš laisvojo pasaulio atsi
lankiusiam dailininkui taip 
viliojančiai atrodo.

Čia negaliu iškęsti neprisi
minęs išradėjo ieškančio vie
no dailininko. Jis girdėjęs, 
kad Sov. Sąjungoje vienas 
mokslininkas suvedęs karvę 
su žirafa gavo naujos veislės 
gyvulį - pieną duoda kaip 
karvė, bet išvaizda kaip žira
fos. ‘Kokia nauda iš tokio 
žvėries?’ - paklausęs sovietų 
pilietis. *- Ogi tokia, kad 
toks ilgakaklis žvėris žolę ga 
lės ėsti Lenkijoj, o pieną duo 
ti Sovietų Sąjungoje. Mūsų 
gi dailininkas ieškąs analogi
nio išradėjo - kaip gyvenant 
Amerikoje būtų galima nau
dotis okupuotoje Lietuvoje 
sovietams lojaliems dailinin
kams teikiamoms privilegi
jom.

Palikdamas juokus nuoša
ly noriu pastebėti, kad prieš 
vykstant į šią New Yorko 
Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos trečiąją parodą man tele 

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (33) Vaclovas Sidzikauskas

Santarvininkai nusileidžia
Tautų Sąjungos Tarybos 

sesijos Paryžiuje proga, 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas ir užsienio reikalų mi
nisteris Poincarė iškėlė iškil
mingus pietus, į kuriuos bu
vo pakviesti visi Tarybos na
riai, Tarybos generalinis sek
retorius, Lenkijos atstovas 
ir mudu su Galvanausku. Be 
Poincarė pietuose dalyvavo 
buvęs Prancūzijos premje
ras Viviani, lordas Balfour’as 
Ispanijos Grandas Quinones 
de Leon, Benešąs, Sir Eric 
Drummond ir kt. Aukso žė
rinčia uniforma maršalka ati
darė duris į salę ir sudavęs 
lazda į grindis garsiai prane
šė: Jo Ekselencija Lietuvos 
ministeris pirmininkas ir 
užsienio reikalų ministeris 
Ernestas Galvanauskas, Jo 
Ekselencija Lietuvos minis
teris Berlyne Vaclovas Sidzi
kauskas, ir t.t. ir t.t. Svečius 
priiminėjo Poincarė. Iš viso 
ceremonijalas buvo labai iš
kilmingas.

Po pietų Pincarė priėjo 
prie Galvanausko, trumpai 
su juo pasikalbėjo, įtaigojo 
būti nuolaidesnių derybose, 
neslėpė įtarimo, kad Lietuva 
pasiduoda Sovietų Rusijos 
kurstymui, pastebėdamas: 
‘Vous ecoutez trop au Tchi- 
tcherine a la gare de Kau
nas’ ( Tamsta per daug klau
sai čičerino Kauno Geležin
kelio stotyje). Jis turėjo gal
voje 1922 m. lapkričio 22 d. 
Galvanausko pasikalbėjimą 
su čičerinu Kauno stotyje, 
kuriame pastarasis davė su
prasti, kad Maskva nesiprie
šina Klaipėdos užėmimui.

Konsultacijos dėl asmenų, 
kurie turėjo sudaryti komisi
ją, gerokai užsitęsė, todėl ko
misijos sudėtis oficialiai bu
vo paskelbta tik 1924 m. va
sario 5 d. Komisijos pirmi-

SIDABRINĖ
SUKAKTIS...

(Atkelta iš 3 psl.) 
fonavo keli susirūpinę tautie
čiai klausdami, kaipgi Lietu
vos konsulas gali atidaryti 
tokią parodą, kurioje išstaty 
ti ir su okupantu besibičiau- 
liaujančio dailininko darbai. 
Mano atsakymas toks: per
kant krepšį obuolių gali pa
sitaikyti ir vienas kitas su
puvęs ar apipuvęs, bet ar 
dėl to reikėtų visą krepšį iš
mesti?

Mūsų dailininkus pažįstu 
kaip susipratusius patrio
tus, mylinčius savo tautą ir 
besisielojančius jos vargais 
kaip ir mes visi.

Tad atidarydamas šią tre
čiąją New Yorko Dailininkų 
Sąjungos parodą linkiu jai 
sėkmės, o kiekvienam Jūsų 
savo kūryboje kilti į meno 
aukštybes, kad pagrįstai 
mes galėtume Jumis didžiuo 
tis ir visada turėti Jus Lie
tuvos laisvės kovos talkinin
kais.

Tad skaitau šią parodą ati
darytą ir dėkoju visiems, - 
užbaigė savo kalbą Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis. 

ninku buvo paskirtas JAV 
buvęs Valstybės Departa
mento pasekretorius Nor- 
man Davis, ir nariais - Tautų 
Sąjungos Technikinės Susi
siekimo ir Tranzito Komisi
jos ekspertas Kroeller (olan
das) ir Stockholmo Techni
kos Mokslų Akademijos na
rys Hoernell(švedas). Dery
boms su ta komisija Lietu
vos vyriausybė paskyrė ma
ne ir Balutį. Mudu išskubė- 
jova į Ženevą, ten padarėva 
vizitus Komisijos pirminin
kui ir jos nariams, turėjova 
įžanginius, sakyčiau orienta
cinius, pasikalbėjimus. Ko
misija nusistatė, pirma nei 
pradėjus derybas, apsilanky 
ti Klaipėdoje, Kaune, Varšu
voje ir Pragoję.

Vasario 10 d. mudu su Ba
lučiu atlydėjova komisiją į 
Klaipėdą, kur ji išbuvo 4 die
nas, kalbėjosi su Direktori
jos ir organizacijų - kaip kad 
Klaipėdos Prekybos ir že
mės ūkio - atstovais bei mies
to burmistru, rinko medžia
gą. Vasario 14 d. atlydėjova 
ją į Kauną, kur ją priėmė 
Galvanauskas, o kitą dieną 
Komisijos bariai išvažiavo į 
Varšuvą ir ten kalbėjosi su 
Lenkijos užs. reik, ministe- 
riu Zamojskiu. Iš Varšuvos 
jie nuvyko į Pragą, kur norė
jo patirti Benešo, kuris buvo 
laikomas Vidurio ir Rytų Eu
ropos ekspertu, nuomonę. 
Ten nuvažiavova ir mudu su 
Balučiu, kur mudu pasitiko 
ir globojo Lietuvos pasiun
tinys Čekoslovakijai dr. D. 
Zaunius. Pragoję ir mudu tu
rėjova pasikalbėjimą su dr. 
Benešu.

Sugrįžę į Ženevą vasario 
18 d. pradėjome derybas su 
komisija. Labai prieteliškas 
ir Lietuvai prielankus buvo 
komisijos primininkas Nor- 
man Davis. Mums pavyko jį 
įtikinti, kad Lietuvos ginčą 
su Lenkija dėl Vilniaus rei
kia atjungti nuo Klaipėdos 
krašto išsprendimo ir tuo bū
du eliminuoti Lenkijos pre
tenzijas į Klaipėdos uostą 
bei jos reikalavimą leisti su
sisiekimą tarp Lenkijos ir 
Klaipėdos, ir tranzitą. Žy
miai sunkiau buvo susitarti 
su Kroelleriu ir Hoernelliu, 
kurie rodė jautrumą Vokie
tijos ir Klaipėdos vokietinin
kų pretenzijoms. Tą pajau
tėme derėdamiesi su jais dėl 
Klaipėdos kraštui autonomi
jos suteikimo, dėl susisieki
mo ir tranzito ir dėl uosto 
administracijos. Tais klausi
mais juodu norėjo būti labai 
liberališki. Su jais ginčytis 
daugiausia teko man.

Vasario 27 d. į Ženevą at
vyko ir Galvanauskas. Kon
vencijos ir jos priedų - Klai
pėdos krašto Statuto, uosto 
administracijos ir tranzito - 
teksto redagavimas buvo 
gerokai pažengęs. Derybas 
baigėme kovo 6 d. Sutartus 
tekstus tą pačią dieną para
favome, t.y. padėjome savo 
inicialus, liudijančius, kad 
tekstai abipusiai sutarti: 
Kroeller ir Hoernell komisi
jos varu, ir aš - Lietuvos.

Kaunas, 1923,1 tomas, 20-21 
p.p.).

Po dienos pertraukos, ko
vo 14 d. posėdyje, Tautų Są
jungos Taryba svarstė Kon
vencijos ir jos priedų projek
tus papunkčiui, reikalavo Da 
viso atsakyti į Tarybos na
rių kalusimus ir duoti paaiš
kinimus. Tame posėdyje 
Galvanauskas pareiškė, kad 
derybos su Ambasadorių 
Konferencija buvo nesėkmin 
gos dėl Želigovskio smurto 
ir dėl nepagrįstų Lenkijos 
reikalavimų. Jis pridūrė, 
kad daugelis patiektų projek 
tų nuostatų toli gražu nepa
tenkina teisėtų lietuvių tau
tos aspiracijų, bet kad Lietu
vos delegacija, norėdama pri
sidėti prie taikos įgyvendini
mo Europoje ir Tautų Sąjun
gai palengvinti išsprendimą 
jai patiekto ginčo, kurio 
sprendimas be abejo patar
naus jos autoriteto ir presti
žo sustiprinimui, sutinka 
tuos dokumentus pasirašyti. 
Savo ruoštu Lenkijos atsto
vas Skirmuntas tame Tary
bos posėdyje konstatavo, 
kad komisija neatsižvelgė į 
jo pasiūlytas pataisas ir kad 
todėl Konvencijos ir jos prie 
dų projektai esą Lenkijai ne
priimtini, nes jie nepatenki
na ‘Lenkijos teisėtų intere
sų’. Jis sakėsi Konvencijos 
projektą pateiksiąs savo 
vyriausybei, kuri turėsianti 
nusistatyti kokias išvadas 
jai padaryti.

Po tų pareiškimų Tautų 
Sąjungos Taryba visais bal
sai^ Klaipėdos Konvencijos 
ir jos priedų projektus, su 
kuriais sutiko ir Lietuvos de
legacija, priėmė.

Savo nutarimą Tautų Są
jungos Taryba turėjo praneš
ti Ambasadorių Konferenci
jai, su kuria formaliai Lietu
va turėja ją pasirašyti. Žene

Prieš tekstų parafavimą 
įvyko, sakyčiau nemalonus, 
incidentas. Man rūpėjo Klai 
pėdos krašte palikti tik prieš 
jo nuo Vokietijos atskyrimą 
ten buvusius valdininkus ir 
tarnautojus, o Kroelleris ir 
Hoernellis, matomai Klaipė
doje buvo pažadėję palikti ir 
tuos, kurie ir vėliau iki suki
limo buvo iš Vokietijos atsi
kėlę į tą kraštą. Galutiname 
Statuto tekste buvo įrašyta 
mano pasiūlytoji to paragra
fo redakcija. Paskutinę mi
nutę juodu susigriebė ir pri
mygtinai spyrė mane to pa
ragrafo redakciją pakeisti. 
Aš kategoriškai atsisakiau, 
motyvuodams tuomi, kad 
tekstą jau esu pranešęs vy
riausybei į Kauną ir iš jos 
esu gavęs sutikimą. Kadan
gi tekstų parafavimų jau ne
buvo galima atidėti, komisi
jos nariai buvo priversti nu
sileisti, už tai atšaukė pietus 
kuriais po sėkmingai baigtų 
derybų norėjo mane pagerb
ti.

Tuoj po sutartų tekstų pa- 
rafavimo, mudu su Galva
nausku išskubėjova į Kauną, 
kur mudviejų laukė neleng
vas uždavinys įtikinti vyriau 
sybę ir Seimo užsienio reika
lų komisiją juos priimti.

To meto nutaikoms Lietu
voje pavaizduoti suminėsiu 
tokį faktą: Kybartuose pasie
nio policijos viršininkas mu
du su Galvanausku užtikrino 
kad važiavimas gelžinkeliu į 
Kauną esąs saugus, nes jis 
ką tik su dresina pravažia
vęs visą ruožą iki Kauno ir 
patikrinęs visus tiltus. Gal
vanauskas man patarė Kau
ne nesustoti Lietuvos vieš
butyje, bet apsigyventi pas 
ką nors privačiai, ką ir pada
riau.

Po mūsų referavimo ir pa
aiškinimų, ministerių kabinę 
tas ir Seimo U.R. komisija at 
vežtus konvencijos ir jos 
priedų projektus priėmė. 
Skubiai sugrįžova į Ženevą, 
kur kovo 12 d. Tautų Sąjun
gos Taryba turėjo svarstyti 
tą klausimą. Sutarimą refe
ravo Norman Davis. Palie
tęs Lenkijos pretenzijų klau
simą ir jų eliminavimą iš kon 
vencijos jis pareiškė: ‘Aš ne
žinau jokios formulės, kuri 
sutartyje ar Statute užfik
suota galėtų sukurti gerą va 
lią. Aš taip pat nežinau jo
kios teisinės procedūros, 
kuria galima būtų nustatyti 
normalius ekonominius ir 
prekybinius santykius, kai 
viešpatauja tokia neapykan
ta tautoje^ Jeigu tarp lietu
vių ir lenkų tautų turės nusi
statyti draugiški santykiai, 
kurie sudarytų naudingų 
savitarpio ekonominių santy 
kių pagrindą, tai nebus mū
sų komis jos nuopelnas. Jei
gu Lenkija ir Lietuva norės 
pasinaudoti plačiai išsivys
čiusių ekonominių santykių 
vaisiais, jos turės rasti, ir ti
kiuosi ras, priemones gerai 
valiai ir abipusiam pasitikė
jimui sukurti. (‘Qestion de 
Memel. Documents Diplomą- 
tiques’, U.R.M-jos leidinys, 

voje mes nebuvome tikri, ar 
Lenkijos spaudžiama Amba
sadorių Konferencija neban
dys Konvencijos tekstą pa
keisti Lenkijos naudai. Mū
sų prietelių Tautų Sąjungos 
Taryboje ir Sekretariate tal
kinami, mes prikalbėjome 
Didžiosios Britanijos atsto
vą lordą Parmoorą čia pat 
Ženevoje pasirašyti Konven 
ciją Anglijos vardu, o Galva
nauskas ją pasirašė Lietu
vos vardu.

Tokiu būdu pastatyta 
prieš įvykusį faktą, Ambasa
dorių Konferencija sutiko pa 
sirašyti Konvenciją, oficia
liai perleidžiančią Lietuvai 
suverenumo teises Klaipė
dos kraštui. Konvencija bu
vo pasirašyta Paryžiuje 
1924 m. gegužės 8 d. Lietu
vos Seimas ją ratifikavo lie
pos 20 d. ir ratifikacijos do
kumentus deponavo Paryžiu
je rugsėjo mėn. 27 d. Kaip ir 
kitos tų laikų tarptautinės 
sutartys, Klaipėdos Konven
cija 1924 m. spalio mėn. 3 d. 
buvo įregistruota Tautų Są
jungos Sekretariate. Taip 
baigėsi 1923 m. sausio 15 die 
nos Klaipėdos sukilimo su
darytos padėties tarptauti
nis įteisinimas.

Konvenciją pasirašyda
mos alijantų valstybės pasi
rašė ir vadinamą laikiną dis
poziciją, kuria Lietuva buvo 
įgalinta vykdyti Konvenci
jos nuostatus nelaukiant 
Konvencijos formalaus įsiga 
liojimo.

Vėliau su Vokietijos vy
riausybe pasirašiau susitari
mą, kuriuo pastaroji perlei
do Lietuvos valstybei anks
čiau Vokietijai priklausiusią 
nuosavybę ir turtą, kaip kad 
geležinkelių riedmenis, uos
to įrengimus, valdiškus pas
tatus.

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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LIEPKALNIO SODYBĄ 
IŠ TOLO PAMAČIUS

Lietuvių Agronomų Są
jungos sukviestieji, jos su
rengtojo literatūros vaka- 
ro-pobūvio (pakvietimo ter
minas) dalyviai, pilnutėlė 
Chicagos Lietuvių Tautinių 
Namų salė, 1977 m. lapkri
čio mėn. 26 d. išgyveno sa
vitą malonų vakarą. Iš tei
sybės tas vakaras savo pro
grama nebuvo labai litera
tūrinis, nes jame daugiau 
reiškėsi ne literatai, o kas
dienio žodžio puoselėtojai, 
pasakodami apie tai, kiek 
daug pastangų parodyta ir 
kiek daug talkos surasta, 
kad gimtų grožinis veika
las, ryškinąs laisvosios Lie
tuvos ūkininko visokeriopą 
pažangą, pažangą, kurios 
pasėkoje „Lietuva švystelė
jo didžiais vaisiais savo 
teisinėje, politinėje, ekono
minėje, ūkinėje ir kultūri
nėje srityje”.

Vakare dalyvavo mūsų 
rašytojas ir dramaturgas 
Vytautas Alantas, kurio pa
rašytas romanas „Liepkal
nio sodyba” agronomų link
sniuojama prasme atitiko 
jų norus. Romaną išleido 
Lietuvių Agronomų Sąjun
ga. Spaudė ”Draugo„ spaus
tuvė, Chicagoje. Knygos ge
rame popieriuje, įrištos į 
kietus viršelius, aplanką 
puošia autoriaus nuotrauka. 
Turinio puslapiuose keletas 
Antano Verbicko (agrono
mo) vykusių iliustracijjų. 
žodžiu, knyga techniškai iš
leista skoningai.

Deja, vos pradėjęs skai
tyti „Liepkalnio sodybą”, 
„Dirvos” redaktoriaus tele
fonu buvau nutrauktas. Esą 
jis jau turįs A. šeštoko 
(agronomo) ano pobūvio 
nuotraukas ... skambinsiąs 
Vyt. Alantui, gal gausiąs jo 
kalbos tekstą ... ir man rei
kią rašyti ne apie patį ro
maną, o apie jo sutiktuves!

