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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KROATIJA PO TITO
Emigrantai šaukiasi Brežnevo pagalbos

Vytautas Meskauskas

Ilgai užtrukęs Tito merdė
jimas buvo labai parankus da
bartiniams Jugoslavijos valdo
vams. Jie galėjo sutarti kaip 
išlaikyti lygsvarą savo tarpe ir 
įrodyti kraštui bei užsieniui, 
kad galės ir ilgiau išsilaikyti. 
Tai jiems reikalinga, nes Ju
goslavija yra dirbtinis reiški
nys - daugiatautė federacija, 
kuri laikui bėgant turėtų išsi
skirstyti į tautines valstybes. 
Tai mes galime labai lengvai 
suprasti, nors ūkiškai galima 
surasti ir daug argumentų už 
susivienijimą. Antra vertus, 
ūkiška unija, Vakarų Europos 
Bendrosios Rinkos pavyzdžiu, 
įmanom ir tarp suverenių vals 
tybių.

Kroatų nacionalistai, norė
dami savo kraštui suverenu
mo, kaip ir kitų šalių patrio
tai, nevengia pagalbos iš šalies 
dažnai užmiršdami, kad talki 
ninkai paprastai turi savo tiks 
lų, toli gražu nesutampančių 
su jų idealais. Prieš antrą pa
saulinį karą ir jo metu kroatai 
naudojosi italų, o vėliau vokie 
čių talka. Po karo jų viltys 
buvo su Vakarais, kurie pasi
rodė sunteresuoti tik nusisto
vėjusios santvarkos išlaikymu. 
Tokiu būdu jų akys nukrypo į 
... Maskvą, vienintėlę galybę, 
kuri nėra užinteresuota status 
quo išlaikymu. Štai per de
monstraciją Australijos Syd- 
ney mieste prie JAV konsulato 
pasirodė plakatas: ‘Better 
Soviet Croatian than Ameri- 
can Jugoslavia’. O po panašios 
demonstracijos Melbourne bu
vo pasiųsta sekančio turinio te 
legrama ... Brežnevui:

Pasiruošimas operacijai...

‘Jugoslavija kaip politinė 
kombinacija negali išsilaikyti. 
SSSR tai gerai žįno. Kiekvie
na pajėga, kuri nori išlaikyti 
Jugoslaviją, nesinaudos kroa
tų prama. Kiekviena tauta ir 
kiekviena valstybė, kuri ateis 
mums pagalbon, bus pasvei
kinta. Kroatų tauta neturi 
ideologinių prietarų. Bulga
rai, vengrai, albanai ir rumu
nai, nepaisant to, koks yra re 
žimas jų krašte, yra mūsų na
tūralūs sąjungininkai. Jugos
lavija turi būti sunaikinta, 
kad taika išsilaikytų. Priimki
te asmeniškai ir sovietų tau
toms širdingiausius sveikini
mus. Mes linkime jums viso 
gero. Tegul Maskvos dimpi- 
jada virsta sporto manifesta
cija!’

Tegul ne visi kroatai taip 
galvoja, jei tačiau Kremlius 
ieško preteksto sukelti neramu
mų Jugoslavijoje, jis tokiu reiš
kiniu galėtų tik džiaugtis.

Šia proga nesunku pastebė
ti paralelės su mūsų istorija. 
Pirmajam pasauliniam karui 
baigiantis, daug kas Vakaruo
se, o ypač Prancūzijoj sampro
tavo, kad Lietuvos ateitis turė
tų būti unija ar kokia kitokia 
federacija su Lenkija. Mes ieš
kojome užtarimo Maskvoje, 
negalvodami apie jos ideologi
ja-

Norėtųsi tikėtis, kad kroatų 
egzilų politikai, ieškodami 
Maskvos talkos, iš tikro nori 
tik atbaidyti Vakarus nuo tal
kos dabartinės Jugoslavijos iš
laikymui. Toks jau yra gyve
nimas, kad tas, kuris turi pasi 
rinkimą, susilaukia daugiau

Visose lietuvių kolonijose nuo Atlanto iki Pacifiko jaunimas entuziastingai ruošiasi daly
vauti Šeštoje Lietuvių tautinių šokių šventėje Chicagoje š. m. liepos 5-6 dienomis. Nuotrau
koje grupė bostoniškių šokėjų. K. Daugėlos nuotr.

dėmesio ir pagalbos. Bet sykį 
Kroatija iš tikro atgautų ne
priklausomybę, sunku patikė
ti, kad ji būtųpripažinta ‘bu
feriu’ tarp vakarietiškų Itali
jos bei Austrijos ir į Maskvos 
įtaką patekusios Serbijos, Mon 
Mon- 
tanegrijos ir kitų dabartinių 
Jugoslavijos dalių. Nebent tik 
laikinai ir tam būtų reikalin
gas JAV pritarimas, kas būtų 
kažkas panašaus į Muencheno 
susitarimą. Bet, žinoma, tikė
tis iš egzilinių politikų, kad jie 
praleistų tokią progą papoliti
kuoti ‘iš tikro’, o ne vien fanta
zijoje, kaip jų daugumai lem
ta, negalima. Už tat laukti
na įvairiausių kombinacijų. 
Su tragišku prieskoniu: dar 
XIX amžiuje kroatai, priklau
sydami Austrijos-Vengrijos ka
rūnai, didžiavosi esą krikščio
nybės siena - Antemurale 
christianitatis - prieš Islamo 
veržimąsi. I XXi šimtmetį ie 
ko gero gali įžengti kaip sovie
tinio imperializmo avangar
das.

Mirė adv. Nadas 
Rastenis

Poetas adv. Nadas Raste
nis, Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos garbės na
rys, mirė gegužės 10 d. Bal- 
timorėje, sulaukęs 89 m. 
amžiaus. Laidojamas gegu
žės 14 d. iš šv. Alfonso lie
tuvių parapijos bažnyčios 
London kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Ju-

Reagan ir Bush Clevelande susitiks 
su tautybių atstovais

Respublikonų partijos pir
mininkas Bill Brock ir pre
zidentiniai kandidatai Ro- 
nald Reagan ir George Bush 
prabils j delegatus ir sve
čius Tautinių Grupių Res
publikonų 10-tame suvažia
vime gegužės 16-18 dieno
mis Clevelande, Oh. (Stouf- 
fer’s-on-the-Square, viešbu
tyje, 24 Public Square, Cle
veland, Ohio 44113).