Tad grįžtu į salę. Vakaro 
programą trumpu žodžiu 
pradėjo agr. Antanas šan- 
taras, prašydamas atsisto
jimu pagerbti, mirusius ag
ronomus dirbusius minimo 
romano išleidimui: Juozą. 
Bieliūną, Aleksandrą Gašką 
ir ypač daug lėmusį, tel
kiant finansus ir susirašinė
jimą su V. Alantu, agr. Al
fonsą Indreiką. Toliau A. 
Šantaras išvardino arti
miausius darbuotojus Igną 
Andrašiūną, rūpės tingai 
tvarkiusį spausdinimą, tai
siusį korektūras, Antaną 

•Verbicką, iliustravusį ro
maną ir parengusį aplanką 
ir visus finansiniai romano 
išleidimą savo aukomis iš 
anksto parėmusiems. Dides
nieji rėmėjai: Juozas ir An
tanina Vasiukevičiai, Jonas

MEČYS VALIUKĖNAS

Adomonis sj. (miręs), dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliū- 
nai, Salomėja ir Vytautas 
Janulaičiai ir kt. Visų rė
mėjų sąrašas randamas 
knygos pabaigoje.

Vakarui vesti pakviečia
mas agr. Stasys1 Juozapavi
čius. Iškviestas agr. Ignas 
Andrašiūnas savo žodyje, 
džiaugiasi Vytauto AJanto 
įvelgimu Į lietuvio ūkininko 
tuometinį gyvenimą ir jojo 
dvasią, mūsų kaime buvusių 
papročių, santykiavimo kai
tą ir visų puoselėtą norą 
mokslintis, pažangėti.

Aktorė Eglė Jokubauskai- 
tė-Vilutienė (Sibiro trem
tyje bolševikų nukankinto
jo agr. Stasio Jokubausko

(Nukelta į 6 psl.) ALANTO ŽODIS, TARTAS PER LIEPKALNIO 
SODYBOS SUTIKTUVES CHICAGOJE

i

VYTAUTAS ALANTAS
Gimė 1902 m. birželio 18 d. Sidabravo baž

nytkaimyje. Naujamiesčio valse., Panevėžio 

apskr. l evai Adomas ir Agnieška Jakševičiai 
buvo smulkūs verslininkai: turėjo mažą 

krautuvėlę.
1908-1909 pradžios mokslą ėjo tuometinėje 

Sidabravo pradžios mokykloje, kuri buvo 

įsikūrusi špitolėje. Mokytojavo davatka 

Liubiniukė.

Apie 1910 m. tėvai pirko stambų ūkį. dvaro 
centrą. Kriaukcnus. Radviliškio vaisė.. Šiaulių 

apskr. Iš čia Jakševičiai išleido į mokslus visus 
savo vaikus: rašytojo brolį ir abi seseris.

1912 m. Alantas įstojo į Šiaulių rusų gimna

ziją (rusai jį pakrikštijo „Jakševič“) ir baigė dvi 

klases prirengiamąją ir pirmąją. 1914 m. 

prasidėjus Pirmajam pasauliniam ' karui 

mokslas rusų mokykloje nutrūko.
1917 m. įstojo į Šiaulių lietuvių gimnaziją ir 

baigė ją 1921 m. su pusės metų pertrauka, kada 

jis buvo įstojęs savanoriu į Lietuvos 

kariuomenę.
1921-1922 lankė Vytauto Didžiojo Univer

sitetą Kaune klausydamas lietuvių kalbą (prof. 

Būga) ir lietuvių bei pasaulinę literatūrą (prof. 

M. Biržiška. Vaižgantas, prof. Dubas).

1923-1924 mokytojavo Plungės gimnazi

joje.
1925-1929 studijavo humanitarinius moks

lus ir baigė universitetą Montpellier. pietų 

Prancūzijoje.

1930-1934 Lietuvos Telegramų Agentūros 

..Elta“ prancūzų skyriaus redaktorius.
1934-1939 ..Lietuvos Aido“ vyriausias re

daktorius.
1940- 1941 pirmojo bolševikmečio metu 

buvo pabėgęs Vokietijon.
1941- 1944 grįžęs Lietuvon buvo Vilniaus 

Miesto Teatro direktorius.

1944-1949 vėl tremtinys Vokietijoje iki 

išemigravo į JAV. Gyvendamas Vokietijoje 

daugiausia vertėsi žurnalistika.

1949 m. apsigyveno Detroite.

1949-1968 darbininkas Fordo fabrikuose 

(viso 19 metų).
1968 m. išėjo į pensiją.

Agr. Č. Boguslauskienė, iš Brazilijos, atvykusi į romano „Liepkalnio sodybą” sutiktuves 
autoriui atvežė milžinišką šampano bonką. Prieky sėdi romano išleidimo mecenatai Antanina ir 
Juozas Vasiukevičiai. A. Šeštoko nuotr.

Irena ir Vytautas Alantai romano „Liepkalnio sodyba” sutiktuvėse. A. Šeštoko nuotr..

Mes tebenešiojome širdyse 
savo gimtinių vizija

Nauja knyga rašytojo 
gyvenime, gerbiamosios ir 
gerbiamieji, yra didelis įvy
kis. Man šį kartą juo dides
nis, kad Liepkalnio Sodyba 
mano penktasis romanas, 
bus ir paskutinis. Mano a. 
a. geras bičiulis Juozas Ba
čiūnas mėgdavo sakyti: rei
kia žinoti kada yra gana. Aš 
savo senutei rašomai maši
nėlei pasakiau: bus gana, 
mano drauge, ilgų distanci
jų bėgimus baigsime! Taigi, 
šios mano naujos knygos 
sutiktuvės bus pasveikini
mas ir atsisveikinimas.

Viskas prasidėjo štai 
kaip: 1973 m. pavasarį ga
vau laišką iš a. a. agr. Al
fonso Indreikos, kuris Lie
tuvių Agronomų Sąjungos 
vardu kvietė mane parašy
ti romaną iš laisvosios Lie
tuvos ūkininkų gyvenimo. 
Kvietimą priėmiau labai no
riai, nes agronomų užsimo

jimas sutapo su mano sena 
svajone pavaizduoti ano me
to Lietuvos ūkininko buitį 
dėl keleto priežasčių: pir
miausia, aš pats esu kilęs 
iš ūkininkų luomo, ir mano 
dvasiniai ryšiai su kaimu 
niekad nebuvo ir nėra nu
trūkę iki šiolei; antra, anais 
n e p riklausomybės laikais 
ūkininkas mūsų literatūro
je buvo pamirštas. Visą lai
ką jaučiau lyg ir sąžinės 
priekaištą, kad mūsų pa: 
grindiniam luomui, iš kurio 
prasidėjo tautos atgimimas 
ir kuris ant savo pečių išne
šė sunkiausią ginkluotos ko
vos už laisvę naštą, daroma 
literatūrinė skriauda. Paga
liau ėmiausi romaną rašyti 
ir dėl to, kad man buvo pa
likta visiška kūrybinė lais
vė, mūsų sąlygose buvo pa
siūlytas visiškai padorus 
honoraras ir pagaliau agro
nomu] vadovybė pasižadėjo 

veikalą išleisti.
Rašant romaną, man 

kartais kildavo klausimas, 
kodėl agronomai užsimojo 
pavaizduoti laisvosios Lie
tuvos ūkininkų gyvenimą 
literatūroje. Jie tvirtino no
rį veikale atžymėti kalba
mo laikotarpio Lietuvos že
mės ūkio pažangą. Be abe
jo, tai teisybė, bet dar ne 
viskas. Paviršutin i š k i a u 
žvilgterėję į anos gadynės 
mūsų kaimą, tiesa, matome 
ūkio pažangą, bet matome 
kai ką ir daugiau, būtent, 
jaunosios ūkininkijos psi
chologinę revoliuciją, saky
čiau. galvosenos perversmą, 
be kurios nebūtų buvusios 
ir ūkinės pažangos. Juk pir
ma turi gimti idėjos, pas
kum ateina pažanga.

Kaimas padarė griežtą 
posūkį iš amžius tverusios 
stagnacijos ir ėmė laužyti 
įsigalėjusius varžančius pa
pročius bei prietarus, žo
džiu, nusigręžė nuo senovės 
ir atkreipė veidą į kūrybi
nį rytojų. Praktiškai tas są
jūdis pasireiškė tuo, kad 
ūkininkas panūdo gyventi 
kultūringiau, turtingiau ir 
higieniškiau.'

Prašalaičiui gali susida
ryti įspūdis, kad va auto
rius atsisėdo už rašomojo 
stalo ir ryžosi žūt būt paro
dyti, o gal net ir įrodyti, 
kad Lietuvos ūkininkas ne
priklausomybės laikais da
rė pažangą. Taip galvoti bū
tu klaida: man nereikėjo 
nieko nei įrodinėti, nei pirš
tu prikišamai rodyti, kad 
štai mūsų kaimas anais lai
kais padarė didelį pažangos 
šuolį. Aš tik norėjau, be jo
kių iš anksto įsikalbėtų in
tencijų, nupiešti laisvosios 
Lietuvos kaimo buitį be jo
kių pagražinimų. Jei ano 
meto Lietuvos ūkininko tik
rovė būtų buvusi kitokia, ir

(Nukelta į 6 psl.)
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Mes tebenešiojome 
širdyse.

(Atkelta iš 5 psl.)
mano romanas būtų išėjęs 
kitoks.

Aišku, mano svarbiausių 
personažų pora Kostas ir 
Agnė Norgailos yra prasila
vinę, pažangūs jauni ūki
ninkai, bet toli gražu ne vi
si mano vaizduojamo Pa- 
sartės kaimo žemdirbiai pa
žangos pionieriai •_ yra ten 
apsileidėlių, užsispyrėlių se
nose pažiūrose, yra vargin
gas savanorių kūrėju maža
žemių kaimas, paliečiu ten 
ir dvarininkus, valsčiaus 
miestelio inteligentus, kuni
gus ir 1.1. Sakau, mano he
rojai nė iš tolo ne visi pa
žangūs ir dar ne kiekvienas 
supranta užstojus naują ga
dynę. Ir manau, kad ir lei
dėjai, užsimoję literatūriš
kai atkurti laisvosios Lie
tuvos kaimo vaizdą, bus tu
rėję irgi panašias intenci
jas, būtent: pavaizduoti 
ūkininkų gyvenimą visapu
siškai, o ne vienašališkai.

Antros priežasties, kodėl 
agronomai pasirūpino lite
ratūriškai grįžti į ano meto 
mūsų kaimą, reikia ieškoti 
tremtyje. Juk grįžimas į 
laisvosios Lietuvos kaimą 
yra grįžimas į mūsų tėviš
kes. Juk mūsų gimtųjų so
dybų vizija liko su mumis 
ir be abejo, neišblės iki mū
sų gyvenimo paskutinės 
akimirkos. Mums tebėra 
prasmingas bei brangus ir 
svirties girgždėjimas prie 
šulinio, ir diemedžio bei rū
tų kvapas darželyje ir iš 
plūgo verčiamos vagos ky
lanti žemės drėgmė, kai 
ariant lauką rudenį skraido 
varnos bei varnėnai rink
dami sliekus ... Aš noriu 
pasakyti, kad mūsų gimti
nių prisiminimai tebėra gy
vi1, brangūs ir neužmiršta
mi. Ir aš būsiu labai laimin-

LIEPKALNIO
SODYBĄ IŠ TOLO...

(Atkelta iš 5 psl.) 
dukra) paskaitė ištrauką, 
kalbančią apie šeimos san
tykius "Liepkalnio sodybo
je”.

Po autoriaus kąlbos, vo
kalinę vakaro programą at
liko Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, muzikui Aloy
zui Jurgučiui akompanuo
jant. Išskirtiną džiugesį 
publikoje iššaukė solistės 
padainuota dviejų agrono
mų kūrinys, daina: "Mes 
išversim naują vagą" (žo
džiai agr. Igno Andrašiūno, 
muzika agr. dr. J. Briedžio.

Servuojama vakarienė. 
Orkestras linksmina lietu
viškomis meliodijomis. De
ja, Vytautas Alantas rū
pestingai pasirašinėja eilė
je stovintiems knygas, au- 
tografuoja! Visi nori pabu
voti "Liepkalnio sodyboje". 
Kviečiamas esi ir Tu, mie
las "Dirvos" skaitytojau. 

gas, jei mano knyga padės 
tuos atsiminimus atgaivin
ti, pagilinti ir paspalvinti. 
Leidėjų bei mano užsimoji
mai ir šiuo atveju bus jei ir 
ne visai, tai bent dalinai pa
siekti ir pateisinti.

Trečias dalykas, ko roma
no sumanytojai, leidėjai ir 
pats autorius siekė, man 
rodos, bus intencija užfik
suoti literatūroje vieną 
reik šmingiausių, praeitin 
nugrimzdusių Lietuvos isto
rijos momentų. Juk iš tik
rųjų nepriklausomybės lai
kų mūsų kaimas ir jo ro
mantika jau nuėjo į istori
ją. Lietuvos sodžių sugriovė 
Kremliaus mafijozai. Tad 
mano knyga būtų lyg ir bal
sas iš paskendusio pasaulio.

Leidėjai sakėsi norį įam
žinti laisvosios Lietuvos 
ūkininką. "Įamžinti" yra be 
galo prasmingas žodis. Jei 
rašytojas nesistengia įsi
amžinti, bus blogas rašyto
jas. Bet ar jam tai pavyks
ta, ar nepavyksta, tai jau 
kita kalba. Aš čia neketinu 
vertinti savo veikalo vienu 
ar kitu požiūriu — tai jau 
bus skaitytojo ir kritikos 
reikalas, — taip pat nega
liu spręsti, ar man pavyko 
išpildyti leidėjų norą, bū
tent : įamžinti laisvosios 
Lietuvos ūkininką literatū
roje. Gal mano mėginimas 
atkurti ano meto mūsų kai
mą literatūros puslapiuose 
liks ilgam, gal ir ne, bet no
rėčiau tik tiek pastebėti, 
kad, jei kas norės susipa
žinti su atsikūrusios Lietu
vos ūkininko buitimi ir dali
nai su viešpatavusia krašto 
nuotaika, vargu ar galės iš
siversti nepasklaidęs mano 
knygos. Kalbant apie litera
tūros veikalą, aplamai, tik 
viena tėra tikra: jo geriau
sias vertintojas bus Laikas 
iš didžiosios raidės ...

Liepkalno Sodyba — 
sutelktinis darbas

Liepkalnio Sodyba yra 
detroitiečių ir chicagiečių 
sutelktinis darbas. Idėją 
romanui parašyti, davė de- 
troitietis, energingas vi
suomenės veikėjas, agr. An
tanas Musteikis; rašyda
mas knygą, aš gavau infor
macijų iš detroitiečių agro
nomų bei visuomenės veikė
jų, kurie anais laikais dar
bavosi Lietuvoje; mano 
nuotrauka ant aplanko pa
daryta fotografo detroitie- 
čio, mano sūnaus Gino 
Alanto, pagaliau ir autorius 
detroitietis. Chicagi š k i a i 
agronomai bei mecenatai 
romaną išleido, parūpino li
teratūros žemės ūkio klau
simais ir net vienas kitas 
Sąjungos narys specialiai 
parašė studijėlių žemdir
bystės klausimais ir paga
liau viršelis bei iliustraci
jos chicagiškio.

Taigi, talkininkų bei rė- 
rėmėjų buvo daug, bet jų 
sąrašas nebūtų pilnas, jei

jj

VYTAUTAS ALANTAS

LIEPKALNIO
SODYBA

r

nepaminėčiau savo žmonos 
Irenos. Ji yra mano rašto 
pirmoji ir, sakyčiau, griež
ta kritikė. Liepkalnio Sody
boje yra ne vieną vietą, ku
rios galutinę redakciją nu
lėmė jos žodis. Mat, kartais 
mano fantazija yra linkusi 
iškrypti iš visuotinai priim
to leistinumo ribų .. . Irena 
žiūrėjo ir korektūrą, o ir ap
lamai, kaip žinoma, žmonos 
parama vyrui yra tokia pla
ti ir įvairi, kad čia ir apsa
kyti negali. Kartais pagal
voju, kad jei ne žmona, gal 
ir Liepkalnio Sodybos bei 
kitų savo romanų nebūčiau 
parašęs.

Taigi visos tos gan pla
čios talkos išdava — para
šyta ir puikiai išleista kny- 

-ga: geras popierius, kieti 
viršeliiai ir aplankas su au
toriaus nuotrauka. Leidėjai 
tikrai nesismulkino ir darė 
viską, kad knyga išeitų ko 
geriausiai ir gražiausiai api
pavidalinta visais požiū
riais. Kad ir labai reiklus 
autorius daugiau ir pagei
dauti negalėtų.

Mano bendradarbiavimas 
su agronomais užtruko 
daugiau, kaip dvejis me
tus, ir turiu pasakyti, kad 
jis buvo labai glaudus, 
sklandus ir draugiškas — 
be mažiausių nesusiprati
mu. Negaliu čia nepaminė
ti Sąjungos pirmininko agr. 
Antano šantaro, su kuriuo 
praktiškai teko mažiau su
sidurti, bet kurio draugišką 
ranką visada jutau. Dau
giausia dirbau su a. a. agr. 
Alfonsu Indreika ir paskum 
su agr. Ignu Andrašiūnu, 
kurių draugiškumas, jaut
rus bendro reikalo suprati
mas ir punktualumas susi- 
rašinėjant mane žavėte ža
vėjo. Ir aplamai mano ir 
mano šeimos santykiai su 
visa agronomų bendrija iš
kart užsimezgė labai šilti ir 
draugiški. Tikiuos, kad jie 
nenutrūks ir tokia pasiliks 
ateityje.

Tad mano nuoširdi padė
ka priklauso Lietuvių Agro

nomų Sąjungai, jos vadovy
bei bei mecenatams už pui
kų knygos išleidimą ir vi
siems, kurie vienaip ar ki
taip man padėjo knygą ra
šant.

Gerbiamosios ir gerbia
mieji, aš grįžtu iš labai to
limos ir kartu mums vi
siems labai artimos Liep
kalnio Sodybos, kurioje pra
leidau daugiau kaip dvejis 
metus. Ji yra Pasartės kai
me, Paąžuolių valsčiuje, 
kažkur tarp Lietuvos rytų 
ir vakarų. Daug kas Liep
kalnio Sodybai paimta iš 
mano tėvų sodybos, nors ir 
kitais vardais, o kai kurių 
kaimynų bei vietovių net ir 
pavadinimai palikti tikri. 
Mano tėvų vienkiemis vadi
nosi kitaip, bet ūkio darbai 
buvo visur tie patys.: Aš 
turėjau brolį ir dvi seseris: 
visi mokėmės ir, parvažia
vę atostogų, turėjome dirb
ti ūkio darbus. Atsimenu, aš 
kovodavau su tėvu: norėjau 
skaityti parsivežtas knygas 

1977-1978METU EKSKURSIJOS
1 LIETUVĄ

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO: 
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. — 
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio 

mėn. $746.00.
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. — 

2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d.

— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš 
CHICAGOS ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų 

su papildomu mokesčiu.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.JECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los 
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.

ir bijodavau sugadinti savo 
inteligentiškas rankas, o 
motina pirštinių nepripaži
no ir duodavo tik mėšlą mė
žiant ...

Man malonu po keleto 
metų grįžti iš Liepkalnio 
Sodybos; bet kartu ir liūd
noka skirtis su savo hero
jais, su kuriais dirbau, ko
vojau, o kartais riejaus ir 
pakeiksnodavau, nes, mat, 
kai personažą pažadini gy
venimui, jis pasidaro gy
vas padaras su savo norais, 
reikalavimais ir net kapri
zais ir kartais autoriui rei
kia nemaža kantrybės bei 
ištvermės jiems suvaldyti. 
Itin man gaila skirtis su ro
mano didvyre Agne Norgai- 
liene, kurios asmenyje ban
džiau atvaizduoti naujosios 
Lietuvos jauną ūkininkę. 
Gaila skirtis ir su kitais sa
vo herojais, nes jie visi man 
brangūs, ir aš tikiuos, kad 
ir jūs juos pamėgsite.

Dėkoju rengėjams už to
kį puikų manų knygos su
tiktuvių surengimą, dėkoju 
jums, gerbiamieji, už apsi
lankymą, ir kviečiu dabar 
aplankyti Liepkalnio Sody
bą, pažiūrėti kaip ten gy
vena Norgailų šeima bei jų 
kaimynai ir pasiklausyti 
kaip ryžtingai jaunieji ūki
ninkai gieda savo giesmę:

Mes gimtų laukų artojai, 
Iš dirvų usnis išrovę, — 
Sėjai lauką užkovoję, 
Kursim Lietuvos gerovę!
Tad laimingos kelionės ir 

iki pasimatant Liepkalnio 
Sodyboje.

OPPORTUNITY FOR 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
FOR IST & 2ND SHIFTS 
DIE DESIGNERS

DAY SHIFT
Mušt have job shop experience be 
^le to sėt up work Irom blue prints 
& close tolerance. Excelle.nt Pay — 
Excellent benefits. Apply call or vvrit.e 
to C.ENERAL MANAGER.

319-233-6111
Relocation Ezpenses 

Negotialile
E & M MACHINE TOOL 

CORPORATION
817 Jefferson Street 
Waterloo, Iowa 50702

An Equal Opportunity Employer 
(47 6)
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KAS BUVO - KAS YRA - KAS BUS?

KULTŪRINIU BENDRAVIMŲ 
SMULKMENOS IR ESMĖ

Venezuelietis keliautojas 
kartą man pasakojo, kad Vil
niaus ansambliui ‘Lietuva’ 
gastroliuojant Pietų Prancū
zijoje, lietuviai buvo prista
tyti kaip ‘Ensemble russe 
‘Lietuva’. Ar tai tiesa - neži
nau, bet bičiuliui keliaunin
kui juk nebuvo jokios pras
mės tokiu klausimu meluoti.

Ką savo akimis mačiau, 
tai Rygos klasinio baleto gas
troles Pietų Amerikoje. Gar 
susis Rygos baletas, gražiau
sias nepriklausomos Latvi
jos užgimimo metu įkurtas 
latvių meno žiedas, atlaikęs 
latvių vadovų dėka karo 
audras ir išaugęs šiandieną į 
vieno geriausių pasaulyje ba 
lėtų rangą, - buvo Pietų 
Amerikos publikai pristaty
tas kaipo ‘Ballet ruso de Ri- 
ga’.

Ach! Juk tokie dalykai 
mums ne naujiena. Panašių 
įvykių galime nuosekliai už
tikti baltų žemėse ilgų amžių 
bėgyje. Faktinai, slavams 
plintant baltų srityse, baltiš
kų kultūrinių vertybių pasi
savinimas iš slavų pusės taip 
tampriai susiraizgė su baltų 
nutautinimo procesu, kad 
šiandien daug kur jau nė

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

SUSITIKIMAS
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

(5)
Danutė pro pirštus pasižiūrėjo j Joną. — Nejaugr 

tu iš tikrųjų manai, kad aš galėčiau laukti Vyto mirties?
— Aš negalbu apie mirtį, Danutėle. Aš kalbu apie 

gyvenimą.
Jonas staiga apkabino Danutę ir tvirtai prie savęs 

prisispaudė. /
— Aš visada žinojau, kad tu kada nors būsi mano, 

— tik liaukis su savimi kovojusi. Prašau liaukis su sa
vimi kovojusi, — bandydamas atkelti jos veidą kar
tojo jis.

Bet Danutė išsiliuosavo iš jo glėbio ir, nuslydusi nuo 
rąsto, verkdama sukniubo ant smėlio.

— Palik mane ramybėje, Jonai. Atstok, atstok!
Jonas atsiklaupė šalia Danutės ir išsitraukęs nosinę 

pradėjo atsargiai nuo jos skruostų šluostyti su smėliu 
susimaišusias ašaras.

— Kaip aš dabar galėčiau nuo tavęs atstoti, Danu
tėle. Dabar, kai aš tave vėl susiradau ir kai aš tau galiu 
būti bent kiek naudingas, žinok, kad jeigu tau kada nors 
manęs prir ks, aš tuojau pas tave pribūsiu — netgi iš. 
kito svieto galo. Tu tik duok ženklą, ir aš...

— Bet š tavęs nemyliu, Jonai, pašokdama ant kojų 
sušuko Dai. ė. — Nejaugi tu to nematai, kad aš tavęs 
nemyliu?

— Tu tik taip manai, kad tu manęs nemyli, Danužė- 
le ... tu tik ...

Bet jam dar nespėjus užbaigti savo žodžių, apie juos 
sukilo siautulingas vėjo sūkurys. Vietoje taikaus mėnu
lio, dangų nušvietė išsišakojęs baltai mėlynas žaibas,-ir 
kažin kur labai arti lyg milžiniškas botagas plekštelėjo 
griaustinis.

Jonas pagriebė Danutę už rankos. — Greičiau bėki
me į mano namus!

Tačiau jiedviem vos pajudėjus, ant jų kaip iš kibiro 
pasipylė gaivalingas tropikų lietus.

— Ačiū Dievui, kad mes buvome taip netoli, — atra
kindamas vilukės duris, pastebėjo Jonas. — O tai mus 
ten pliaže dar ko gero būtų nutrenkę, čia, Floridoje, ne
retai taip pasitaiko.

Jonas pradėjo namuose uždeginėti nuo audros mirk
sinčias lempas.

— Dievulėliau, tu gi visiškai peršlapusi, Danutėle, 
duok, aš tau tuojau atnešiu ką nors sauso. — Jis nusku
bėjo į miegamąjį ir sugrįžęs jai padavė lengvutį mėly
ną chalatą. — Tai mano pats gražiausias. Tikro japo
niško šilko.

Danutė pasitraukė į vonią ir neskubėdama per galvą 
nusimovė savo mėlyną T-shirtą. Paskui taip pat pamažu 
nusiavė apsunkusius ir visiškai vandeniu persisunkusių 
”džynsų”. Nusimetusi šitus šlapius, kasdieniškus rūbus, 
ji su malonumu įsisupo į Jono šilkinį chalatą ir, pakėlusi 
ranką, skruostu prisiglaudė prie jo plačios rankovės. Koks 
minkštas ir egzotiškai švelnus buvo tas japoniškas šilkas 
ir kaip jis maloniai atsidavė kažkuo saulėtu ir sportišku!

Danutė apsidairė aplink ir, pamačiusi ant lentynėlės 
padėtas šukas, jomis perbraukė per savo jau beprade
dančius džiūti plaukus.

Jai išeinant iš vonios kambario, už lango vėl įtūžu
siai trenkė griaustinis.

Jonas susirūpinęs pažvelgė į Danutę. — Ar tu nesi
bijai, kad ši nelemta perkūnija gali pažadinti tavo vyrą?

Danutė truktelėjo pečiais. — Gal?.. Bet dabar jau 
vistiek per vėlu.

Ji pribėgo prie Jono ir jai charakteringu judėsiu 
jam ištiesė abi rankas. — Aš nutariau sau būti labai 
labai atlaidi...

- ★
Sugrįžusi namo, Danutė sukąsdama dantis stabtelėjo 

ties miegamojo durimis, žengdama per slenkstį, ji staiga 
prisiminė, kad, išskubėdama pas Joną, ji ties Vyto lova 
buvo palikusi jo stipriuosius raminančius vaistus. Jeigu 
Vytas nuo audros buvo pabudęs, jis, aišku, tuojau atspėjo, 
pas ką ji buvo išėjusi. Kas, jeigu jis tada iš pažeistos 
savy meilės, o gal ir iš tikro nusiminimo bus nurijęs ke
letą tablečių? Jo gydytojas ją buvo pakartinai perspėjęs 
— jam neduoti daugiau negu vieną į parą. Ir netgi pa
tarė jas dėl visą ko laikyti paslėptas, šia nepagydoma 
liga sergant, visada esąs savižudybės pavojus.

Ji užmerkė akis ir akimirkai — tik akimirkai...
★

Įėjusi į miegamąjį, Danutė išgirdo ramų ir ritmišką 
kvėpavimą. Melsvoje brėkšmės šviesoje įžiūrėjo pažįsta
mus Vyto kūno kontūrus; jo šonu į ją pakreiptą galvą, 
jo lengvai atmestą kairiąją ranką.

Ji prisiartino prie lovos, bet pažiūrėti į jo veidą ne
drįso. Ne dėl Jono, ne dėl iš neapsižiūrėjimo paliktų vais
tų, bet dėl tos vienos baisios ir niekados niekados nedo
vanotinos akimirkos ...

(Pabaiga)

lūratė Statkutė de Rosales
mes patys nebepajėgiame at- 
narplioti Jtas yra mūsų, ir 
kas slavų. Kultūros pasisa
vinimo metodai priėjo tokio 
tobulumo, kad neretai patys 
baltai, po šimtmečio kito, 
jau pripažįsta savo senąsias 
vertybes slavams, lyg tų ver 
tybių kūryba būtų iš tiesų 
slavų nuopelnas.

Kai slavai pajudėjo Vl-ta- 
me a. iš Karpatų kalnų tar
peklių šiaurės link, jie buvo 
gana laukinių genčių miši
nys, pasižymįs gal tiktai ypa 
tingai žiauria vidine santvar 
ka, suteikiančia genties va
dui (tėvui) mirties bausmės 
teisę į visus kitus genties na
rius. Pirmasis slavų išsiplė
timas Vyslos ir Oderio basei
nais ko gero buvo (spren
džiant iš acheologinių nuro
dymų) ne tiek karinio, kiek 
darbo jėgos importo pobū
džio. Karinis slavų antplū
dis, bent Lenkijoje, įvyko ge 
rais keliais šimtmečiais vė
liau, kai jau buvo tose srity
se įsitvirtinusi stipri slavų 
amatininkų bei darbininkų 
penktoji kolona.

O kai šiandieną R. Misiū
nas savo pastabose apie da
bartinę Lenkiją lygina tradi

cinę lenkų ‘labiau išprususią 
visuomenę’ su lietuvių ‘pri
mityvia visuomene’, jie daro 
ne ką kitą, kaip beveik pažo
džiui atkartoti dr. Gimbutie
nės pastabas apie buvusius 
Lenkijos gyventojus jotvin
gius, kurių archeologines lie
kanas dr. Gimbutienė ne kar
tą aprašė su nemažu susiža
vėjimu. Iš tiesų, jotvingių 
iškasenos liudija labiau rafi
nuotą baltų kultūrą, negu se
nosios Lietuvos.

Barbarų antplūdžio į vaka 
rus metu, t.y. vieną šimtme
tį prieš slavų išsiplėtimo pra 
džią, iš rytų Europos į dabar
tinę Castiliją buvo atgabenti 
du kultūriniai pasireiškimai, 
kurie šiandieną yra priskiria
mi slavams: polonezas ir pol
ka. Abiejų pasireiškimų var
dai anuomet buvo ne slaviš
ki. Polonezo ritmas anais lai
kais buvo vartojamas dainuo
jamos sutartinės formoje ir 
vadinosi... ‘sugiedėlė’. 0 pol
kos žingsnio šokiai buvo šo
kami kardais orą kapojančių 
vyrų ir pats šokis vadinosi... 
‘kaponė’ (šis žodis tebėra 
vartojamas P. Amerikoje ta
bokos kapojimo prasme). (1)

Santraukoje: V-tame a. 
dar tebegyvuoja - greičiau
siai jotvingių kilmės - baltiš
kus vardus turinčios sugie
dėlė ir kaponė. Vl-amę a. sla-

(1 Dokumentuotas šių duo 
menų aprašymas buvo pa
skelbtas Dirvoje, mano 
‘Laiškų Sesutei’ serijoje. 

vai pradeda darbo jėgos in
filtracijos keliu plėstis Vys
los baseine. XIII-tame a. sla
vai kardu rankoje įveikia jot
vingius. XIX a. Chopenas ir 
kiti išpopuliarina visoje Eur- 
ropoje abu muzikinius rit
mus ... kurių vardai jau be 
abejonių nurodo slavišką tų 
ritmų kilmę - polonezas ir 
polka.

Tarp sugiedėlės išpopulia
rinimo ‘polonezo’ vardu ir 
Rygos baleto gastrolių ‘bal
let ruso’ vardu, prisipažinsiu 
jokio vartojamų metodų skir
tumo neįžiūriu.

Kas yra šiurpu, tai faktas, 
kad kultūrinių vertybių pasi- 
savinims įvyksta tokiu auto
matišku būdu, jog atrodo, 
kad tai esąs beveik norma
lus reiškinys. Antai, kai at
važiavo į Venezuelą anas ne
lemtas ‘Ballet ruso de Riga’, 
užklausiau Venezuelos lat
vių, kodėl jie neprotestuoja 
spaudoje. Atsakymą gavau 
sekantį: ‘Jei mes šį klausi
mą paliesime, suteiksime ru
sams progą atsakyti, kad 
virš pusė Latvijos gyvento
jų yra rusai. Baleto sąstate 
yra Rygoje gimusių rusų, 
yra mišrių latvių-rusų šeimų 
vaikų, tai ką čia daug protes
tuosi ...’

Kadangi ir mes, lietuviai, 
galime atsidurti panašioje 
padėtyje, gal būtų sveika 
mums įgauti aiškią tikrųjų 
pavojų nuovoką? Gal vertė
tų mums šiandieną nesipai
nioti smulkmenose ir kultū
rinius bendravimus su Lietu 

va vertinti išimtinai rusifika • 
cijos stabdymo ar rusifikaci
jos greitinimo kriterijais?

Praktikoje, mums reiktų 
ypatingai dabotis ribos iki 
kurios kultūrinis bendravi
mas išlaiko lietuvišką kultū
rinių vertybių vardą. Jei ta 
riba yra peržengiama rusifi
kacijos naudai, tuomet, ir tik 
tuomet, darosi skubu ir būti
na kuo garsiausiai ir kuo aš
triausiai protestuoti. Tokiu 
būdu bus taupomas parakas 
objektams, kurie mums yra 
gyvybiniai svarbūs, ir nebus 
eikvojamos jėgos antraeilėm 
smulkmenoms.

ŠV. STEPONO 

KARŪNA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dienė padėtis yra nepalygi
namai geresnė negu Nepri
klausomos Lietuvos laikais. 
Prisiminkime, kad gaudami, 
dabar žiūrint juokingai mažą 
6 mil. dolerių-paskolą iš Šve
dų, turėjome jiems atiduoti 
degtukų monopolį! Šiandien 
pasiskolinti daug lengviau.

4**

Beje, Detroite pacitavus 
Foreign Policy žurnalo susi
rūpinimą dėl gausių paskolų 
besivystančiom valstybėm, 
buvau paklaustas apie banki
ninkų galvoseną ir laikyseną 
tuo reikalu. Vienas iš stam
biausių JAV bankų vicepre
zidentas man vėliau taip pa
aiškino. Kreditas užsienio 
klijentams nūdien yra taip iš 
siplėtęs, kad didieji bankai 
už savo valstybių ribų yra iš- 
skolinę 538.2 bilijonus dole
rių. Iš jų pusę - 265.8 bilijo
nus dolerių - davė tuzinas 
JAV bankų. Kaip tos opera
cijos čia plėtėsi galima spręs 
ti iš to, kad tie JAV bankai 
iš užsienio operacijų uždirbo 
1970 metais 177.3 mil. dole
rių, o 1975 m. - jau 835.9 mili
jonus, t.y. nedaug mažiau ne 
gu jiems davė pelno vidaus 
operacijos.