Suvažiavimo tema "Rin
kiminė veikla ir tautinių 
grupių respublikono vaid
muo šių metų prezidenti
niuose rinkimuose.”

Amerikos lietuvių res
publikonų federacija suva
žiavimo metu šaukia savo 
metinį susirinkimą, penkta
dienį, gegužės 16 d., 3:30 
vai. po piet tame pačiam 
viešbutyje. Lietuviai res
publikonai atvyksta iš Ca- 
lifornijos, Texas, Illinois, 
Pennsylvanijos, Washingto- 
no, D. C., Connecticut ir ki
tų vietovių. Kviečiami ir 
Clevelando ir apylinkių lie
tuviai atvykti į metinį lie
tuvių respublikonų susirin
kimą ir taipogi dalyvauti 
suvažiavime.

lija, kuriai Dirva reiškia 
užuojautą.

Suvažiavimo programoje 
dalyvaus ir eilė kitų žymių 
respublikonų veikėjų, kaip 
Ohio gubernatorius James 
Rhodes, Clevelando meras 
George Voinovich, Ohio res
publikonų pirm. Earl 
Bames, Cuyahoga apskri
ties respublikonų pirminin
kas Robert Hughes ir kiti.

Pramatoma, kad gub. Do- 
nald Reagan kalbės šešta
dienį, gegužės 17 d. prieš
piečių metu, o vakare iškil
mingame bankete, kuris 
įvyks istoriniame "Arcade” 
pastate, kalbės ambasado
rius George Bush. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

VLIKas, pasitaręs su Lie
tuvos Respublikos Diploma
tine Tarnyba, 1980 m. bir
želio 21 d., šeštadienį, Kul
tūros židinyje, Brooklyn, N. 
Y. ruošia veiksnių konfe
rencija.

Šios konferencijos tikslas 
yra išnagrinėti ir pasiruoš
ti suderintam lietuvių tau
tos reikalų atstovavimui ir 
pristatymui 1980 metais 
pramatytoje Helsinkio ak
to signatarų konferencijo
je Madride.
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SAVAIMĖ POIITI^^

Politika Tito laidotuvėse. — Ar jis vertas tos garbės? — Komunistų 
taktika Vakarų Europoje. — 0 kas Amerikoje?

Prezidento Carterio asme
niškas nedalyvavimas Tito lai
dotuvėse susilaukė daug kriti
kos. Girdi, jis vėl prašovė j 
šalj. Juk ten susirinko visa šio 
pasaulio grietinėlė, nepaisant 
pasaulėžiūrinių skirtumų! Ta
rytum norėdamas ‘pasitaisyti’ 
Carteris i delegacijos sąstatą 
įtraukė savo motiną Lilian. 
Tokiose laidotuvės paprastai 
daugiau žiūrima į ateiti kaip i 
praeiti. JAV ir Vakarams la
bai rūpėtų, kad Jugoslavija to 
liau varytų Tito politiką - lik
tų daugiau ar mažiau neutra
li. Tos politikos tačiau bus lai
komasi ne iš meilės, bet iš 
šalto apskaičiavimo. Jei V aka 
rai atrodys esą nepatikimi ir 
nepajėgūs, nauji valdovai ieš
kos glaudesnių santykių su so
vietais. To norėjo ir pats Tito. 
Jis pasirinko ‘nepriklausomą’ 
kelią tik dėl Stalino kvailumo.

Kas buvo Tito? Prie komu
nistinio sąjūdžio jis prisidėjo 
patekęs Rusijos nelaisvėn pir
mame pasauliniame kare. Grį
žęs komiterno pavedimu tėvy
nėn, jis organizavo komunisti
ni pogrindi, dėdamasis demo
kratu ir dar 1944 metais įtiki
nėjo Winstoną Churchillį as
meniškai, kad jis nemanąs ko
munizmą įvesti Jugoslavijoje. 
Tai jam buvo reikalinga kovo
je su kitu patriotiniai nusitei
kusiu partizanų vadu Drazha 
Mihailovichu. Tą jis kaltino 
esant nacių koloborantu, nors 
pats susitarė su naciais, kad 
tie jam leis kovoti su Michai- 
lovichiu, kurio vokiečiai bijojo

‘Aipber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

M ASK VA/VILNIUS:
Birželio 19 —S 999.00 
Liepos 15 — $ 999.00
Rugpiūčio 7 — $ 999.00 
Rugpjūčio 13 —$1199.00

(su Ryga) 

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Registruokitės iš anksto —

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $40.00. 
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARĖ BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT jį TA 0324

daugiau. Michailovichius bu
vo sušaudytas, o Tito įsteigė 
diktatūrą sovietiniu modeliu. 
Iki 1948 metų jis garbino Sta
liną kaip ‘neklaidingą ir be 
nuodėmės’, o kada jo pabūgo - 
išvadino tironu ir nusikaltėliu. 
Tiesa, jis įvedė daug pakeiti
mų savo komunistinėje siste
moje, bet visą jėgą ir toliau pa 
liko partijai, jai vis tiek pri
klausė paskutinis žodis. Jis to
leravo decentralizaciją ir libe- 
raciją, tačiau kai tos septinta
me dešimtmetyje jam pasiro
dė nuėjusios per toli, jis įvedė 
‘demokratinį centralizmą’ ir 
‘išvalė’ atskirų respublikų va
dovaujančius kadrus. Šiaip ar 
taip, Jugoslavija buvo vienin
telis komunistų kraštas, kur le 
galiai galėjai praturtėti ir tu
rėti jai palyginti didelę laisvę 
išvažiuoti į užsieni. Vakaruo
se daug kas būtų laimingas, 
jei tuo keliu pasuktu ir kitos ko 
munistinės valstybės, tačiau - 
ar tai įmanoma ir kitur, kitose 
geografinėse sąlygose? Ar gal 
tai buvo tik vienkartinis reiš
kinys? Tai klausimai į kuriuos 
dar per anksti atsakyti, Asme
niškai Tito tiek vertas pagar
bos, kad išsilaikė likviduoda
mas savo priešus. Pasigėrėti
nų idealų jis'nepaliko. Už ap
sukrumą išgyventi jis pats sa
ve gausiai apdovanojo. Pra
banga, kurioje jis gyveno, nie
kuo nesiskyrė nuo Irano šacho

• ♦ ♦

Pereito mėnesio pabaigoje 
Maskva bandė Paryžiuje su-

Rugpiūčio 28 —$ 999.00 
Rugsėjo 17 —$ 899.00 
Rugsėjo 24 —$ 899.00
Spalio 8 —$ 879.00
Gruodžio 26 —779.00

DIRVA

šaukti visų Europos komunis
tų partijų konferenciją, Pran
cūzijos ir Lenkijos komparti
joms vadovaujant. Buvo ma
noma, kad ten smarkiau bus 
pasisakyta prieš tas komparti
jas, kurios atsisakė toje konfe
rencijoje dalyvauti, būtent - 
Ispanijos, Italijos, Jugoslavijos 
ir Rumunijos. Vietoje to, ta
čiau, konferencija šaukėsi vi
sos Europos ‘socialistų, social
demokratų ir krikščionių’ vie
nybės. Tie turėtų vieningai 
pasipriešinti NATO nutarimui 
įsitaisyti naujas vidutinės dis
tancijos raketas, paspausti 
JAV ratifikuoti SALT 2 sutar
tį, pasisakyti už Madrido kon
ferencijos neatidėliojimą. Sa
vaime aišku, kad nė vienu žo
džiu nebuvo prasitarta apie 
sovietų SS-20 raketas, kurios 
privertė NATO ieškoti naujų 
ginklų, ar invazijos į Afganis
taną, kuri sulaikė aukščiau mi
nėtus disidentus nuo dalyva
vimo Paryžiaus konferencijoje 
Tai ženklas , kad Maskva skai 
čiuoja, jog atėjo laikas naujai 
‘taikos ofenzyvai. Kaip ir li
guisto Brežnevo dalyvavimas 
‘maištininko’ Tito laidotuvėse.

* ♦ *

Kaip į tai atsakys JAV? Iš 
dalies žinosime naujam Valsty
bės Sekretoriui susitikus su 
Gromyko gegužės 16 d. Vie
noje.

The Economist samprotavo, 
kad Carteris, rizikuodamas 
bandymu išgelbėti įkaitus, sie
kė keturių tikslų; išvaduoti 
įkaitus, laimėti propagandos 
pokštą, parodyti pasauliui, 
kad su JAV reikia skaitytis, ir 
laimėti rudens rinkimus. Ne
pasisekus, įkaitų išvadavimas 
tik užsitęsė, sukeltos abejonės 
amerikiečių sugebėjimu pla
nuoti ir jų priemonėm (heli
kopteriais), Amerikos presti
žas dar daugiau krito ir - nors 
kol kas atrodo, kd Carteris vis 
dar galės gauti demokratų no
minaciją - jo perrinkimo šan
sai dar daugiau sumažėjo. Kol 
kas Amerika dabar turėtų už
miršti įkaitus, bet daugiau rū
pintis savo karinės galybės at
statymu ir parodyti valią ta 
galybe pasinaudoti, ką dar tu
rėtų lydėti nuosaiki diploma
tija.

• ♦ *

Ar naujas Valstybės Sekre
torius Muskie tam uždaviniui 
tinka? Newsweek kolumnis- 
tas George F. Will tuo abejoja 
Jis prisimena, kad Muskie 
1968 metų demokratų konven
cijoje vadovavo pasipriešini
mui vadin. ‘taikos’ platformai 
kuri reikalavo JAV kariuome
nės atsitraukimo iš Vietnamo. 
Konvencija tokį pasiūlymą at
metė, pasisakydama už Siau
rės Vietnamo bombardavimo 
sustabdymą tik tuo atveju, jei 
tas nesumažintų JAV kariuo
menės saugumo Pietų Vietna
me, ir už tarptautiniai prižiū
rimus rinkimus. Demokratai 
rinkimus pralaimėjo, bet Nixo- 
nas siekė konvencijos numaty
tų tikslų. Muskie tačiau virto 
karščiausiu jo paties pastan
gom atmestos platformos-prog-

■ Iš kitos pusės
Prieš kelias savaites Chicagos T. šluto radijo pro

gramoje buvo kalbama apie lietuvybės ar bent simpatijų 
jai išlaikymą lietuviškai jau nekalbančiuose. Svečias bu
vo Mykolas Drunga iš Bostono. Jis šiuo klausimu yra ne
mažai galvojęs ir rašė šviesos-Santaros sukaktuviniam 
leidinyje, svarstydamas lietuvybės ateitį šiame krašte. 
Ten jis samprotavo:

”... (Pas mus) vadovautasi pažiūra, jog vi
sas pasirinkimas yra tik tarp ‘grynosios lietuvy
bės’ ir 'nutautėjimo’; trečio kelio nėra. Iš tų, kurie 
jau nutautėję (ar jų palikuonių)), nieko gero nei 
reikia, nei galima tikėtis... siūlytumėm išeivi
jai ... neatsisakant kovos su nutautėjimu, pasvars
tyti ir naują uždavinį: kaip iŠ 'biologinių lietuvių’ 
ir kitų potencialių lituanofilų išugdyti aktyviuo
sius lituanofilus.”

Iš to ir pasikalbėjimą per radiją sekusių telefoninių 
paklausimų bei pareiškimų gali pasirodyti, kad tai visai 
nauja problema. Iš tikro ja sielojosi ir jau išmirusi emi
grantų karta. Vartydamas PASAULIOI LETUVIO 1938 
metų 20 (23) Nr. ten užtikau TĖVYNĖS redaktoriaus 
poeto Kl. Jurgelionio — Kalėdų Kaukės ilgą str. tuo rei
kalu. Pagal jį:

"... patriotų lietuvių vaikai daugiausia ir pradėjo 
tuos angliškus skyrius mūsų laikraščiuose... Iš
eina lyg paradoksas: jie rašo angliškai todėl, kad 
geriau moka lietuviškai už kitus. Bet jeigu jie 
rašytų lietuviškai, tai tie kiti jų neskaitytų. Ang
lų kalboj jie geriau jiems gali perduoti lietuviš
kumą.”

Į klausimą, ar galimas lietuviškumas be lietuvių kal
bos, ir koks jis būtų, Jurgelionis atsako teigiamai, turė
damas prieš akis airių pavyzdį. Anais laikais — prieš 42 
metus — čia viešpatavo mada greičiau suamerikonėti, o 
ne rūpintis savo šaknimis, todėl buvo reikalingi gražūs 
pavyzdžiai;

"Būtų taip pat labai gerai, jeigu Amerikoje 
vietoje daugelio vaikinų ir merginų, mėginančių 
atsižymėti sporte, susilauktumėm bent vieno lie
tuvio, kuris taptų žinomu Amerikos rašytoju ...” 