Įdomu, kad nė vienas sko
lininkas, išskyrus tik Kubą, 
neatsisakė mokėti savo sko
las, nors daug kas prašė pa
skolą prailginti, vadinami 
besivystą (developing count- 
ries) kraštai gavo iš viso 96.4 
bilijonus dol. paskolų iš už
sienio, kurių 62.5 bilijonai 
atėjo iš JAV. Žinia, naftą tu
rį kraštai įeina į kitą katego
riją. Jie gavo 22 bilijonus 
dol. paskolų. Komunistiniai 
kraštai viso labo gavo 30.1 bL 
lijoną dol. paskolų, bet JAV- 
bėms jie skolingi tik 4.3 bili
jonus, kas sudaro 2% visų 
JAV paskolų užsieniams. Pu
sę tų visų išskolintų 265 bili
jonų dolerių sudaro trumpa
laikės skolos, nedaugiau vie
nų metų. Likusių 50% ilga
laikių skolų pusė yra garan
tuota Exporto-Importo ban
ko, JAV vyriausybės ar kitų 
JAV bendrovių, žodžiu, ban
kininkai biznio užsienyje ieš
ko, nes jis pelningesnis, vy
riausybės kontrolės ir daž
nai net garantijų kur galima 
vengia, o rizika - jų galva ir 
pagal ligšiolinį patyrimą - 
yra labai maža. Žinia, dabar
tinė būklė nėra atsakymas į 
ateities klausimus. Bet kas 
juos tikrai žino?
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Trečias mokslo ir kūrybos simpoziumas..
(Atkelta iš 1 psl.) 

leidinį. Visais rūpinosi ir 
teikė techninę informacija 
inž. Juozas Rimkevičius.

Ketvirtadienis (XI. 24 d.)
Iš pat ankstyvo ryto buvo 

tęsiama registracija, posė
džiavo Lituanistikos insti
tutas ir Amerikos lietuviu 
inžinierių ir architektų są
junga.

Po pietų įvyko bendras 
posėdis, kuri atidarė orga
nizacinio komiteto pirm. dr. 
K. Ambrozaitis ir tolimes
ni vadovavimą perdavė 
mokslinės programos vad. 
dr. R. šilbajoriui. Amerikos 
ir Lietuvos himnus pravedė 
solistė Nerija Linkevičiūtė.

Sveikino mūsų gerbiama 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė. •»

Mokslinės programos pir
mininkas dr. Rimvydas Šil
bajoris, pristatė savo komi
tetą: griežtųjų mokslų da
lies pirm. dr. Vytautą Kle
mą, humanitarinių ir socia
linių — dr. Janiną Rėklai- 
tienę ir medicinos — dr. 
Mindaugą Vygantą.

Tuojau po atidarymo pra
sidėjo moksliniai posėdžiai 
net 4 salėse. Nežiūrint tokio 
išsisklaidymo, visose pa
skaitose netrūko klausovų.

Vakare įvyko bendrinis 
posėdis, sutraukęs pilną di
džiąją salę svečių. Modera
torium buvo dr. R. Šilbajo

KALĖDINIAI DOVANU 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

IR KITAS ŠALIS
KALĖDINIS 1977.

Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 
m. vilnonės medžiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno 
medžiagos moteriškai eilutei; 1 moteriškas arba vy
riškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba moteriš
kų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių 
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnionės eilutei 
medžiagos su įaudimu ”A11 wool made in England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis $180.00.

Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų 
svorio. Gali būti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio 
minko kailis arba kitokios prekės, žemiau siūlome 
keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau
su įskaičiuotu muitu.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui..........$80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $40.00 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas.....................$27.00
Geresnis nertinis ................................................. $32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ....$ 3.00 
Tights .................................................................. $ 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei ............................... $24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ............................$18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui $30.00 
Nailono apatinis ................................................. $10.00
Nailono marškiniai ............................................. $11.00
Geresni marškiniai ............................................. $15.00
Vilnonė skarelė.....................................................$11.00
Lietsargis telescopic..................................... $12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei .................... $50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .................... $60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei.................$75.00
Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti 

$24.00 persiuntimui.
Sudarome testamentus, administruojame nuo

savybes, persiunčiame palikimus į Lietuva ir kitas 
šalis.

BALTIC STORES LTD
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

Tek 01 460 2592.

ris. Po pusvalandį kalbėjo: 
Jonas Jurašas, Vytautas 
Kavolis, Tomas Venclova ir 
Vytautas Vardys.

Dėl laiko stokos, diskusi
jos buvo trumpokos, vos 
keli trumpi paklausimai.

21 vai. kavinėje įvyko 
jaunimo posėdis. Dalyvavo 
daug jaunimo ir gyvai dis
kutavo savo veiklos klausi
mus.

Penktadienis (VI. 25 d.)
Tęsiami moksliniai posė

džiai: viena sesija prieš pie
tus ir dvi sesijos po pietų 
(12 grupių). Kulminacinį 
tašką pasiekė literatūros ir 
muzikos vakaras, sutraukęs 
rekordinį skaičių — 800 
žmonių. Užkimšo visus pra
ėjimus, balkoną ir net tarp
durius. Į šį renginį bilietai 
iki paskutinės dienos buvo 
silpnai perkami ir buvo nuo- 
gastauta, kad bus per mažai 
publikos. Bet paskutinę 
dieną, ne tik visas vietas už
pildė, bet reikėjo pristatyti 
papildomai kėdžių ir leisti 
stovėti.

Literatūros ir muzikos 
vakaras pradėtas kompozi
toriaus Dariau Lapinsko 
muzikiniu veikalu „Meilės 
daina mirusiam tėvui”. Da
lyvavo solistė Dalia Kučė- 
nienė ir muzikas Darius La
pinskas. Ištraukas iš K. 
Bradūno poezijos knygos 
”Alkana kelionės”, skaitė 
Laima Rastenytė - Lapins

kienė ir Julius Balutis. Pri- 
taikytom dekoracijom ir 
šviesų efektais išryškino 
dainuojamų ir deklamuoja
mų žodžių prasmę. Salė 
karštai paplojo.

PARENGIMAI 
FLORIDOJE
Pasibaigus vasaros atos

togoms, Palm Beach Lietu
vių Klubo susirinkimai ir 
vėl vyksta kiekvieno mėne
sio pirmąjį šeštadienį. 
Kiekvienas jų paįvairina
mas kultūrinėmis pramogo
mis. Viename jų buvo paro
dytas kun. A. Kezio susuk
tas filmas apie Simą Ku
dirką, o sekančiame susi
rinkime J. Daugėlienė vaiz
džiai pasidalino įspūdžiais 
iš kelionės po Fluoridą. 
Gruodžio mėn. 10 dienos 
susirinkime J. Daugėla pa
darys platesnį pranešimą 
apie St. Peterburge įvykusį 
VLIKo seimą.

Klubas ir šiais metais 
rengia Naujųjų Metų suti
kimo pokylį toje pačioje 
Palm Beach Gardens Holi
day Inn salėje. Gros „Suomi 
Band” šokių kapela. Daly
vavimas $12.50 asmeniui. 
Valdyba tikisi, kad ir šiais 
metais daugelis atostogau
jančių svečių iš šiaurės pa
norės dalyvauti šiame po
kylyje.

Tradicinę Kūčių vakarie
nę ir šiais metais rengia 
vietinis lietuvių Bažnytinis 
Komitetas Metodistų Baž
nyčios salėje.

„Sapphire Sea” motelio 
savininkas prekybininkas 
V. Tomkus jau visai baigia 
galutinai statybai pareng
ti apie 40 sklypų naujų re
zidencinių namų statybai. 
Visi sklypai yra vienoje vie
toje ir visas šis plotas yra 
prie pat vandenyno kranto, 
ant pakilios kalvos, nuo ku
rios atsiveria neribotas 
vaizdas į Atlanto platybes. 
Jeigu lietuviai daugiau su
sidomėtų šiuo nauju užma
nymu ir panorėtų šioje pa
vydėtinai gražioje vietoje 
įsikurti, tad greitu laiku 
Floridoje ant pat Atlanto 
kranto išaugtų nauja, savi
ta nauja lietuviška sodyba.

Lapkričio mėn. 9 d., po 
labai sunkios ir kankinan
čios ligos mirė Palm Beach 
Lietuvių Klubo valdybos 
narė O. Juozaitienė. Ji pa
laidota Waterburyje. Klubo 
valdyba, pagerbiant jos 

NEEDS DRIVERS N0WI!
Due to purchases of new equipment we have the following positions open 

ROAD DRIVERS for
STEEL, DRY FREIGHT, REFRIGERATED

If you have 1 year over-the-road driving experience with tractor trailer 
equipment and a good driving record CRST wants to Jcnow about you 

We offer:
• Top vveekly pay on mileage including loading and layover.

• Excellent benefit package.
• A secure future. 

Conlact the Safety Department for a telephone interview.
Call Toli Free 800-553-3430

CRST, INC.
HWY. 30 WEST. CEDAR RAPIDS. IOWA S2405 

An Equal Opportunity Employer M /F
(47-50)

šviesų prisiminimą, lapkri
čio mėn 23 d. suorganizavo 
gedulingas pamaldas, ku
rias atnašavo kun. A. Sen
kus, giedojo sol. J. Daugė
lienė. Po pamaldų įvyko 
draugų ir artimųjų pobūvis, 
kuriame apie velionę gražiai 
pakalbėjo R. Zotovienė.

Lapkričio 16 d. solistė J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė 
buvo išvykusi į kaimyninį 
St. Petersburgą, kur dai
navo Kariuomenės šventės 
minėjime. čjd)

ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS 

KONCERTAS FLORIDOJE
Š. m. lapkričio 30 d., LB 

St. Petersburgo Apylinkės 
Valdyba surengė pianisto 
A. Kuprevičiaus fortepiono 
koncertą Amerikos Lietuvių 
Klubo salėje. Rengėjai bu
vo maloniai nustebinti taip 
gausiu atsilankiusių svečių 
į koncertą iš arti ir toli. Pil
nutėle naujai atremontuota 
ir padidinta klubo salė buvo 
perpildyta muzikos mėgėjų 
bei žinovų ne tik gyvenan
čių St. Petersburge, bet 
taip pat atvykusių iš toli
mesnių vietovių. Klausyto
jų tarpe matėsi mūsų ope
ros veteranų: muzikų bei 
solistų. Be to, į šį koncertą 
atsilankė nemažas skaičius 
amerikiečių, kurie koncertu 
buvo labai sužavėti. (Keli 
tokie svečiai mane klausė, 
ar lietuviai dažnai rengia 
tokio aukšto lygio koncertus 
šioje salėje).

Koncertas buvo pradėtas 
vyriausios šio koncerto ren
gėjos Gražinos Mainalytės- 
Jasinskienės įžanginiu žo
džiu. Ji lietuviškai ir ang
liškai trumpai supažindino 
klausytojus su profesoriaus 
A. Kuprevičiaus išeitu mu- 
zikaliniu keliu. Koncerto 
programa susidėjo iš dviejų 
dalių nemirštamų kompozi
toriaus Chopin kūrinių. Pia
nistą svečiai sutiko nepa
prastai šiltai, nesigailėdami 
gausių plojimų. Jis, kaip vi
sada, pasirinktus programo
je Chopin kūrinius, atliko 
su dideliu įsijautimu nukel- 
damas klausytojus į malonų 
svajonių pasaulį.

Profesoriaus A. Kuprevi
čiaus virtuozišku Chopin 
kūrinių atlikimu visi klau
sytojai buvo sužavėti ir už
burti. Gausūs ir ilgi ploji
mai kvietė šį pasaulinio 
mąsto pianistą-virtuozą pa
kartoti dar keletą kūrinių 
”bisui”.

Aldona S. Michelevičienė 
Sarasota, Florida

INSPECTOR-FLOOR
SHEER METAL FABR1CAT1ON AND 
ASSEMBLY ENVIRONMENT. MUŠT 
BE D1VERSIFIED IN BENCH AND 
IST P1EGE 1NSPĖCTION. 5-HOULD 
BE CAPABLE OF USJN'G A VARIE- 
TY OF PREC1S1ON INSTRUMF.N'TS. 
FAM1L1AR1TY W1TH GOVERNMEN■ 
SPEC1FICATION HEI.PFUL. L1BE- 
RAL FRINGE BENEFITS. SALARY 
COMMENSURATE \ViTI-l EXPER1- 
ENCE.

For interview appt.
Call Mrs. GREGĄ 

216-248-6111 
11:30 a. m. or 1:30-3:30 p. m. 

Monday thru Friday. 
HUNTER MFG. CO. 

30525 Aurora Road 
Solon, Ohio 44139

An Equal Opportunity Employer M/F 
(47-48)

WANTED

ALL AROUND GENERAL
MACHINJSTS

For Electronics manufactuver in Ann 
Arbor Area has opeliing lor an es- 
perienccd MACHIN1ST.

Who can sėt up work Irom blue 
prints Č< close tolerance. Full or •>; : l 
time. lnquires from retired persona 
welcon,c. Call 313-973-2505. ask lor 
MR. HESKEFT. 154-45 >

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast grovving industrv in Fort Custer 
Industrial Park is in need oi journey 
man. TOOL & DIE MAKI RS. F.x- 
perienced in DIE BUU.DINC prelier- 
red. Be abie to sėt up work irom 
blue prints & close tolerance.
Pleasant working atmosphere and 
jiberal (ringe benefils. Apply:

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.

Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer

(37-50)

Wanted Journeymen 

lst Class Skilled 
MOLD MAKERS 

BORING MILL OPERATORS 
DUPLICATER OPERATORS 

Mušt be able to sėt up vrork from 
blue prints & close tolerance.

Also
DEEP HOLE DRILL OPR. 

Second shift only. Long program. 
Overtime. Ali fringe benefits. Ton 
pay.
YALE MOLD & ENGRAVING 

COMPANY
24501 HALLWOOD..............

FARMINGTON. MICH. 43024 
313-477-0300

(43-47)

HILLHANDS 
and

LATHE OPERATORS

FISH, HUNT, SKI AND 
CAMP

ON YOUR LONG WEEKEND

With MINIMUM of 5 years experience 
may qualify. Mušt beable to work 
with little supervision due to flexible 
work schedule and hours. 40 58 hour 
week and 4 or 5 day work option. 
TOP RATF.S AND FRINGE BEN
EFITS. Minimum number of openings. 
Apply weekdays 7 a. m. •— 4 p. m.

RADCON 
INDUSTRIES 
29811 W. 8 Mile 

Livonia, Mich. 48152

FOREMAN
WELDING

Immediate opcnmg for indiviclual ex- 
perienced supervising welders. The 
job entails the following. Seam weld- 
ing, spot welding, mig and lig tvelding 
on light gauge sheet metai.

If interested, call for appointment

DENNIS O’FALLON
314-381-9850

KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO. 63121

An Equal Opportunity Employer 
(44-471

WANTED IST CLAS SKILLED
AUTO SCREW MACHINES

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

EARN $25 M/YR.
plūs benefits. Mušt be top notch 
set-up operator. 3 13-894-2222.

(47-50)
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Siekdamas grožio, siekiu laimės 
sau ir visiems...

PROF. DAIL. ARVYDAS ALGMINAS PASAKOJA APIE 
SAVO KŪRYBINĮ GYVENIMO KELIĄ.

Paprašius Arvydą papa
sakoti apie jo nueitą gyve
nimo kelią, jis prisiminė sa
vo vaikystės dienas, kai tiek 
vaikų darželyje, tiek vėliau 
pradžios mokykloje pasižy
mėjo savo meniniais gabu
mais ir mokytojai sakyda
vo. kad jis bus dailininkas. 
Bet vaikystės svajonės su
dužo karo audrose.

— Esu trigubas pabėgė
lis, — pasakojo dail. Arvy
das Algminas. Bėgau nuo 
nacių, bėgau nuo komunis
tų, o atvykęs j Ameriką 
tretį kartą bėgau iš ūkinin
ko vergijos, čia dirbome 
kaip vergai. Tokiais mus 
laikė. Net baisu prisiminus.

Atvykęs į Chicagą pradė
jau naują gyvenimą. Pra
džioje dirbau saldainių dirb
tuvėje, o vėliau gavau darbo 
geležies fabrike, čia bedirb
damas apsisprendžiau stu
dijuoti meną. O buvo taip. 
Artinantis Kalėdų šven
tėms, kai visi ruošė patal
pas ir stalus, aš gi suradęs 
metalo plokštę ir gavęs da
žų, nupiečiau eglutę. Ji buvo 
tokia, kokią turėdavome 
Lietuvoje. Eglutė visiems 
labai patiko. Vaišių metu ir 
po to visi ėmė raginti, kad 
studijuočiau meną. O jau 
buvo atėjęs metas apsi
spręsti ateities gyvenimui. 
Reikėjo rinktis ką norėčiau 
studijuoti. Tada ir apsi
sprendžiau, kad reikia stu
dijuoti meną. Bet vėl nelai
mė. Mirė tėvas. Reikėjo pa
dėti šeimai. Tad nutariau 
dirbti ir mokytis. Įstojau į 
American Academy of Art, 
taikomosios dailės meno 
mokyklą, kuri taip pat turi 
ir laisvojo meno dailės kur

sus. Tai žinoma, garsi, sena 
mokykla, su giliomis tradi
cinio meno savybėmis, ku
rią lanko studentai atvykę 
iš visos Amerikos, o taip 
pat iš viso pasaulio kraštų.