Nūdien, rasit, galėtumėm išsiversti ir be to. vm

rainos šalininku. 1970 metais 
jis balsavo už kapituliaciją, 
kongresui pradėjus nutraukti 
lėšas Vietnamo karui. Jis pa
sidarė taip ‘kairus’, kad po 
riaušių Atticos kalėjime pareis 
kė: ‘Pasiekėme to, kad žmo
nės pradėjo norėti geriau mir
ti, negu dar vieną dieną išgy
venti Amerikoje!’. Jis visą lai
ką balsavo už krašto apsaugos 
biudžeto mažinimą, kai sovie
tai visomis išgalėmis ginklavo
si. Ar tai duoda vilties, kad įis 
dabar teisingiau įvertintų būk 
le?

BALTŲ DRAUGIJAI 25 
METAI

"Baltų Draugijai Vokie
tijoje” suėjo 25 metų gy
vavimo sukaktis. Kai drau
gija užregistruota Duessel- 
dorfo teisme, jos oficialine 
būstine laikomas šis mies
tas, nors reikalų vedėjas gy
vena Muenchene.

Sukakties minėjimas su
ruoštas Duesseldorfe balan
džio 26 d. Minėjimą pradėjo 
Dr. R. Troyka, ministeriali- 
nis direktorius, nupasakojęs 
draugijos atsiradimo istori
ją ir jos nuveiktus per šimt
mečio ketvirtį darbus. Me
ninę programą daugiausia 
atliko Vokietijoje įsikūrę 
estai ir latviai. Lietuvių 
kompozitorių kūrybos pa
vyzdžius padainavo mūsų 
tautietė Marija Panse.

Pasibaigus programai, vy
ko vaišės bei šokiai.

Į "Baltų Draugijos” su

1980 m. gegužės 15 d.

kakties minėjimą nuvyko 
Dr. A. Gerutis, devynerius 
metus išbuvęs jos vicepir
mininku, o dabar einantis 
draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos pirmininko parei
gas.

DR. A. GERUTIS 
BONNOJE

"Europinės žmogaus Tei
sių ir Apsisprendimo Kon
ferencijos” vokiečių sekcija 
surengė Bonnoje balandžio 
24 ir 25 d. simpoziumą ry
šium su Vakarų Vokietijos 
suverenumo atgavimu 1952 
metais. Referentais pa
kviesti kompetetingi asme
nys, nušvietę Vokietijos 
valstybinio suverenumo pro
blemą iš amerikiečių, ang
lų, prancūzų ir. vokiečių po
žiūrių.

Simpoziume taip pat da
lyvavo iš Berno, Šveicarijos, 
atvažiavęs Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos narys Dr. 
A. Gerutis. Simpoziumui 
pirmininkavęs parlamento 
narys Dr. C. Jaeger pasvei
kino posėdžio metu mūsų 
tautietį kaip Luzerno orga
nizacijos valdybos narį.

WANTED EXPER1ENCED 
ELECTROPLATEKS 

Norwalk metai finisher require* ex- 
perienced Eleclroplatcra for «pand- 
ing operation. 40 hra. work week. 
Good salary/benefita.

WRITE OR CALL: 
TRALLSET. INC. 
327 MAIN AVENUE 

NORWALK, CT. 06852 
203-846-3257

(19-23)
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Iš Lietuvos pogrindžio spaudos

SKUNDAS JUNGTINĖMS TAUTOMS
Generaliniam Sekretoriui

Per 34 savo veiklos metus 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cija yra daug nuveikusi, ska
tindama ir spartindama pa
vergtųjų tautų išsivadavimo 
procesą bei gindama silpnes
niųjų teises. Ta kilni SNO mi
sija gerai žinoma ir lietuvių 
tautai. Kupina nuoširdžios pa 
dėkos ir solidarumo, ji nuolat 
stebi SNO pastangas įgyven
dinti visame pasulyje taiką, ly. 
gybę ir brolybę, kelti tautų 
ekonomini ir kultūrinį lygį, už 
tikrinti jų nacionalinio ir poli
tinio apsisprendimo teises. Ta 
čiau, džiaugdamasi kitų kraš
tų nepriklausomybės atkūri
mu ir įvairopa jų pažanga, 
Lietuva negali nejausti tam 
tikro kartelio ir nuoskaudos: 
kodėl SNO taip ilgai nepastebi 
kraujuojančių Lietuvos žaiz
dų, kodėl ji iki šiolei lieka abe
jinga tragiškam TSRS paverg
tų tautų likimui? Ar šimtai 
tūkstančių Lietuvos sūnų ir 
dukrų, kritusių pastaraisiais 
dešimtmečiais kovoje su rau
donaisiais okupantais, nėra pa 
kankamai motyvuota paraiš
ka tautos nepriklausomybės at 
kūrimo bylai iškelti? Ar tauta 
nesuklupusi per 40 sunkių ne
laisvės metų, atlaikiusi fizinį 
ir dvasini genocidą ir vis dar 
rodanti drąsos priešintis pa
vergėjams, nėra verta laisvės? 
Tad kodėl šiame garbinga
me tarptautiniame forume ne 
ginama jos šventa teisė būti 
laisva ir nepriklausoma?

Šiandien šis klausimas išky
la kiekvienam doram lietu
viui, išgirdus tariant SNO 
vardą. Kaip motyvuoti ir pa
aiškinti šį išskirtinį SNOpožiū- 
rį į Lietuvos ir kitų TSRS en
giamų tautų reikalus?

Kai kas Vakaruose tvirtina, 
jog tarybinis imperializmas 
yra nuožmus ir nieko nepai
santis, kad jokios kalbos ir jo
kie argumentai jo neįtikins, ir 
gera valia jis iš savo kolonijų 
nepasitrauks. Kas kita, kai 
tenka derėtis su demokratinė
mis valstybėmis, kurios rea
guoja į kritiką ir anksčiau ar 
vėliau paklūsta daugumos 
nuomonei. Kažkas net mėgi
na įrodinėti, kad įvairūs Tary 
bų Sąjungai reiškiami protes
tai tik apsunkino jos engiamų 
tautų būklę ir tylėjimas yra 
kur kas naudingesnis. Atseit, 
reikia laukti TSRS sudemokra 
tėjimo, kol kažkada susiklostys 
palankios aplinkybės ir jau 
bus įmanoma užtarti ir tary
binio imperializmo užguitas 
tautas.

Tačiau tikroji etika reika
lauja kovoti su blogiu ir tuo at
veju, kai nelaukiama lengvos 
ir greitos pergalės. Koks pra
gaištingas yra tylėjimas, mes 
žinome iš savo skaudžios patir
ties.

Kai buvo žudomi gimtaja- 
jame mūsų krašte ir tremiami 
į Sibirą tūkstančiai lietuvių - 
pasaulio teisinės institucijos ty 
Įėjo. Kai po to imta masiškai 
kolonizuoti Lietuvą, jos taip 
pat tylėjo. Šiandien jau pra
dėtas niekinti mūsų krašto gro 
žis ir gamtos ištekliai. Nedi
deliame mūsų krašte forsuoja
ma radiaciją skleidžiančių ob
jektų statyba, kaupiamos įvai
rios kenksmingos medžiagos. 
Nusikaltėliu jau laikomas tas, 
kas išpažįsta Kristaus tiesas ir 
nori savo gyvenime vadovau
tis krikščioniškąja etika. Ką 
žmonėms daryti, kaip gelbėtis 
nuo sielų žalojimo, jei jokios 
kitos etikos čia nėra ir paguo
dos ieškoma tik alkoholyje?

Pastaraisiais mėnesiaiš pra
dėtas vykdyti naujas siaubin
gas nusikaltimas - jau įgyven
dinama Taškeno konferencijos 
patvirtinta naujoji rusinimo 
programa. Jos tikslas - ištumti 
lietuvių kalbą, taip pat ir kitų 
TSRS pavergtųjų tautų kalbas 
iš valstybinio ir viešojo gyveni
mo, galutinai sunaikinti šių 
tautų nacionalines kultūras. 
Apie šią programą jau esame 
smulkiau informavę laisvąjį 
pasaulį. Kur girdėta, kad XX 
amžiuje - tautų išsivadavimo 
ir jų kultūrų klestėjimo laiko
tarpyje - būtų puoselėjami to
kie žiaurūs, antihumaniški 
planai! Šimtmečiais pripažįs
tama ir gerbiamą teisė kalbėti 
gimtąja kalba šiandien mums 
komunistinių pavergėjų igno
ruojama.

Jau XVI a. lietuvių kultūros 
veikėjas Mikalojus Daukša ra
šė: ‘Visais amžiais žmonės kal
bėjo savo gimtąja kalba ir vi
sados rūpinosi ją išlaikyti, tur
tinti, tobulinti ir gražinti. Nė
ra tokios menkos tautos, nėra 
tokio niekingo žemės užkam
pio, kur nebūtų vartojama sa
vo kalba (...). Ne žemės derlu
mu, ne drabužių skirtingumu 
ne šalies gražumu, ne miestų 
ir pilių tvirtumu gyvuoja tau
tos, bet daugiausia, išlaikyda
mos ir vartodamos savo kal
bą

Tai, kas XVI a. buvo laiko
ma didžiausia tautos vertybe, 
šiandien iš jos atimama. At
rodo mums, kad tylėjimo lai
kotarpis jau turi baigtis. Jei

Lietuvių Fondo suvažiavimo metu pranešimą daro valdybos pirm. dr. G. Balukas, toliau 
matomas prezidiumas: St. Baras, M. Lenkauskienė ir dr. M. Vygantas. P. Malėtos nuotr.

Lietuvių Fondo metinio suvažiavimo apžvalga
Lietuvių Fondo narių 

septynioliktas metinis suva
žiavimas įvyko š. m. gegu
žės 3 dieną Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Dalyvavo 113 
narių, atstovaujančių 4427 
balsus. Palyginus su pra
ėjusiais metais, gyvų daly
vių buvo trimis asmenimis

dar ilgiau bus nutylimos Lie
tuvos ir kitų TSRS pavergtų 
tautų problemos, vėlesni po
kalbiai gali būti jau bepras
miški. Jei Suvienytų Nacijų 
Organizacija nori likti ištiki
ma savo paskelbtiems princi
pams, ji turi neatidėliodama 
daugiau dėmesio skirti ir mū
sų reikalams.

Šiandien mes prašome pa
dėti mums apginti gimtąją kai 
bą, kuri yra didžiausias mūsų 
turtas ir nacionalinės kultūros 
pagrindas. Jei mes šio turto 
neteksime, galimas daiktas, 
kad artimiausiais dešimtme
čiais dar keletas tautų bus iš
braukta iš pasulio istorijos ir 
kultūros raidos. Priešingai, - 
suteikta lietuvių ir kitoms 
TSRS pavergtoms tautoms 
SNO pagalba nacinalinių kal
bų gynimo reikalu sustiprintų 
ne tik šių tautų atsparumą ko
voje su pavergėjais, bet įrašy
tų tolygiai ir naują garbingą 
puslapį į SNO istoriją. Mes ti
kime, kad SNO mūsų pagal
bos prašymą išgirs ir atliks sa
vo pareigą.

Išsamesnę medžiagą apie 
1979 m. gegužės mėn. Tašken
te įvykusią konferenciją bei ki
tus sąjunginių respublikų ru
sinimo faktus, prireikus, Jums 
Gerb. Sekretoriau, gali pateik 
ti lietuvių išeivijos visuomeni
nės organizacijos, kurios, mes 
manome, tai noriai atliks.

Reikšdami Jums gilią savo 
pagarbą, nuoširdžiai dėkoja
me už tas pastangas ir rūpestį, 
kurių viliamės iš visos Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijos 
mūsų tautos teisėms apginti.

Kadangi Lietuvių kalbos gy
nimo iniciatyvinė grupė vei
kia pogrindyje, pavardžių ne
skelbiame.

Lietuva, 1979 spalio 31

Lietuvių kalbos gynimo 
iniciatyvinė grupė

(Aušra, Nr. 19-59)

A. JUODVALKIS

mažiau, bet balsų turėjo 
apie 550 daugiau.

Suvažiavimą atidarė Ta
rybos pirmininkas dr. An
tanas Razma ir jam vado
vauti pakvietė Tarybos na
rius : Mildą Lenkauskienę iš 
Clevelando, Stasį Barą ir 
dr. Mindaugą Vygantą, abu 
iš Chicagos. Į sekretoriatą 
— Dainą Kojelytę, Vytautą 
Dagį ir dr. Joną Račkaus
ką. Susirinkimui pirminin
kauti pradėjo Milda Len
kauskienė, o vėliau susirin
kimą vedė pasikeisdami.