— Iš pradžių lankiau ir 
baigiau komercinį skyrių,
— toliau pasakoja dail. Alg
minas, kad galėčiau dailės 
srityje gauti darbo. Bet, ži
noma, širdis linko prie lais
vojo meno, laisvos kūrybos. 
Tad susitaupęs pinigų vėl 
grįžau į mokyklą ir paėmiau 
meno kursus, ši mokykla 
pirmiausia reikalauja išeiti 
pagrindinius piešimo kur
sus. Mokykla labai patiko 
ir po ilgų metų aš suradau 
save ir buvau labai labai 
laimingas, nes dabar pra
dėjau naują gyvenimą.

— Profesoriai buvo pa- 
tenkyti mano studijomis, 
mano darbais ir kai tik bai
giau mokyklą, pakvietė jo
je dėstyti piešimą ir tapy
bą, kur ir dabar tebedėstau 
tuos kursus. Mėgstu savo 
darbą, mėgstu dirbti su jau
nimu, su naujais talentais. 
O kad mokykla neuždėtų sa
vo antspaudo, neatitrauktų 
nuo laisvosios kūrybos, su
tikau mokykloje dirbti tik 
kas antrą dieną, kad galė
čiau skirti laiko savo kūry
bai.

— Turėjau dvi parodas,
— pasakoja dail. Algminas.
— Dalyvavau keliose bend
rose parodose, mano dar
bai yra išstatyti meno ga- 
1 ori jose.

Prisiminus apie dabar lyg 
ir madoje abstraktų meną, 
jis sako, kad abstraktus, ne
suprantamas menas ir yra

ALGMINAS Sargas.

menas sau, jei taip galima 
pasakyti. Jei kas mano, kad 
jis yra tik išrinktiesiems, 
tai tegu taip ir mano. Jo 
manymu, menas turi būti 
suprantamas, o ne įsivaiz
duojamas, paliekant kiek
vieno vaizdavimo galiai.

— Aš, — sako jis, — pa
sirinkau kelią tarp abstrak
tinio ir realistinio meno, ne 
dėl to, kad pataikaučiau 
kam nors, bet dėl to, kad 
šioje plotmėje aš galiu iš
vystyti savo meniškus už
simojimus, savo menišką 
sampratą. Tai tokia yra ma
no pažiūra į dailės meną, 
daugiau pagrįsta taip vadi
namu tradiciniu, akademi
niu menu.

Mėgstu peisažus, natur- 
mortus, lietuviškas pasa
kas, tautosaką. Nenoriu su
stoti vienoje srityje, nes ta
da sustingčiau, negalėčiau 
atidengti savo vidinį pasau
lį. Portretuose ieškau žmo
gaus tokio, koks jis yra su 
savo dvasia ir kūnu. Ne
mėgstu gražinimo, puošimo. 
Jei pavyksta pagauti jo esy
bę, esi laimėjęs. Jei ne — 
dėk į archyvą, bet nesiblaš- 
kyk, nesivargink piešda
mas, nemėgink fotografi
niai gražinti.

Savo meno darbuose ieš
kau kontrasto tarp šviesos 
ir tamsos, žavėdamasis tra
diciniu menu, ieškau gro
žio, o su juo laimės sau ir 
kitiems. Jei žmogus žiūrė
damas į meno kūrinį yra 
laimingas, džiaugiasi juo, 
tai ir dailininkas yra lai
mingas. Bodžiuosi šlamštu, 
kuris meno vardu kartais 
garsinasi. Juk jei yra tik 
dažų krūva, tai ir atrodo 
kaip dažų krūva ir kvepia 
tik dažais. Jei man taip 
reikėtų piešti, eičiau geriau 
griovių kasti, nes juk ne
gali išsižadėti savo įsitiki
nimų, savo sampratos apie 
meną. Juk jei negali piešti 
ką matai, nevaldai piešinio, 
tai kaip tu gali piešti iš gal
vos. Jei nepajėgi pastatyti 
šunies būdos, tai kaip tu 
gali pastatyti namą, kaip 
tu gali užsimoti dangoraižio 
statybai.

Moderniojo meno puose
lėtojai kalba ir tvirtina, ti
kina save ir kitus, kad tie, 
kurie nesupranta jų meno, 
neina su gyvenimu, yra at
silikę intelektualiniai. Ir 
taip, kai kas, pasinešęs eiti 
su gyvenimu, nors nesu
pranta ką mato, bet linkčio
ja galvas pritardami, nors 
širdyje, mintyse, visai ką 
kitą galvoja.

Kad modernusis menas 
yra tik laiko dvasios sukur
tas rodo ir tai, kad paveiks
lų restauruoto j ai tvirtina, 
jog jų negalima bus kada 
nors restauruoti ir jie tech
niškai taip blogai padaryti,

Burtininkas.ALGMINAS

kad jie metų bėgmėje pa
tys sunyks.

Manau valia dailininkui 
pasisakyti apie savo pažiū
ras į meną, į kūrybą, kaip 
valia ir paveikslų žiūrovui 
turėti savo nuomonę, —

baigė pasikalbėjimą dail.
Arvydas Algminas.

Jo parodos atidarymas 
įvyks gruodžio 9 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje.

Vytautas Kasniūnaš

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ’A % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’A % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.LC

alnt 
ttiony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ckmad We4L

Juotas Gribauskas, vedėjas
___________________________________________________________

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

•L.

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.

\ Telefonai:
i krautuvės: (312) 263-5826
l namų: (312) 677-8489
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Bostono sekstetas. Iš kairės: vadovas muz. J. Gaidelis. V. Bruzgys, N. Lingertaitis, H. Lin- 
gertaitis, Pr. Šimkus, R. Lizdenis, V. Eiskinas. J. Rentelio nuotr.

Trečias bostoniečių apsilankymas 
Baltimorėje

galiau ir gaidų pritrūko. 
Vėliau, pasistiprinę, prie 

■vakarienės stalo ypač ener
gingai uždainavo dar porą 
dainų.

Baltimorėje jau trečias 
bostoniečių koncertas pa
tvirtina, kad publikos jie 
čia mėgiami. Jie patys pri
pažino, kad iš visų jų lig šiol 
aplankytų vietų Baltimorė 
labiausiai patinkanti, Chi- 
caga- esanti antroj vietoj. 
Išvykdami namo, ketino vėl 
kada pas mus atsilankyti.

Sambūris sakė turįs pa
ruošęs lengvo turinio "re
viu” programą, tik ji reika
laujanti daugiau atlikėjų, 
šviesų kaitaliojimo ir kito
kių priemonių.

Daugumo klausytojų at
siliepimu, koncertas buvęs 
gražus ir jaukus. Publikos, 
beveik vis tie patys besi
lankantieji, susirinko pus
antro šimto. Tik šį kartą, 
kaip niekad anksčiau, buvo
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daug jaunimo. Tautinių šo
kių sambūrių nariai, tirštai 
susispietę prie atskiro sta
lo, visą vakarą dainavo liet, 
dainas ir, grojant jaunų uk
rainiečių kapelai, trankiai 
pasišoko. Svečių tarpe buvo 
ir keletas kaimynų wa- 
shingtoniečių.

Kaip rengėjai sakė, trū
ko dar bent 5-6 publikos da
lyvių, kad būtų išeita lygio
mis. Renginys baigėsi nedi
deliu nuostoliu.

Kol pavieniai dainininkai 
ar jų sambūriai, ištvermin
gai ugdydami savo pamėg
tąjį meną, noriai lanko liet, 
gyvenvietes, kur būna pa
kviesti, jiems neturi pri
trūkti klausytojų, nes dai
na yra viena svarbiausių 
lietuvybei palaikyti priemo
nių. Be lietuviškos dainos, 
rimtos ar pramoginės, mū
sų renginiuose būtų nyku.

S. Medelienė

Tautinės Sąjungos Balti- 
morės skyriaus spalio 29 d. 
globojamas koncertas buvo 
tarytum Įvadas i kultūriniu 
ir pramoginiu šio rudens 
renginių laikotarpi: lapkri
čio 6 d. suruoštas Svetainės 
bendrovės jautienos ir jūros 
gyvių pokylis, lapkričio 13 
d. metinė liettuvių parapi
jos vakarienė. Ir jau iš tolo 
dundėjo New Yorko ”Per- 
kūnas”, vietinės Bendruo
menės pakviestas koncertui 
lapkričio 19 d. Visi šie ren
giniai buvo su šokiais.

Pernai rudeni baltimorie- 
Čius žavėjo trys didieji liet, 
operos solistai chicagiečiai, 
šiemet mus džiugino šaunu
sis Bostono šešetas, atsida
vę dainos menui, kūrybiški 
vyrai, sugebą publiką sudo
minti ir sujudinti. Darbi
ninko korespondentas juos 
pavadino ”Bostono pažiba”. 
Jie tačiau žybčioja ne tik 
savame mieste, bet jau ke
liolika metų skraido po lie
tuvių gyvenvietes, kur tik 
tautiečiai dar pasiilgsta sa
vo dainos.

Užklausus, kas juos per 
tiek laiko palaiko, kai ne 
vienas sambūris suiro ir iš
sisklaidė, — "Iš pasiutimo”,
— juokais atsakė vienas 
dainininkų. Jo trumpas, bet 
vaizdingas, paaiškin imas 
parodo jų kietą užsispyrimą 
dainuoti, žūt būt, nepasi
duoti jokioms nepalankioms 
aplinkybėms nei įtakoms. 
Daugumas jų vedę žmonės
— tad ir jų neaplenkia įvai
rūs namų reikalai ir rūpes
čiai. Tur būt, neišvengia ir 
saviškių priekaištų, kai, iš
vykę, savaitgalius pralei
džia svetur. 14-kos metų iš
tvermė, skleidžiant dainos 
meną namie ir Amerikos ir 
Kanados tautiečių tarpe, 
reiškia nepaprastą atkaklu
mą. Jie tikri dainos misijo- 
nieriai išeivijoj. Jų vadovas 
komp. Juk Gaidelis neap- 
kūnus ir lengvas, tarsi vien 
tik muzika bemintas, — vi
sai nerodo nuovargio žymių.

Nei prieš koncertą nei po

jo rengėjams nepasisekė iš 
sambūrio išgauti jų dainuo
jamų dalykų sąrašo. Besi
teiraujant apie tai, pro pyp
kutės retą dūmelį, šypsoda
masis, J. Gaidelis pasakė: 
esą svarbiau, kaip dainuo
jame, o ne ką dainuoji. To
dėl, nesant spausdintos pro
gramos, pranešėjais buvo 
patys šešeto nariai. Dide
lėje salėje ne kiekvienos 
dainos pavadinimą pavyko 
nugirsti.

Kol jaučiama naujų kon
certinių dainų stoka, tenka 
daugiau dėmesio kreipti į 
tai, kaip kūrinys atlieka
mas. Sambūriai, kaip ir pa
vieniai dainininkai, turi sa
vitą dainavimo būdą — sti
lių, savaip perduoda atlie
kamą dalyką. Savo stilių 
turi ir bostoniečiai. Dainuo
dami, atitinkamais, nors 
santūriais, judesiais, veido 
išraiška tarsi dar ir vaidi
na; apskritai, visa savo iš
viršine scenoje laikysena iš
reiškia perteikiamo dalyko 
turinį ir jo idėją. Į kūrini 
įsijautimas ir akivaizdus 
išgyvenimas bene ir yra jų 
didelio pasisekimo ir popu
liarumo laidas.

Nei kiek nemažesniu 
smarkumu ir įkarščiu pub
lika plojo už jau ne kartą 
mūsų scenoje girdėtas dai
nas: ”Arą”, "Nemunėlį”, 
"Lauksiu tavęs ateinant” ir 
kt., nes jos atliktos kitaip, 
klausytojui padvelkia nau
ju sudvasinimu.

Darniai supindami savo 
balsus, būdami muzikaliai 
išlavėję (dainuoja visai ne
diriguojami) — tai nuopel
nas jų iškilaus vadovo. Vie
nas baltimorietis choristas, 
apgailestaudamas, išsitarė: 
bepigu jiems šitaip dainuo
ti, kai turi tokį vadovą, kar
tu ir puikų palydovą forte
pijonu.

šalia įprastinių šešetas 
padainavo ir naujų dalykų: 
Offenbacho barkarolę, Šu
berto serenadą, ištrauką iš 
Gaidelio operos "Danos”, 
’Taparčio žiedą” ir keletą 
kitų. Publikai galutinai pri
veikti bostoniečiai turi ypa
tingą dainą — "Kelionę”. 
Akompanimentui primygti
nai spaudžiant, šešeto nuo
latinis kartojimas ”tra-lia- 
lia, tra-lia-lia, mes keliau
jam ... iškylau j am ... pra- 
mogaujam” vis garsėja ir 
kyla, o dainininkai scenoje 
vis guviau pradeda judėti, 
atseit, "keliauti”, kol visai 
prisiartina prie scenos pa
kraščio, kad, rodos, jau tuoj 
”įkeliaus” į žemiau sėdin
čius klausytojus, šitokio 
crescendo publika jau ne- 
beatlaiko, į taktą fortepijo
nui ir šešetui pradeda su
tartinai ploti, Pagaliau 
šūkčioti ir net kojomis 
trepsėti.

Trimis išėjimais su ”bi- 
so” priedais jie padainavo 
iš viso virš 20 dalykų. Ne- 
sipuikavo ir nešykštėjo — 
vis traukė ir traukė, kol pa

PRODUCTION FOREMAN
\VE HAVE AN IMMED1ATE OPPORTUNITY AVAILABLE FOR 
EXPF.RIENCED MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA 
D1VIS1ON. APPCL1CANT SHOULD HAVE PREV1OUS. SUPERVI- 
SORY/MANUFACTUR1NG EXPER1ENCE IN THE MOBILE HOME 
1NDUSTRY. EXCELLENT START1NG SALARY AND COMPANY PAID 
BENEF1TS. 1NTERESTED CAND1DATES SHOULD CALL OR SEND 
RESUME TO:

CHARLES K. HORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571

Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501

An Equal Opportunity Employer

W A N T E D

ENPERIENCED PATTERNMAKERS
1MMEDIATE OPEN1NGS FOR PERMANENT EMPLOYMENT IN 
COLUMBUS, GA. TOP RATE $5.51, $5.79 in JANUARY, $5.89 IN 
JULY. EXCELLENT FRINGE BENEFITS. CONTACT L.AMAX Tl-IOMP- 
SON (404) 323-0471.

GOLDENS’ FOUNDRY & MACHINE CO.
P. O. Box 96

Columbus, Ga. 31902
404-323-0471

An Equal Opportunity Employer

INSPECTOR
EXPER1ENCF.D MACHINE TOOL. iNSPECTOR ABLE TO DO PLATE 
WORK AND FLOOR INSPECTION ON MACHINES. THREE YEARS 

EXPERIENCE. STARTING AT 8.59 PER HOUR.

DETROIT BROACH & MACHINE 
950 Rochester Road, 

Rochester, Mich. 48063 
Apply between 1 p. m. to 3:30 p. m. 

Monday thrų Friday
M/F An Equal Opportunity Employer

(46-47)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo {vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ
Detroito LKK Savanorių, 

Ramovėnų, Birutiečių, St. 
Butkaus ir švyturio šaulių 
kuopų sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkavo Vin
cas Tamošiūnas, sekretoria
vo Kristina Daugvydienė, 
lapkričio 27 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos centre su
rengė Lietuvos kariuome
nės šventės paminėjimą.

Paminėjimas pradėtas 
10:30 Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mi
šias už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės atnašavo kleb. 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius. Mišių metu giedojo 
Clevelando ramovėnų cho
ras.

Minėjimas pradėtas 12:30 
vai. Astai Šepetytei fleitų

anBre duva 
šios dienos grožio galionas 

su yalcar dienos kainomis
Viskas vėliausios 

mados pas 
Andre Du vai...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, musų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo & 
Styleset $3.45

not $7.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95
Mane Ames 

SOFT VELVET 
Perm

$12.50
not $17.50 

Permanent Eyelashes, indjvidually applied, $15

Sale of Beauty $7.95
Special — the famous 
Vita Perm. complete 
with cut.

__ Incl. cutU^iPcffn $16.99
The great new wave 
that’s pre-programed 
for bėautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

The marvelous No Sėt Perms, from only $10 
by Hibner, Helene Čurtis.

No roilers, no pincuris, ever againi
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 80 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-45346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

grojant Lietuva brangi ir 
Švyturio kuopos vicepirmi
ninkui Juozui Kinčiui vado
vaujant, įnešamos į salę mi
šių metu bažnyčioje dalyva
vusios vėliavos ir išrikiuo
jamos prie scenos. Paminė
jimą atidarė Vincas Tamo
šiūnas ir programai vesti 
pakvietė Astą Šepetytę. Pa
gerbimui žuvusių dėl Lietu
vos laisvės, nukankintų Si
bire ir kalėjimuose kuni
gas Viktoras KrišČiūnevi- 
čius sukalbėjo maldą.

Savanoriams ir Klaipėdos 
krašto vaduotojams šaulės 
prisegė tautinius kaspinius, 
būtent: Juozui Augaičiui, 
Petrui Bliūdžiui, Jonui Bu- 
jauskui, Tomui čiunkai, Ka
zimierui Daugvydui, Petrui 
Končei, Kostui Mykolaičiui, 
Vincui Misiuliui, Feliksui 
Motuzui (garbės nariui), 
Jonui Riaubai, Stasiui ši-

HAIRCUTTING $3.45
from only

not $7.50

not $15

Frosting $17.50 
not $30 cup 

or
cap

50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742
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moliūnui, Jonui šepečiui, 
Kaziui Spakauskui, Juozui 
Tamošiūnui, (garbės na
riui), Vincui Tamošiūnui, 
Broniui Tatarūnui ir Au
gustinui Vitkauskui.

Paskaitą skaitė Ramovės 
centro valdybos pirminin
kas Antanas Jonaitis. Jis 
trumpoje paskaitoje išryš
kino Lietuvos kariuomenę ir 
jos uždavinius.