Dr. Antanas Razma pra
vedė mirusiųjų narių pager
bimą, primindamas didžiuo
sius Lietuvių Fondo aukoto
jus: dr. Joną Gliaudelį, Joną 
Krukonį, Antaną Rėklaitį ir 
kitus. Susirinkimo dalyvius 
maloniai nuteikė paskelbta 
žinia, kad dr. Jono Gliaude
lio, mirusio 1978 m. gruo
džio 18 dieną, palikimas 
157,976 doleriai, š. m. ba
landžio 29 dieną jau įplau
kė į Lietuvių Fondo kasą ir 
Lietuvių Fondo pagrindinis 
kapitalas gegužės pirmai 
dienai pasiekė 1,832,000 do
lerių. Visų bendromis pa
stangomis dar šiais metais 
galime pasiekti du milijo
nus.

Invo k a c i j ą sukalbėjo 
Draugo redaktorius kun. 
Viktoras Rimšelis, žodžiu 
sveikino PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas ir ALTos vicepirminin
kas dr. Jonas Valaitis. Raš
tiškus sveikinimus atsiuntė 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė, VLIKo valdybos pir
mininkas dr. Kazys Bobe
lis, JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Katkus LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininkas Ka
zys Laukaitis, Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos pir
mininkas tėvas Bernatonis, 
LB Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė ir 
Lietuviu Fondo įgaliotinis 
Australijoje.

Sudarytos komisijos ir jų 
pirmininkams palikta teisė 
jas papildyti: registracijos
— Kazys Barzdukas, nomi
nacijų — dr. Vytautas Tau
ras, balsų skaičiavimo — 
Povilas Kilius, rezoliucijų
— dr. Ferdinandas Kaunas, 
organizacinės ir pokylio — 
Marija Rėmienė.

Spaudą atstovavo: Drau
gą — kun. Juozas Prunskis, 
Naujienas — Stasys Juškė- 
kėnas, Darbininką — Apoli
naras Bagdonas, Dirvą — 
Antanas Juodvalkis.

Fondo valdyba buvo pa
ruošusi 16 puslapių knygu
tę, kurioje telpa 1979 metų 
veiklos apžvalga ir finansi
nė apyskaita. Darbas atlik
tas taip gerai, kad prilygsta 
pro fesionalinės įstaigoms, 
šią knygutę galėjo gauti 
kiekvienas suvažiavimo da
lyvis. čia randami visų ko
misijų ir valdybų praneši
mai, finansiniai duomenys, 
investavimai, balansas ir 
kita. Už šį puikų darbą pa
dėka tenka kontrolieriui 
Petrui želviui ir iždininkui 
Kaziui Barzdukui. Dėl paš
to ir spaudos brangumo, šio 
leidinio atspaustas labai ri
botas kiekis ir tik paprašę 
gali jį gauti. Sutrumpinta 
finansinė apyskaita, prane
šimų santraukos, balansas 
bei kiti duomenys buvo iš
siuntinėti visiems Fondo na
riams kartu su kvietimu da
lyvauti suvažiavime.

Lietuvių Fondo Tarybai, 
susidedančiai iš 18 suvažia
vimo rinktų narių, vadovau
ja pirmininkas dr. Antanas 
Razma, o sekretoriauja dr. 
Jonas Račkauskas. Taryba 
turėjo keturis posėdžius, iš
sirinko valdybos pirmininką 
dr. Gediminą Baluką ir pa
tvirtino jo sudarytą valdy
bą. Visą išvestą 1979 metų 
pelną leido paskirstyti lietu
vybės išlaikymo reikalams. 
Tarybos nariai savo uždavi
nius atliko labai gerai ir už 
jų darbą išreiškė nuoširdžią 
padėką.

(Bus daugiau)
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

DR. JONO GLIAUDELIO PALIKIMAS

SPORTININKŲ 
VIEŠNAGĖ

Su visu pertiškių atgimi
mu, prisikėlė ir šio miesto 
lietuviai sportininkai. AL
FAS valdybos pirmininko J. 
Jonavičiaus, kuris prieš 
daugelį metų ir pats čia gy
veno, raginami, veteranai 
sportininkai subruzdo ir 
įsteigė naują "Tauro” klu
bą, kuriam dabar vadovauja 
inž. V. Klimaitis. Be savo 
jaunesnių padėjėjų, jis val
dyboje turi du veiklius sta
tybos rangovus B. Jašą ir 
V. Volodką, kurie ne tik 
tvarko visus darbus, suve- 
žinėja sportininkus, bet taip 
pat ir savo finansine para
ma daug prisideda prie klu
bo veiklos, šiandien jau klu
bas turi vyrų ir moterų 
krepšinio komandas, pradė
jo mokinti jaunius ir spor
to šventėje Adelaidėje daly
vaus su nemažu skaičiumi 
sportininkų. Paskutiniosios 
sporto šventės metu sosti
nėje Canberroje, visų spor
to klubų atstovų nutarimu, 
buvo sutikta Velykų šven
čių metu į Perth’ą pasiųsti 
vyrų krepšinio rinktinę, ku
rios atvykimas sustiprintų 
vietinio klubo egzistavimą 
ir jiems padėtų tiek mate
rialiniai, tiek ir moraliniai.

Nors ir ne pilna rinktinė 
galėjo atvykti, nes patys du 
geriausi metikai geelongiš- 
kis Kardas ir melbourniškis 
Leknius, dėlšusidėjusių ap
linkybių neatvyko, tačiau 
savo buvimą Perthe krepši
ninkai pateisino visu 100 
procentų.

Pirmąsias savo rungty
nes mūsų vyrai žaidė prieš 
praeitų metų V. Austra
lijos krepšinio čempionus 
”Scarbrough” rinktinę, ku
rioje žaidžia keli šios vals
tijos rinktinės žaidėjai ir 
pati komanda susideda iš 
aukštų ir gerai žaidžiančių 
krepšininkų. Nuo pat pir
mųjų minučių rungtynės 
yra karštos ir nei viena ko
manda negali atsiplėšti, 
nors lietuviai aikštėje turi 
mažą persvarą. Pirmasis 
puslaikis baigiasi australų 
33:31 pergale, tačiau antra
jame puslaikyje mūsiškiai 
panaudoja didelį greitį, kas 
leidžia jiems rungtynes lai
mėti 64:63. Lietuvių ko
mandoje žaidė ir taškus pel
nė: A. Milvydas 18, J. Ig
natavičius 12, A. Vieraitis 
ir A. Wasiak po 10, D. šu
tas 4, P. šutas 6, P. Urne- 
vičius ir V. Rossian po 2, 
J. Obeliūnas, S. Karpuška 
ir A. Klimaitis 0.

Antrąsias rungtynes lie
tuviai žaidė prieš taip pat 
stiprią latvių komandą, ku
rios du žaidėjai taip pat žai
džia miesto ir valstijos rink
tinėje. Tarp kitko Perthe 
gyvena daug daugiau lat
vių, negu lietuvių, šios 
rungtynės buvo taip pat ga

na įtemptos, tačiau trene
riui leidžiant žaisti visiems 
komandos žaidėjams, per
galė nebuvo atsiekta per di
delė. Lietuviai laimėjo 
52:48. Trečiąsias rungtynes 
lietuvių rinktinės pamaini
niai žaidėjai laimėjo prieš 
Pertho "Taurą” 66:45.

Pats krepšinis suteikė di
delio pasitenkinimo ir malo
numo gausiai atsilankiu
siems vietos lietuviams, kai 
jaunieji lietuviai krepšinin
kai turėjo progos pasimo
kinti iš visos rinktinės žai
dimo ir tuo pačiu pamatyti 
kaip yra ginamos lietuviš
kos spalvos, nes visa rink
tinė buvo gražiai apsiren
gusi ne tik aikštėje bet ir 
už jos ribų, visur matant 
įrašus "Australian-Lithua- 
nians”.

KITI PARENGIMAI

Tik atvykus į Perthą, bu
vo surengta išvyka laivu, 
plaukiant gražiąja "Swan” 
upe. čia vietinis jaunimas 
ir Pertho lietuviai turėjo 
progos iš arčiau susipažinti 
ir susidraugauti su atvyku
siais svečiais, kai gražiosios 
upės pakrantės suteikė ne- 
u ž m i rštamą prisiminimų 
vaizdą.

Velykų išvakarėse, po sa
vo pirmųjų rungtynių, Lie
tuvių Namuose vyko iešmi- 
nės kepimai, kas ir vėl leido 
labai gražiai visiems paben
drauti.

Velykų pamaldose daly
vavo visi atvykę sportinin
kai ir savo išeiginėmis uni
formomis žavėjo vietinius 
lietuvius, kurių, kaip nieka
da iki šiol, taip per pamoks
lą išsireiškė kunigas, prisi
rinko pilna bažnyčia. Ypa
tingas dėmesys yra vietos 
lietuvių kunigui kroatui T. 
Homich. Jis pamaldas lai
kė lietuvių kalba, tačiau šio 
jauno kunigo pasakytas pa
mokslas, pritaikant jį ir at- 
vykusiems svečiams, tikrai 
giliai įstrigo į visų lietuvių 
širdis. Sekmadienį po visų 
rungtynių, Lietuvių Na
muose įvyko atsisveikinimo 
vakaras, kuriame be atvy
kusių sportininkų dalyvavo 
ir vietiniai latviai žaidėjai, 
šio vakaro metu Pertho 
"Tauro” pirmininkas savo 
žodyje padėkojo ALFAS 
valdybai ir visiems atvy- 
kusiems sportininkams už 
šias gražias krepšinio rung
tynes, kai Bendruomenės 
pirmininkė D. Francienė 
svečiams padėkojo visų 
Pertho lietuvių vardu. Išsa
mų žodį tarė ALFAS pir
mininkas J. Jonavičius, pla
čiai nušviesdamas pagrin
dus dėl ko vyrų rinktinė at
vyko čia, nebodama nei nuo
tolių, nei išlaidų. Baigęs sa
vo žodį, jis Australijos Lie
tuvių sportiniais ženkliu
kais apdovanojo nusipelniu
sius Pertho lietuvių sporto

UETUVIlj FONDUI - $157,976.

Veterinarijos gydytojas 
dr. Jonas Gliaudelis savo 
turėto turto didžiąją dalį 
testamentu paliko Lietuvių 
Fondui. Teismui testamentą 
patvirtinus ir atskaičius ki
tiems paskirtas sumas bei 
susidariusias teismo ir 
testamento vykdymo išlai- 

darbuotojus. Su pakilia nuo
taika ir tikrai jaunatviškai 
linksmu entuziazmu, atvykę 
krepšininkai praleido čia 
šias kelias dienas, išsivež- 
dami gražiausius įspūdžius 
iš šio tolimojo Auksinių Va
karų sostinės miesto.

Aš pats su kanadiete mo
kytoja Silvija Martinkute, 
Perthe pasisvečiavome dar 
keletą dienų, kurių metu 
švietimo ir Sporto ministe
ris W. Grayden mus priėmė 
Parlamento Rūmuose, apro
dė juos ir kartu Parlamen
te turėjome pietus, kurių 
metu buvo įdomiai pasida
linta įvairiomis mokslo ir 
gyvenimo temomis, šis mi
nisteris yra labai didelis lie
tuvių draugas ir jis pats da
lyvavo pirmųjų krepšinio 
rungtynių Iešminėje Lietu
vių Namuose. Vėliau jis 
mus nuvežė į naujai pasta
tytą labai puikią Meno Ga
leriją. Vietiniai lietuviai la
bai nuoširdžiai aprodė 
mums visas šio miesto ir 
apylinkių įžymybes, kai su 
savo geru prietelium Gedu 
ir Pajauta Patupiais, kurie 
yra bene turtingiausi lie
tuviai Australijoje pamatė
me Perthą iš jo padangių.

Ačiū visiems mieliems 
Pertho lietuviams už tokią 
nuoširdžią globą, o mano 
prieteliui Vaclovui Volod- 
kai, už prižiūrėjimą ir rūpi
nimąsi, tikirai nuoširdus 
ačiū. Aš tikiu, kad ir atei
tyje, atvykę užsienio svečiai 
ras progos' ir noro aplan
kyti šiuos malonius ir taip 
svetingus Vakarų Australi
jos lietuvius. 

das, Lietuvių Fondui liko 
157.978,43 dol. ir š. m. ba
landžio 29 d. gautas čekis. 
Dr. Jono Gliaudelio paliki
mas yra pats didžiausias iš 
iki šiol Lietuvių Fonde gau
tų.