Po paskaitos vyko meninė 
dalis. Ją pravedė clecelan- 
dietė Jūratė Petraitytė. 
Dainavo dviem išėjimui 
Clevelando ramovėnų vyrų 
choras, kuriam vadovauja 
muz. Julius Kazėnas, akom
panuoja G. Karsokienė.

Danutė Petronienė asis
tuojama I. Asminaitės ir p. 
Pliūrienės choro vadovą Ju
lių Kazėną papuošė lietu
viškų arnamentų juosta, o 
akompanatorei O. Karsokie- 
nei įteikė rankšluostį. Cho
ro pirmininkui A. Liutkui ir 
paskaitininkui A. Jonaičiui 
įteikė po knygą Lithuania: 
Out Post of Freedom, o pra
nešėjai Jūratei Petraitytei 
gintaro žiedą. Minėjimas 
baigtas visiems sugiedant 
Lietuvos Himną. Išnešant 
vėliavas Asta Šepetytė flei
ta grojo ”Kur bėga Šešu
pė”. Minėjime dalyvavo apie 
250 žmonių.

Užkandžiai choristam bu
vo teikiami1 švedų svetainė
je. Užkandžių metu šventės 
paminėjimui rengti komite
to pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas padėkojo choris
tams už atvykimą ir padai
nuotas gražias dainas.

COTTAGE PARENTS 
NEEDED

Positions are opeii for a married 
couple to supervise a cottagė of 
adolescent boys. These are full time 
positions for a couple with no de- 
pendents at home. Minimum startinę 
salary, $8.800 per year per couple. 
In addition to salary we provide 
room &board, 3 weeks vacation with 
pay, hospitilization & insurance co- 
verage with a retirement program 
avaliable. Applicants mušt be hi<?h 
school graduate. Contact in writing 
DICK HORD, DJRECTOR OF CHILD 

CARE,
PRESBYTERIAN CHILDRENS 

HOME,
P. O. Box 100, 

Itasca, Texas 76055 
O R CALL 

817-687-2302
FROM DALLAS-FT. WORTH CALL 

477- 2292,
MON.-FRL, 9 A. M. TO 4 P. M.

(43-463

Bostono lietuviai
KULTŪROS KLUBO 

SUSIRINKIMAS
šeštadienį, lapkričio 26 d. 

Bostono kultūros klubo su
sirinkime, minint 100 metų 
nuo rašytojo Oscaro Mila
šiaus gimimo sukaktį, pa
skaitą skaitė rašytojas A. 
Vaičiulaitis iš Washingto- 
no. Jo kruopščiai ir išsamiai 
paruošta paskaita susilaukė 
didelio susidomėjimo.

Antanas Vaičiulaitis pats 
asmeniškai O. Milašių paži
nojęs, įdomiai apie jį papa
sakojo, apibudindamas jį 
kaip poetą, žmogų ir diplo
matą, kilusį iš istorinės Lie
tuvos ir save laikiusį lietu
viu.

O. Milašius savo kūryba 
išgarsino Lietuvos vardą 
Prancūzijoje ir kaip Lietu
vos pasiuntinys daug prisi
dėjo prie Lietuvos valsty
bės pripažinimo, Lietuvos 
į Tautų Sąjungą ir Klaipė
dos krašto bylos išsprendi
mo.

Po paskaitos Beatričė Va
saris ir poetas St. Santva
ras paskaitė ištraukas iš O. 
Milašiaus poezijos iš pran
cūzų kalbos išverstas rašyt. 
Ant. Vaičiulaičio. Oskaras 
Milašius kaip poetas yra 
aukštai prancūzų vertina
mas ir jo šimto metų nuo 
jo gimimo sukaktis iškil
mingai minima.

Kitas kultūros klubo su
sirinkimas bus gruodžio 17 
d. Tautinės Sąjungos na
muose, So. Bostone. Susirin
kime kalbės šiuo metu Ame
rikoje besilankantis teisi
ninkas Štromas, kuris prieš 
kelis metus atvyko iš Lietu
vos, dabar gyvena Anglijo
je ir dėsto vienoje kolegi
joje.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS
šeštadienį, gruodžio 10 d. 

5 vai. po pietų Piliečių Klu
bo III a. salėje So. Bosto
ne Baltijos ir Žalgirio skau
tai ruošia lietuviškas kū

čias. Kūčias praves skauti
ninkas kun. Ant. Saulaitis, 
S. J. iš Chicagos.

Visi kviečiami kūčiose da
lyvauti. Sekančią dieną, 
sekmadienį, gruodžio 11 d. 
6 vai. vakaro Piliečių Klu
bo patalpose, So. Bostone, 
skautų būkle bus rodomos s. 
kun. A. Saulaičio skaidrės 
iš Pietų Amerikos. Skautai 
ir visuomenė kviečiami pa
sižiūrėti.

PYRAGŲ 
IšPPARDAVIMAS

Gruodžio mėn. 11 d., sek
madienį, nuo 2 iki 6 vai. po 
pietų Piliečių Klubo II a. 
salėje, So. Bostone vyks 
naujosios klubo valdybos 
rinkimai.

Tuo pačiu metu klubo už
kandinėje bus pyragų iš
pardavimas ruošiamas Lie
tuviškosios Skautybės Fon
do valdybos. Visi raginami 
rinkimuose ir išpardavime 
gausiai dalyvauti, šeiminin
kės prašomos iškepti pyra
gų išpardavimui po skanų 
tortą.

JERONIMO KAČINSKO 
KŪRINIŲ KONCERTAS

Komp. Jer. Kačinsko kū
rinių koncertas, jo 70 metų 
amžiaus sukakčiai paminė
ti, įvyko sekmadienį, lap
kričio 20 d. Lietuvių Pilie
čių klubo IlI-čio aukšto sa
lėje, So. Bostone.

Be Berklee muzikos kole
gijos orkestro ir choro, kur 
ir Jer. Kačinskas profeso
riauja, programoje taip pat 
dalyvavo solistė Birutė 
Aleksaitė ir smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas.

Koncertas praėjo dideliu 
pasisekimu ir publikos buvo 
gražiai įvertintas.

Koncertas bus pakartotas 
š. m. gruodžio mėn. 7 d. 8 
vai. vak. Berklee Perfor- 
mance Centro salėje, 136 
Massachusetts Avė., Bosto
ne. (kn)
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Australijos padangėje
—■ ANTANAS LAUKAITIS

PIRMAS SKAMBUTIS 
SCENOJE

Lapkričio 13 dieną Sydnė- 
jaus Lietuvių Klubo didžioji 
salė buvo perpildyta žmonė
mis. Tą dieną Sydnėjaus At
žalos teatras pastatė M. He- 
necken ir B. Kolje trijų veiks
mų komediją 'Pirmas Skam
butis’. Šį veikalą režisavo ži
noma mūsų artistė ir režisie
rė Ksenija Dauguvietytė- 
Šniukštienė. Sydnėjaus At
žalos teatras, nors yra jau įsi
steigęs virš dvidešimt metų, 
tačiau per paskutiniuosius 
kelius metus yra ypatingai 
pakilęs ir sustiprėjęs. Patys 
artistai, šiuo metu į savo ei
les įtraukę ir naujų jaunų pa
jėgų, nėra profesionalai esa
mose sąlygose ir jiems tiktų 
daugiau pasišventėlių mėgė
jų vardas. Tačiau daugumas 
artistų turi jau didelį sceninį 
patyrimą ir labai gerai žino 
visą sceninį darbą. Jie, kaip 
išsireiškė šio<yeikalo režisie
rė, daugeliu atveju sušvin
ta tiesiog profesionaliniai, 
kas ypatingai džiugina senus 
scenos vilkus ir galbūt tas 
paskatina ir padeda įveikti 
visus mėgėjiško teatro sun
kumus ir trūkumus.

K. Dauguvietytė- šniukš- 
tienė šį veikalą pasirinko ne 
vien dėl to, kad jis savyje tu
ri daug jumoro ir yra aktua
lus net mūsų dienoms, bet 
šis veikalas yra surištas ir 
su jos sceniniu darbu Lietu
voje. 1932 metais ji, šį veika
lą statant Valstybė Teatre 
Kaune, pirmą kartą išėjo 
įsceną ir turėjo savo pirmąjį 
savarankišką vaidmenį su žo
džiais, vaidinant Lulu vaid
menį. Su pastatymu Sydnė- 
juje, mūsų žymioji aktorė at
šventė savo scenos 45-rių 
metų darbą. Vaidindama ne 
tik Lietuvoje, bet ir išeivijo
je, ir josios žodžiais tariant - 
toks jau yra jų šeimos krau
jas - ji yra iki šiol surežisavu
si: Mokyklos Draugus, Pavo
jingas Posūkis, Šviesi Valan
da ir dabar - Pirmas Skam
butis.

Pirmojo Skambučio pasta
tymas Atžalos teatrui tikrai 
labai gerai pavyko ir nusilei
dus paskutinei uždangai, žiū 
rovų plojimai išreiškė didelę 
padėką už šį gerai pastatytą 
linksmą veikalą.

Sunkiausią turtingo vien
gungio rolę puikiai atliko 
Henrikas Sliteris, jo draugą 
laisvąjį Paginot meistriškai 
pavaizdavo Stasys Skorulis, 
ministerio žmoną tipiškai su
vaidino Dana Karpavičienė, 
tikras savo rolėje tarnas, bu
vo Kąstytis Stašionis. Suvai 
dindama prancūziškąją moti
ną, labai gerai pasirodė Ka
zė Bitinienė, kai mūsų sce
nos senieji vilkai - Paulius 
Rūtenis ir Julius Dambraus
kas, kaip ir visuomet - savo 
rolėse tiesiog žibėjo. Jauno
sios artistės G. Zigaitytė, E. 
žižytė ir J. Maksvytis savo 
gana sunkioje rolėje, pasiro
dė labai gerai. Dekoracijos 
ir šviesos buvo puikiai pa

rengtos Atžalos administra
toriaus Algio Dudaičio.
, Sveikinant šio veikalo rėži 
sierę su jos tokiu puikiu pa
statymu ir jos 45-rių metų 
scenos darbu, norisi jai, ir vi
sam teatrui, palinkėti daug 
geros sėkmės ir josios norų 
išsipildymo, kad Atžala kas
met pastatytų bent du nau
jus veikalus-spektaklius, kas 
bus josios pačios ir visos At
žalos duoklė lietuvių ben
druomenei.

PIRMASIS
STOGASTULPIS 

AUSTRALIJOJE

Stogastulpis G. ir V. Kazokų 
sodyboje.

Gražioje dantų gydytojos, 
humanitarinių mokslų baka- 
laurės, dabar apie mūsų ži
nomąjį Čiurlionį Sydnėjaus 
universitete bedarančios 
‘masterį’ Genutės ir josios 
vyro - poeto, rašytojo ir Mū
sų Pastogės redaktoriaus - 
Vinco Kazokų sodyboje įvy
ko gana didelė šventė. Jų sū
nus Kajus baigė universite
tą. Ta proga, pagerbiant sa
vo sūnaus, aktyviai dalyvau
jančio lietuviškame Sydnė
jaus gyvenime - bešokant 
tautinius šokius ir žaidžiant 
Kovo sporto klube - moksli
nius atsiekimus, jų namų 
gražiame sode buvo pastaty
tas lietuviškas stogastulpis, 
kurį gausiai susirinkusiems 
Kazokų draugams pristatė 
viso lietuviškojo, ypatingai 
tautinio meno didelė mylėto
ja Genutė Kazokienė, patį 
stogastulpį atidengiant sū
nui Kajui.

Stogastulpiai, kaip aiškino 
G. Kazokienė, yra tur būt pa 
ti seniausioji lietuviškų pa
minklų forma. Giliai išstudi
javusi lietuviškojo meno pa
vyzdžius, G. Kazokienė su
darė šio senojo lietuviško pa 
minklo brėžinius, priderino 
ornamentiką ir, suradusi 
meistrą Kazį Belkų, kuriam 
lietuviškas menas taip pat 
yra labai artimas, pastatė šį 
puikų lietuvišką kūrinį, ku
riam metalinius pagražini- 

nimus padarė sūnaus drau
gas, sportininkas Gediminas 
Sauka.

Ne tik su šiuo pirmuoju lie
tuviško stogastulpio pastaty 
mu savajame kieme, kuris 
patiems Kazokams ir jų bi
čiuliams priminė mažą dalį 
Lietuvos šioje eukaliptų že
mėje - Australijoje, patys 
Genutė ir Vincas Kazokai, 
nors ūgiu ir nedideli, yra ne 
tik Sydnėjaus, bet ir visos 
Australijos lietuviškieji dva
sios milžinai. Ji nepasitenki
na savo išskirtinais ir pui
kiais meniniais ir visuomet 
tautiniai lietuviškais paren
gimais ir pasirodymais pačių 
lietuvių tarpe visoje Austra
lijoje, bet, baigusi universi
tetą jau antrąjį kartą, lietu
viškąjį meną, lietuviškuo
sius menininkus ir ypatingai 
Čiurlionį, pristatė ir toliau 
jų pristatymus daro univer
sitetuose ir aukštose mokslo 
ir meno sferose. Gi Vincas, 
be savo meninių pasirodymų 
savosios kūrybos skaitymų, 
išsamiųjų paskaitų, yra tas 
nepavargstantis bendruome
nės laikraščio redaktorius, 
kurio rankoje laikraštis įga
vo labai rimtą ir turiningą 
antspalvį. Nepavarkite ir to- 
kiau, mieli Kazokai, nes jūsų 
darbas yra taip labai reika
lingas ir yra lyg skaidri švie
sa tamsioje naktyje.

LIETUVIS PRIEŠ 
WHITLAM’Ą

Gruodžio 10 dieną Austra
lijoje įvyksta Federalinės 
valdžios rinkimai. Šiuo me
tu visoje Australijoje vyksta 
didžioji priešrinkiminė kova, 
abiejoms didžiosioms libera
lų ir darbiečių partijoms siū
lant įvairiausias gėrybes. 
Paskutiniuosius trejus me
tus valdžioje buvo liberalai 
su savo ministerių pirminin
ku M.Fraser, kurio vyriau
sybė atšaukė prieš tai pada
rytą darbiečių ir buv. minis
terio pirm. G. Whitlam Pa
baltijo valstybių pripažini
mą Sov. Sąjungai. Ir dabar, 
prieš rinkimus paklaustas 
Darbiečių Partijos generali
nis sekretorius pareiškė, 
kad jie nuo savo pripažinimo 
neatsisako ir, jei bus išrinkti 
vėl šį pripažinimą padarys. 
Tas jo pripažinimas spaudo
je ir Parlamente buvo labai 
smarkiai sukritikuotas da
bartinio užsienio reikalų mi
nisterio R. Peacock, kuris 
vėl pakartojo, kad tai pada
rę darbiečiai pasirodė visai 
politikoje nenusimaną ir jo 
vyriausybė tos klaidos ne
pakartos.

Būsimuose rinkimuose to
je pačioje rinkiminėje apy
gardoje, kur Whitlam’as yra 
jau keletą kartų išrinktas į 
Parlamentą, jo oponentu Li
beralų partija šiais metais 
pastatė lietuvį Joną Abromą 
Jis, būdamas draudimo kom
panijos agentas ir nuo 1962 
metų priklausydamas Libe
ralų partijai, yra labai gerai 
žinomas visoje šioje apylin
kėje. Tačiau pati kova su 
darbiečių lyderiu šiam ener
gingam 52-jų metų lietuviui 
bus tikrai sunki, nes šis vi
sas rajonas yra apgyvendin
tas darbininkų ir liberalui 
gauti iš darbininkų balsus 

yra labai sunku. Tačiau yra 
sveikintinas J. Abromo pasi
ryžimas stoti kovon prieš 
darbiečių didįjį šulą, buvusį 
vyriausybės ministerį pir
mininką.

SPORTININKAI 
RUOŠIASI

Kalėdų švenčių metu į gra
žiąją Tasmanijos salos sosti
nę - Hobarto miestą - suskris 
ir suplauks Australijos lietu
viai sprotininkai, dalyvauti 
savo 28-toje Sporto Šventė
je. Ši šventė visiem Austra
lijos lietuviams sportinin
kams yra tuo svarbi, kad jo
sios metu bus išrinkti rinkti
nių žaidėjai, kurie Australi
jos lietuvius atstovaus Pa
saulio Lietuvių Žaidynėse 
Toronte. Šioms žaidynėms 
yra jau smarkiai ruošiamasi 
ir tikimasi, kad Australijos 
lietuviai sau gėdos nepada
rys.

VViIliams Researcb Corporation

• MANUFACURING WELDING 
ENGINEER

• PROCESS MANUFACTURING 
ENGINEER

• TOOL MAKER - Second Shift
• LATHE MACHINIST - Second Shift
• LATHE OPERATOR - Second Shift
An excel!ent salary a.d benefits package are offersd. 
Picose forward your resume, in strict confidence, tos

The Personnel Department

VViIliams Research Corporation

2280 WEST MAPLE ROAD
VVALIED LAKE MlCHIGAN 48088

(313) 624 5200
An Eąual Opportunity Employer M/E

MACHINE BUILDER
EXPERIENCED MACHINE BUILDER, ABLE TO ASSEMBLE MA- 
CHINES. HYDRAULIC PIPING, AND TO READ BLUEPR1NTS. RE- 
QUIRED TO PERFORM SCRAPING OF MACHINES COMPONENTS.

MUŠT HAVE THREE YEARS F.XPERIENCE.

DETROIT BROACH & MACHINE
950 Rochester Road, 

Rochester, Mich. 48063 
Apply between 1 & 3:30 p. m.

Monday thru Friday
M/F An Eaual Opportunity Employer

(46-47)

SETUP AND OPERATE 
AUTOMATIC SCREW MACHINES 

ACME GRIDLEY-BROWN SHARPE-DAVENPORT
Mušt be able to sėt up work from blue prints & olose lolerance. 
South county manufacturer has immediate openings, night shift for 
those whc have sėt up experience on automatic screw machines. ExceIIent 
vvorking conditions, incentive pay. shift bonus, liberal overtime and 
fringe benefits. For personai consideralion apply personnel department — 
7:30 to 4:30 or call employment manager.

WHITE-RODGERS DIVISION 
EMERSON ELECTRIC CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123 
314-577-1403

An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR ENPERIENCED 

WELDERS 
PIPE —- SHORT ARC 

PIPE — STRUCTURAL 
PLATE — SHORT ARC

OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK 
Equal Opportunity Employer

AQUATIC
EQUIPMENT & ENGINEERING, INC.

P. O. Box 419, Amella, La. 70340
(504) 631-0833; 631-0834.; 631-03777 ’ (38-47)

Atžymint šias žaidynes, 
Australijos sporto vadovai 
ALFAS baigia išleisti specia 
lų ženkliuką. Taip pat numa 
tomą, susitarus su dideliu 
jaunimo draugu Č. Liutiku, 
kuris paskolino I-sios Tauti
nės Olimpiados, įvykusios 
1938 m. Kaune, pašto ženk
lus ir buvusį medalį, išleisti 
prisiminimo atvirukus. Tam 
nuotraukas daro buvęs šios 
olimpiados policijos šaudy
mo rinktinės atstovas E. 
Karpavičius. Atvirukus nu
matoma išleisti spalvotus, 
juos platinant visame pasau
lyje.

Australijos lietuviai spor
tininkai tikisi, kad po žaidy
nių Toronte jie bus pakviesti 
draugiškoms rungtynėms di
džiųjų Amerikos lietuvių ko
lonijų, tuo pačiu jaunimui pa
rodant ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Tai yra mūsų jau
nimo didžiausias troškimas.
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INDIANAPOLIS
SĖKMINGAS LIETUVIŲ 

PASIRODYMAS
Pereita mėnesi mūsų ben

druomenė vėl buvo pakvies
ta dalyvauti tarptautinėje 
parodoje Indianapolvje. Tai 
jau yra antras kartas kai 
šita paroda čia Įvyksta, ši 
kartą buvom jau iš anksto 
geriau pasiruošę ir galėjom 
papuošti Lietuvių kampeli 
su daugiau eksponatų ir 
taip pat išstatyti lietuvišką 
kepsnį „Raguolį”, kuris pa
darė gerą įspūdį visiems at- 
silankusiems. Tiesa, norė
čiau pažymėti, kad nors ir 
esam daug kartų ragavę ši
tą gražų ir skanų tortą, bet 
savo darbe neturėjom spe
cialistų, kurie mokėtų jį pa
gaminti. Susirišom su Chi
cagos draugais, tai yra Vir
ginija Kupcikevičiene, kuri 
užsakė tokį gražų raguolį 
ir Sideravičiais, kurie malo
niai sutiko mums pristatyti 
tą raguolį su visais ragais. 
Tai pavyko ir norėčiau 
jiems pareikšti nuoširdų 
ačiū. Taip pat dėkoju chica- 
giškiui Juozui Goceltui už 
tautinius rūbus, kuriuos dė- 
vėiom nėr parodą.

Pagalbos susilaukėm taip 
nat ir iš Omahos, Nebr., 
Laimutė ir Algis Antanė
liai nusiuntė tautinius rū
bus ir įvairių eksponatu, 
kuriuos nanaudoiom pagra
žinti mūsų naroda. Jiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Čia man būtų sunku pa
minėti visus draugus ir ge
radarius iš Indianapolio ir 
apylinkių, kurie prisidėjo 
prie parodos įvykdymo, bet 
taip pat padaryčiau klaidą 
jeigu nepadaryčiau išimti ir 
nepaminėčiau mūsų bend
ruomenės sekretorės-iždi- 
ninkės Dita Hylton ir josios 
vyro Larrv Hylton, kurie 
suorganizavo ir skoningai 
paroda papuošė.

Lapkričio mėn. turėjom 
bendruomenės susirinkimą, 
kuris įvyko Algio ir Irenos 
Mankų namuose ir buvo 
perrinkta mūsų valdyba : 
Dita Hylton sekretorė-iždi- 
ninkė, Jim Murphy vicepir
mininkas ir Rymantas Gu- 
zulaitis pirmininkas.

DIRVA

Iš demonstracijų prie sovietų parodos Los Angelėje. A. Gulbinsko nuotr.

LOS ANGELES
DIDELĖS LIETUVIŲ 
DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SOVIETUS

šiemet lapkričio 12-29 d. 
d. Sovietai surengė savo pa
rodą Los Angeles Conven- 
tion Centre. Tokią pat pa
rodą pernai Maskvoje buvo 
surengę amerikiečiai, šiai 
parodai prieš pastatyti lie
tuvių iniciatyva buvo pra
dėta organizuoti pabaltiečių 
genocido parodą. Tų pačių 
patalpų vadovybės buvo pa
prašyta vietos visom trim 
Pabaltijo valstybėm tame 
pat aukšte, kur vyks sovie
tu paroda. Bet dėl per di
delės kainos, latviams ir es
tams atsisakius, teko ir lie
tuviams nuo šios idėjos at
sisakyti. Tada buvo nusi
statyta, kad pabaltiečiai 
kartu su kitom pavergtom 
tautom kas savaitgalį de
monstruos prie šios sovieti
nės parodos.

Lietuviai labai gausiai ir 
aktyviai dalyvavo šiose de
monstracijose visus tris sa- 
vatgalius: lapkričio 12-13 
d.d., 19-20 d.d. ir 26-27 d.d. 
Buvo atspausdinti specialūs

Nutarta suruošti lietuviš
kas kūčias gruodžio 11-ta d. 
Irena Mankus apsiėmė būti 
šio pobūvio vadovauto ja.

Norintieji įstoti į Tndia- 
napolio LB apylinke tesi- 
kreinia i pirm. R. Guzulai- 
tį 5523 Hollister, Speedtvav, 
Ind. 46224.

R. Guzulaitis 

atsišaukimai ir brošiūros, 
kurių tūkstančiais buvo iš
dalinta atvykstantiems į 
parodą, o su pagamintais 
atitinkamais plakatais buvo

NAUJOS 
KNYGOS

• VILTIS 1977 m. gruo
džio mėn. Nr. 4 A Folklore 
magazine. Anglų kalboje. 
Leidžia V. F. Beliajus, P. O. 
Box 1226, Denver, Col. 
80201. žurnalas gausiai 
iliustruotas. Numerio kaina 
$1.50.

• A. Norimas. SANTA
KA. Novelės, 304 psl. Vir
šelis Giedros Trečiokaitės. 
Išleido ir spausdino „Drau
gas” Chicagoje. Kaina 6 dol. 

demonstruojama prie pa
grindinių durų. Malonu pa
stebėti, kad šiose demons
tracijose aktyviai dalyvavo 
mūsų jaunimas, pasikvietęs 
į talką amerikiečius studen
tus. Tarp kitko, tuo pačiu 
laiku, tik vienu aukštu 
aukščiau šiose pačiose pa
talpose vyko sovietijos žydų 
paroda, kuri taip pat su
traukė labai daug žiūrovų.

Lietuviams sėkmingiau- 
sie diena skaitytina lapkri
čio 20-ji, kada čia kalbėjo 
mūsų draugas kongresma- 
nas K. Dornan ir lietuviai 
viešai sudegino komunistų 
vėliavą. Ta pačia proga tą 
dieną televizijos stotys tu
rėjo trumpą pasikalbėjimą 
su lietuvių organizacijų, su
darančių tų demonstracijų 
komitetą, pirm. Antanu Ma
žeika, dabar einančiu ir 
Altos Los Angeles skyriaus 
pirm, pareigas. Jis labai 
suglaustai apibrėžė sovietų 
smurtu okupuotų lietuvių ir 
kitų pabaltiečių padėtį bei 
komunistų kėslus ir užma
čias. Tenka pastebėti, kad 
tik žydai ir lietuviai buvo 
televizijos žiniose parodyti 
ir paminėti. Los Angeles 
lietuviai ir vėl tinkamai at
liko jiems tekusias parei
gas. (eb)

INDUSTRIAL-ELECTRICIANS
ARE YOU LOOKING FOR TOP GRADE EMPLOYMENT?

JOIN THE TEAM AT BRAUK
Enjoy steady ei įployment, a paid fringe benefit program, including 
insurance, hospitalization, paid holdays, vacations, cost pjf living, bonus 
and insured pension plan. Mušt have 8 years esperience — or comple- 
tion of an approvcd Apprenticeship Program.

IMMEDIATE OPEN1NG AVAILABLE
BRAUN ENGINEERING COMPANY

19001 Glendale Avė., Detroit, Mich.
Just off the Southfield freeway & Schoolcraft.

Braun is, An Equal Opportunity Employer
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NEW YORK
• Lituanistinių mokyklų 

mokytojų konferencija įvy
ko lapkričio 19-20 Kultūros 
židiny, kurioje dalyvavo 
apie 50 rytinio pakraščio 
mokytojų. Buvo svarstyta 
įvairūs lietuviškas mokyk
las liečiantieji klausimai, o 
daugiausia dėmesio skirta, 
kaip padidinti mokinių skai
čių ir geriau pritaikyti pro
gramą pagal mokyklų bei 
mokinių pajėgumą. Dalyva
vo švietimo Tarybos pirm.
B. Juodelis iš Chicagos, ir 
rytinio pakraščio mokyklų 
inspektorius A. Masionis, šį 
suvažiavimą suorganizavęs.

• Dail. Vladas žilius, ne
senai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos, kurio kūrinių pa
rodą jau turėjo progos pa
matyti chicagiečiai, šiuo 
metu ruošiasi savo kūrinių 
parodai New Yorke.

PROTOTYPE
MOLD MAKERS

Long program for experienced jour- 
neymen with e.vpertise in building 
zinc alloy injection molds. Top rates, 
fringe benefits.
ALLMAND ASSOCIATES, INC.

12001 LEVAN ROAD.
LIVON1A, MICH. 48150

APPLY 9-5. 313-425-3503
(46-2)

MACHINIST

ENGINE LATHE 
OPERATOR

We are in need of an experi- 
enced engine lathe operator to 
sėt up and operator who has all 
the necessary tools. Good hourly 
rate, plūs fringe benefits. Please 
call for an appointment, 

216-795-8200.

VICTOREEN 
INSTRUMENT DIV.

SHELLER-GLOBE CORP. 
10101 Woodland Avė. 
Cleveland, Ohio 44101

An Equal Opportunity Employer M /F 
(45-47)

Lietuvių kampelis tarptautinėje parodoje

PRODUCTION FOREMAN WANTED
With experience in A.S.M.E. PreSsure Vessel Fabrication. Full 
benefits. Send Resume to:

MASONITE CORPORATION
Tank Division, Harbor Pro.ject, Box 427

Vicksburg, Miss. 39180
601-636-1941

An Equal Opportunity Employer

DATE PROCESSING PROGRAMMER
South county automatic controls manufacturing company has immediate 
opening for an individual who has 3 to 4 years experience making 
computer cheęks, debugging computer programs. logic flow, design and 
coding programs for ūse in electronics data processing equipment. Ex- 
cellent working conditions and fringe benefits. Salary commensurate 
with ability. For personai consideration write or call — Employment 
Manager 7:30 to 4.30 daily.

WHITE-RODGĘRS DIVISION 
EMERSON ELECTR1C CO.

9797 Reavis Road, Affton, Mo. 63123
314-577-1403

An Equal Opportunity Employer
(46-2)
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LATVIU SKAUTŲ 60 METU SUKAKTIS
Latvių skautai š. m. rug- 

piūčio 27 — rugsėjo 4 d. 
savo 3-joj Didžiojoj .Sto
vykloj atšventė 60 metų 
veiklos sukakti. Stovykla 
įvyko New Yorko latvių liu
teronų susivienijimo gerai 
įrengtoje stovyklavie tėję 
Elka Park Castkil kalnuose 
New Yorko valstijoje. Kar
tu stovyklavo ir latvių 
skautės švęsdamos savo 55 
metų sukakti. Iš viso sto
vyklavo nėr 700 skautu ir 
skaučių iš Amerikos ir Ka
nados bei gausus būrvs at
stovu iš Australijos, Euro
pos ir Pietų Amerikos.

Stovyklos centre esan
čiuose namuose buvo Įreng-

TOOLMAKERS
LATHĖ OPERATORS

JIG GRINDERS
SURFACE GRINDERS

In exchange for your services ih 
these skilled occupations we otfer 
career opportunities with: an exe<L 
lent wage program, supetior health. 
vrelfare and retirement benefits: libe- 
ral holidav and vacution programa 
and a modern aircondt ioned plant 
conveniently located at the East 72nd 
street exit off the Shoreway. Please 
call to arrange for a confidential in- 
terview,

DONALD SERAFJN

QUALITY MFG. CO.
DIV. OF TUBE FORM 

SUBSIDIARY OF HEALTH-MOR 
216-391-9828

(45-48' 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLlJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022 

, SKYRIAI:
Apple-Valley. Min. 55124-7707 147St.

New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
z New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street

So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seavievv Avė. 
BufFalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hackensack, N. .J. 07601 — 112 Main 'St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St. 
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Lexington, N. Y. 12452 — Route 13 A 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Fraiicisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.
Wappingers Falls, N. Y. 12590 — Hidden Hollovv Apts. 

914-297-0261
PL 6-6766i 

432-5402 
SW 8-2868
RI 3-0440

Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

ta skautų ir skaučių__parG- 
dos ir skautų literatūros 
bei suvenyrų krautuvė. 
Skautai buvo įsikūrę pieti
nėje pusėje, o skautės šiau
rinėje pusėje.

Į stovyklos baigimo iškil
mes atsilankė amerikiečių 
ir kitų tautų skautų atsto
vai. LSS Tarybos pirm. v. 
s. L. Milukienę atstovavo 
v. s. č. Kiliulis. Dar daly
vavo mūsų vadovai v. s. Bo
belis, s. Matonis ir ps. Dil
ba. bei skautų ir skaučių 
skiltys iš N. J. Clevelandie- 
tis v. s. Vincas Kizlaitis bu
vo pakviestas skautu sto
vyklos svečiu ir globoiamns 
Amerikos rajono vado R. 
čaks.

šeštadienį po pietų teniso 
aikštėje įvyko latvių ir kitų 
tautų skautų pasirodymai, 
čia lietuvės skautės padai
navo porą dainų, o iš N. J.

FOREMAN 
FABRICATION

Individual mušt have exlensive back
ground supervising f.ibricalion ma
chine operators. Mušt have. tborough 
working knowledge of the sėt up and 
operation of punch presses, brukę 
presses, and shears.
If interested, cal! for apppintinenl.

DENNIS O’FALLON 
311-381-9850 

KISCO CO.. INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO, 63121

Ar. Equa! Opportur.ity Employer

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674 
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738 
374-6446

GL 8-2256
201-342-9816

246-9473
FO 3-8569 

(518) 989-6742
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750
FI 6-1571

DIRVA

Šarūno skautų skilties skau
tai pašoko Mikitą. Po to, sa
lėje įvyko skautų ir skaučių 
vadovų priėmimas ir vaišės, 
kurių metu eilė vadovų ap
dovanoti ordinais. LS Vyr. 
Tarybos pirmininkas vad.
F. Sipols pirmiausia įteikė 
Skautų Sauliti žymenį su 
kaspinu v. s. Vincui Kizlai- 
čiui. Toliau apdovanojo 
aukščiausiu skautų Pilkojo 
Vilko ordinu Clevelando lat
vių skautų vadą H. Kling- 
bergs ir eilę vadovų apdo
vanojo kitais skautų žyme
nimis. Skaučių vadovėms 
ordinus įteikė latvių skau
čių vyr. skautininke vad. Z. 
Gaujeniece.

Vakare įvyko paskutinis 
laužas, kurio programoje 
dalyvavo ir kitų tautų gru
pės, jų tarpe ir lietuvių 
skautų-čių skiltys iš N. J. 
Laužas baigtas labai gerai 
paruoštu ir Detroito skautų 
bei skaučių išpildytu kelių 
latvių poetų kūrinių monta
žu. panaudojant iš juostelių

TOOLING 
DRATSMAN

IMMEDIATE POS1TION AVAILABLE 
FOR AN INDIVIDUAL \XTTH F.X 
PER1ENCE IN DRAfTING. M'JST BE 
KNOWLEDGE ABLE \C1TH TIIF. 
DES1GN IN OPERAI ION OI TOOL 
ING. 1F INTERESTED CALL FOR 
APPOINT.MENT

DENNIS O’FALLON 
314-381-9850

KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO. 6.3121

An Equal -Opportunity Employer 
(44-47'

ENGINEER 
INDUSTRIAL

IMMEDIATE POSIT1ON AVAILABLE 
FOR AN INDIVIDUAL \V1T'I I.X- 
PERIF.NCE IN INDUSTRIAL ENGI- 
NEERING EXPE.R1F.NCE. MUŠI IN
CLUDE PLANT LAYOUT ROUTE. 
SHEETS AND BILE OF MATERIAL 
PREPERAT1ON. 1F 1NTEREST CALL 
FOR APPOINTMENT

DENNIS O’FALLON 
314-381-9850

KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121

An Eoual Opportunitv Emplover 
(44-471

HAND SEWING
E.xperience is necessary. Ex- 
cellent working conditions. 
Major benefits. One of Amer- 

ica’s largest furriers.

Phone Mr. SHIFFRIN

HOPPER FURS
315-991-3600

(46-2)

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 
MOLDMAKERS 

LATHE HANDS
Expanding operations have created 
openings in our machine shops for top 
notch individuals with Ist class skills. 
Secure įob with multi-national corpo- 
ration. A new, higher paying wage 
structure. Tour of facilities and in- 
terview arranged. at your convenience 
week-days & Saturdays. Write or call 
Richard Gnagey, PREC1S1ON VALVF. 
CORPORATION. Box 309, Yonkers, 
N. Y. 10702. Tel. (914) 969-6500.

(46-48)

TOOL MAKERS 
DIE REPAIR 

PERMANENT FIRST AND 
SECOND SHIFT POSITIONS

Available to build and repair die 
east, dies, trim dies, and stamp
ing dies. Excellent wages and 

benefits with overtime.
HALEX CO.

23901 Aurora Road 
Cleveland, Ohio 44146

An Equal Opportunity Employer
(45-4“)
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Susitikę latvių skautų didžiojoj stovykloj rugsėjo mėn. 3 d. 
Stovi iš kairės: v. s. Česlovas Kiliulis, latvių skautų Amerikos 
rajono vadas vad. Raimunds Čaks. v. s. Vincas Kizlaitis, ps. 
Dilba ir stovyklos užsiėmimų vadovas vad. Vilis Treimanis.

Stovyklos fotografo nuotr.

simfoninę muziką ir šviesos 
efektus.

Pasibaigus laužui dalis 
vadovų ir vadovių vėl susi
rinko į salę ir dar porą va
landų vaišinosi kava ir py
ragaičiais. čia ps. Dilba, lat
vėms padedant, pravedė ke
letą linksmų stud. dainų.

Sekmadienį po pusryčių 
įvyko liuteronų ir katalikų 
pamaldos ir po to visa sto
vykla išsirikiavo žalioj kal
nų papėdėj esančioje di
džiulėje aikštėje. Skautų 
vyr. tarybos pirm. Fr. Si
pols, vyr. skautin. E. Da- 
vidsons ir skaučių vyr. 
skautin. Z. Gaujeniece apė
jo visus aikštėje išsirikia
vusius skautus ir. skautes 
ir juos pasveikino. Vyriausi 
skautininkai įteikė dovanas 
pasižvmėjusiems vienetams 
ir daug pasidarbavusiems 
asmenims ir visi stovyklau
tojai gražiomis gretomis 
pražygiavo pro svečių tribū
ną. Parade dalyvavo ir N. 
J. lietuvių skautų ir skaučių 
skiltys vadovaujant s. Ma
lonini ir skaučių vadovei.

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL. OPERATOR 

SURFACE GRINDER HAND 
JIG GRINDER HAND 
LATHE OPERATOR

Experienced only. Top wages and 
benefits, overtime.

UNICORN TOOL INC. 
3028 KEYSTONE RD. 

TRAVERSE CITY, MICH. 49684 
616-947-2742

(43-45)

TOOL & DIE MAKERS
Second and Third Shift Openings

Class A $7.40-$8.13 per hr.
Class B $6.66-$7.36 per hr.

Journeymen card or eguivalent experience preferred. Mušt have progres- 
sive die experience. You will be doing die repair work on a wide variety 
of tooling, including progressive and transfer dies. Working conditions 
are excellent — fringe benefits are very competitive. Job security is 
top — we have not laid off a t6ol & die maker during the past 50 
years.

IF YOU MATCH THESE QUAL.IFICATIONS, APPLY AT: 

GRAND HAVEN 
STAMPED PRODUCTS

1250 S. Beechfree
Grand Haven, Mich. 49417

An Ęqual Opportunity Employer

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

Stovykla buvo gerai orga
nizuota ir pravesta, jaunie
ji išmokę stovykloje naujų 
latviškų dainų ir važiuoda
mi autobusais į namus dar 
ilgai jas dainavo. (vk)

Wanted at once
Journeymen

' or

Ist Class Skilled
PLASTIC IN.IECTION 

MOLD MAKERS
Air conditioned plant. Grovving com
pany. Top vvages benefits, and bonus 
plan.

APPLY OR CALL DENNIS DEAN

PLASTRONICS INC. 
3111 Garden Brook 
Dalias, Texas 75234 

214-243-0611

OPPORTUNITY FOR 
Tool Maker or 

Tool Room Machine Hand
Experienced only. Secure night shiit 
position with all benefits. Good start- 
ing salary. Liberal overtime and 
fringe benefits. Apply in person: Mon- 
day, Wednesday and Friday. 3 to 5 
p. m. or phone for appointmenl.

313-588-1900
FERNDALE FASTENER
31600 STEPHENSON HWY. 

MADISON HEIGHTS, MICH. 4S07!
(47-50)

BORING 
MILL 

DeVLIEG 
$1 NIGHT SHIFT 

PREMIUM
JOURNEYMAN OR PROVE 4 YEARS 

DTA SHOP, FULL BENEFITS.

TURNER BROS.
2625 Hilton Road, 

Ferndale, Mich. 48220 
313-544-2456

(47-49)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Amerikos Lietuviu 
Tautinės S-gos Clevelando 
skyriaus visuotinas nariu 
susirinkimas šaukiamas š. 
m. gruodžio 11 d. 4 vai. pK 
p. Lietuvių namuose Čiur
lionio kambary. Darbotvar
kėje: Valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, dis
kusijos, Valdybos ir Revizi
jos komisijos rinkimai bei 
kiti reikalai. Dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo ka
va, užkandžiai ir t.t.

Valdyba

• Pianistas Antanas Sme
tona. kaip solistas pianis
tas dalyvauja Cleveland Ci- 
vic orkestro simfoniniame 
koncerte ši sekmadieni, 
gruodžio 11 d. 8 vai. vak. 
Gartner auditorijoje Cleve
lando meno muziejuje. Pro
gramoje Čaikovskio simfo
nija Nr. 4 ir Brahmso kon
certas fortepijonui Nr. 2. 
Dirigentas Boris TIalip.

• Aleksas Kunevičius. 
Custom Trim bendrovės 
prezidentas, per Vytautą 
Pokūbaiti Dirvai paremti 
atsiuntė 100 dol., linkėda
mas Dirvai stiprėti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• A. A. Sofija Bartkūnie- 
nė. gyvenusi Clevelande, 
Ohio, palikime tūkstanti do
lerių užrašė Lietuvių Fon
dui — Sofijos ir Broniaus 
Bartkūnų atminimui. Pini
gai gauti iš jų dukters po
nios Aldonos Juodvalkienės, 
gyvenančios Panorama Ci- 
ty, Kalifornijoje.

PARĖMĖ DIRVĄ
LB Clevelando apyl. pir

mininkas Jurgis Malskis, 
siųsdamas Dirvai 50 dol. 
rašo:

„Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės Val
dybos vardu dėkoju Jums 
už taip pukiai garsintas š. 
m. Lietuvių Dienas. Muziki
nio veikalo „Kūlgrinda” pa
statymas Clevelande buvo 
įmanomas tik visu mūsų ko
lonijos lietuvių talka, prie 
kurios Dirva tikrai nuošir
džiai prisidėjo.

Siųsdamas Dirvai 50 dol. 
paramą linkiu sėkmės ir to
liau žadinti savo lietuvišku 
žodžiu mūsų brangios tėvy
nės meilę.”

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

REIKALINGA 
KASININKĖ

Union Savings 23300 
Lake Shore Blvd., Euclid 
reikalinga kasininkė penk
tadieniais ir šeštadieniais. 
Teirautis Mrs. Stella Balale 
tel.: 621-5212, Union Sav
ings, 236 Superior Avė.

(47-48)

Atvykusi į Lietuvių Studentų suvažiavimą Valst. Depar
tamento pareigūną Daryl Johnson aerodrome pasitiko Rūta 
Aukštuolytė ir Ed. Klimas.

V. S. VINCAS KIZLAITIS 
APDOVANOTAS 

ORDINU
Clevelandietis vyr. sktn. 

Vincas Kizlaitis buvo pa
kviestas į 3-ją didžiąją lat
vių skautų stovyklą svečiu 
ir 1977 m. rugsėjo 3 d. 
skautų vadovų ir svečių pri
ėmime Latvių Skautų Vyr. 
Tarybos pirm. vad. Fr. Si- 
pols jam Įteikė Skautų Sau- 
liti žymenį su kaspinu. V. 
Kizlaitis su latvių skautais 
bendradarbiauja nuo 1932 
metų. Jis 1937 m. vasarą 
Latvijoje lankė Garezera 
skautų vadovų kursus ir 
1938 m. balandžio 23 d. 
Rygoje gavo Gihvell kursų 
baigimo dokumentus ir žen
klus. Tų pačių metų liepos 
mėn. Lietuvos skautų IT-je 
taut. stovykloje A. Panemu-
nėję Latvijos skautų šefas 
gen. K. Goppers apdovano
jo sktn. V. KizlaitĮ Baltos 
Lelijos ordinu.

BENDROS KŪČIOS
Clevelando skautininkių 

draugovė ir šiais metais 
rengia bendras kūčias gruo
džio 24 d. Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos para
pijos patalpose.

Norintieji dalyvauti kū- 
čiose, kviečiami užsiregis
truoti iki š. m. gruodžio 15 
d. pas s. Albiną Bakūnienę, 
tel. 943-5948. Suaugusiems 
5 dol.. vaikams pusė kainos.

• Dailininkų Antano ir 
Anastazijos Tamošaičių lei
džiamą anglu kalba knvga 
„Lithuanian Nationai Cos- 
tume” galima Clevelande 
užsisakvti nas Irena Ged- 
riene. tel. 481-8205. Knygos 
kaina yra 825.00.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nal.onw.de is on your siete

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

KALVIS
Prityręs rankinio ir elektrinio kūjo 

naudojime įvairių dalykų ir metalo. 
Labai gera galimybe . senoje firmoje. 
Tiktai dienomis. Pastovu. Daug 
priedų.
ROSE METAL INDUSTRIES, 

INC.
1536 EAST 43RD CTREET

CLEVELAND, OHIO
(216) 881-3355. ar vakare 371-2025

• Lietusių grožio galionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashjon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

TOOL ROOM 
MACHINIST

Need individual with background irt 
tool and die repair. Openings are per- 
rnanenl positions with n libcrt.l fringe 
benefit package.
If intęrested, call for appointment

DENNIS O’FALLO.N
314-381-9850

K1SCO CO.. INC.
6300 ST. L.OUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. (-3121

An F.ųual Opportunity Employer

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ

• l’atria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima Įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turimo 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinamo kortefių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamųjų, dvigubas 

garažas, sklypas 75x110, 
vaismedžiai. East 185 St. 
apylinkėje. 38,000. Parduo
da pats savininkas. Telef. 
481-0286 ar 531-2598.

APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 
savo gimines jus aplankyti’ Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
C-

inešu«; 81.000
12 mėnesiu

NUOŠIMTIc.

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus SI,000 
30 mėnesių

įnešus S 1,000
72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

Z inešu* 81.000
w /G n1^nes’anis

Pagal federalinės valdžios Įsaką 
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų,
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'.f G).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

'4%
įdedi kiek nori, išimi kada nori.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 
du kartus metuose.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Superior Atvirto/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Nal.onw.de


DIRVA
• Dail. Telesforas Valius, 

gruodžio 1 d. staiga mirė 
Toronte, Kanadoje, sulau
kęs 63 metų amžiaus. Buvo 
vienas iškiliųjų lietuvių 
grafikų.

Velionies žmonai ir Lie
tuviu Dailininku Sąjungai A ‘ • *
reiškiame užuojautą.

11HW;ĮWĮMW.1U 1

KUN. DR. PETRUI DAGIUI

JESS&ESSir

mirus, žmonai ONAI MEKIŠIENEI nuošir-

džią užuojautą reiškiame

Mielą kolegą

agr. IGNĄ ANDRAŠIŪNĄ,

mirus jo žmonai A. A. ELENAI, nuoširdžiai 

užjaučia

Lietuviu Tautinis
Akademinis Sambūris

mirus, žmoną ARIANĄ, jo seseris MATIL-

DĄ KUOLIENĘ ir MARIJĄ PLAčIENĘ su

šeimomis, jų skausmo valandoje nuoširdžiai

užjaučiame ir kartu, liūdime

B. M. Abromaičiai 
M. A. Iškauskai
V. K. Kalendros 
S. P. A. Kaziliai
A. St a t ulevičienė

DANIUI MEKIšIUI

Mielam kolegai

VET. DR. VALENTINUI BAGDONUI 
netikėtai mirus, jo žmoną BIRUTĘ, ir kitus 
gimines bei artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Jo kolegos clevelandiečiai 
Lilija ir Vladas Bložės 
Stasys Jankauskas
Jadvyga ir Justas Kuncaičiai 
Aldona ir Vvtautas Mauručiai

MAGDALENAI GRINKEVIČIENEI

mirus, dukteriai JOSEPHINAI, žentui BRU

NO GEDIMINAMS ir kitiems artimiesiems

reiškia gilią užuojautą

Tautiniai Namai

J. K. Stundžios

kolektorius von Kienbusch. 
Tai yra, berods, pirmas at
vejis kai Amerikos muzie
jus rodo Lietuvos istorinius 
šarvus.

• Philadelphijos Meno 
Muziejus yra išstatęs savo 
naują istorinių šarvų rinki
nį kuriame yra ir dviejų 
Lietuvos didikų šarvai, bū
tent, Radvilo Perkūno (1547. 
— 1603) ir Radvilo Juodojo 
(1515-1565) šarvai, ši rin
kini muziejui padovanojo1

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys rengia 
Naujųjų Metų sutikimą 
gruodžio 31 d. Tautiniuose 
Namuose. Vietas rezervuo- 
tis prašome pas B. Kasakai- 
tį tel. 778-7707 ar pas A. 
Juodvalkį — 925-0035. Kai
na asmeniui 20 dol. Studen
tams 15 dol.

* • Dr. Jonas Balys. ”Nau- 
josids Vilties” žurnalo re
dakcinės komisijos pirmi
ninkas, buvodamas Chica
goje, susitiko su šio žurna
lo leidėjų taryba. Kolegiško 
pokalbio metu pasidalinta 
informacija ir mintimis 
apie Naujosios Vilties rū
pesčius. Dr. J. Balys, sure
dagavęs ligšiolinius devy
nis numerius, pastaruoju 
metu dėl kitų Įsipareigoji
mų, žurnalo 10 nr. redaga
vimą perleidęs red. Aleksui 
I.aikūnui, kuris jau baigiąs 
šio numerio medžiagą tvar
kyti ir didesnioji jos dalis 
jau surinkta spaustuvėje. 
Leidėju tarybą sudaro: 
Teodoras Blinstrubas, To
nas Jurkūnas. Bronius Ka- 
sakaitis ir Mečys Valiukė
nas.

Los Angeles

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ NARIAI SU 
ŠEIMOMIS IR SVEČIAIS KVIEČIAMI Į

KŪČIAS
š. m. gruodžio 18 d., sekmadienį, 5 v. p. p. 1

TAUTINIUOSE NAMUOSE, fl
6422 SO KEDZIE AVĖ., CHICAGOJE. j

Kaina asmeniui 6 dol. j
Norintieji dalyvauti prašomi vietas užsisakyti t 

ir pinigus sumokėti iki š. m. gruodžio 14 d. Broniui Į 
Kasakaičiui tel. 778-7707 arba Juozui Andrašifmui I 
tel. 523-0227. g

Ruošia LIET. TAUTINIAI NAMAI 3
rSE . - .. - .

• Veronika Gudienė ir 
dukterys, pagerbiant savo 
vyro ir tėvo a. a. Stasio Gu
do atminimą, jo mirties 
metinių proga, Dirvai pa
remti atsiuntė 100 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• New Yorko Amerikos 
Lietuviu Tarybos valdyba 
šiemet sudaro: dail. Juozas 
Bagdonas, pirm., Petras 
IVytenus ir Bronė Spūdienė 
vicepirm., Apolinaras Vebe- 
liūnas sekretorius ir Ignas 
Gasiliūnas ižd.

• Dr. Vladas A. Kaišys, 
gvv. Weiskirchen, Vakarų 
Vokieti joje, atnau j indą mas 
2 metams Dirvos prenume

C-i

ratą, pridėjo dar 124 dol. 
padidindamas savo Vilties 
Įnašą, kad Dirva būtu stip
resnė.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Australijos pašto spe
cialus antspaudas bus parū
pintas 6-jai Lietuvių Skau
tų Jamboree, kuri Įvyks 
1978 m. sausio 2-15 d. Gil- 
■vvill Scout Park, Gembrook, 
Victoria.

Vokai antspaudavimui 
turi būti pristatyti i Gem
brook Post Office arba pri
siųsti su pašto orderiu Post- 
master, Gembrook, Victoria 
3783, Australia.

• Antanas Šimkus mirė 
lapkričio 21 d. Paliko žmo
ną Anelę ir tris sūnus: Algi, 
Vytautą ir Rimgaudą.

♦. New Yorko vyresniu 
skaučių židinys Vilija gruo
džio 4 d.. Kultūros židinyje 
surengė prieškalėdini pre
kymeti, kur buvo pardavi
nėjami gintarai, rankdar
biai ir kiti pačiu skaučių 
tautodailės išdirbiniai ir už
kandžiai.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami i mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
F. Lapinskas. Windsor. .. 5.00
P. Račkauskas, Dorchcster 5.00
J. Petkevičienė. Cleveland 5.00
V. Gilys, Los Angeles. Ca. 10.00
V. Vėbra, Chicago, III. 15.00 -
A. Kasnickas. Harbert. Mi. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume- 

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Lapinskas, Chicago, III. 7.00 
Dr. V. A. Kaišys,

Weiskirchen, Vokietija 124.00
R. Grybauskas, Baltimore 7.00
F. Masaitis,

La Mirada, Ca...................7.00
K. Rožauskas, Chicago, III. 7.00 
A. Kunevičius,

Custom Trim Co.
prezidentas, Cleveland 100.00

V. Gudienė,
Jamaica, N. Y................100.00

S. Naikauskas, Windsor 7.00 
A. Pakalnis, Linden, N. J. 3.00 
V. Chaves,

Chesterfield, Mo............7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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