Dr. Jonas Gliaudelis gimė 
1912. IV. 5 d. garsiųjų 
Anykščių apylinkėje, Ute
nos apskr. Pirmuosius mok
slus ėjo Anykščiuose, Uk
mergėje ir Telšiuose. Bai
gęs gimnaziją, įstojo į Karo 
mokyklą aspirantu ir po 
metų išėjo atsargom gavęs 
jaun. leitenanto laipsnį. 
Baigęs mokytojų kursus, 
kurį laiką mokytojavo, tau
pė ir ruošėsi siekti aukšto
jo mokslo. 1940-44 metais 
studijavo veterinariją Kau
no Veterinarijos Akademi
joje. Raudonajai armijai ar
tėjant, pasitraukė į Vokie
tiją ir sąlygoms susidarius, 
tęsė studijas Hannoverio 
universitete. 1947 metais 
studijas baigė ir gavo ve
terinarijos gydytojo diplo
mą.

1950 metais atvyko į 
Jungtines Amerikos Vals

MARINE 
DESIGNERS 
DRAFTERS 

ALSO NEEDED

MECHANICAL ★ ENGINEERS

TOP PAY / LONG TERM ... CONTRACT / EXTENDED 
W0RK WEEK / PER DIEM / TRAVEL ALLOWANCE

SEND RESUME TO:

FETROCOn.iriC.
EHGIFIEERS 6 DE5IGHER5

Attn.: B. P. Walker 
P. O. Box 3971, 

Beaumont, Texas 77704 
713-842-2417

tybes, apsistojo New Yorke, 
pramoko anglų kalbą ir pa
siruošė valstybiniams egza
minams. Pirmiausiai egza
minus išlaikė Indianos vals
tijoje, o vėliau ir Illinois. 
Dirbo federalinės valdžios 
tarnyboje Chicagoje, Auro
roje, So. Holland ir kitur. 
Už gerą ir sąžiningą darbą 
gavo specialų atžymėjimo 
diplomą.

Sužinojęs savo ligą, iš
ėjo į ankstyvą pensiją ir 
apsigyveno Chicagos prie
miestyje Oak Lawn, arti 
lietuvių centro ir gyvo lie
tuvių kultūrinio judėjimo. 
Dr. Jonui Gliaudeliui nesve
tima buvo ir visuomeninė 
veikla. Priklausė ateitinin
kams ir Lietuvių Bendruo
menei. Kelerius metus dirbo 
Chicagos ateitininkų sen
draugių valdyboje, anksčiau 
vadovavo LB Auroros apy
linkei ir su kitais ruošdavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimus.

Domėjosi lietuviška kny
ga ir laikraščiais. Buvo 
"Draugo” romano mecena
tas ir skirdavo premijas 
"Ateities” žurnalo literatū
riniams konkursams.

Dr. Jonas Gliaudelis mirė 
1978 metų gruodžio 18 d. 
Chicagoje ir palaidotas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinė
se.

Tokia trumpa, keliais ru
piais bruožais paminėta, dr. 
Jono Gliaudelio šios žemės 
gyvenimo kelionė. Savo 
kuklų gyvenimą įamžino la
bai prasmingai, palikdamas 
turtą lietuvių švietimui ir 
kultūrai ugdyti. Jo testa
mentas tegu būna šviesiu 
pavyzdžiu visiems lietu
viams.

Lietuvių Fondo steigėjai 
ir vadovybė lieka dėkinga 
dr. Jonui Gliaudeliui už Lie
tuvių Fondo idėjos įvertini
mą ir parėmimą.

A. Juodvalkis

Wanted Experienced 
DIESEL MECHANIC 

General Truck-Lease Ine. needs dieeel 
truck mechanic in Washinstton, Pa. 
Take care of emali flieet of tractors 
& trailers. I man shop. Good pay, 
benefits & transp. furnished. Send 
resume to General Truck Leaae Ine. 
Suite 101, 12 Perimeter Park Drive. 
Atlanta, Ceorgia 10141. (16-2$)

★ STRUCTURAL
★ PIPING
★ OUTFITTERS
★ HVAC



1980 m. gegužės 15 d. DIRVA Nr. 20 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
ČIURLIONIO ANSAMBLIS IR 
m vinnvii Stasys Santvaras

(2)
Maža to, sukakčių proga 

reikia dar paminėti, kad A. 
Mikulskis, baigęs Klaipėdos 
Muzikos mokyklą, Kauno kon. 
servatorijoj pagilinęs kompo
zicijos ir dirigavimo studijas, 
keletą metų dirbo Klaipėdos 
krašte; ten jis buvo Giedotojų 
d-jos chorų ir Klaipėdos choro 
vyr. dirigentas. Ir to krašto 
muzikinės veiklos baruose yra 
palikti gilūs A. Mikulskio pėd
sakai. Jo vadovaujamų chorų 
koncertai Klaipėdos krašto lie
tuvninkų sielas gal ne tiek gai
vino ir stiprino, kiek iš pelenų 
jas atkasinėjo. Ir negalvokim, 
jog tai buvo lengvi ir nekomp
likuoti darbai. Šia proga pri
siminkim nors tiek: per 700 
metų Maž. Lietuvos lietuvius 
žudė ne tik baudžiava, marai 
ir kitos ano meto dar neįveik
tos ligos, bet ir gudri vokieti
nimo politika. Tos politikos 
vykdytojai nesidrovėjo pajung 
ti net religijos, kuri lietuvių 
kalbą gujo iš bažnyčių, mokyk 
lų ir gyvenimo, liet, liaudies 
dainas draudė dainuoti, nes 
jc6 esančios velnio išmistai. 
Taigi amžiai mažlietuvių sie
las apdengė gan storu pelenų 
sluoksniu, o i jų a t kasimą an
dai visa jauntavės energija ki
bo ir A. Mikulskis.

Komp. J. Žilevičius tarė, 
kad muzikė Ona Mikulskienė 
daug nusipelnė populiarinda
ma kankliavimą Lietuvoje. Be 
abejonės, to paties ji nusipelnė 
ir viso musų egzodo laikotar
pyje. Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestras - jos rūpes

Poetas-rašytojas Stasys Santvaras

ti

čių kūdikis. Ona Mikulskienė 
dainavo ne viename chore, 
vaidino Vydūno veikalų ir ope 
rų bei operečių statymuose, 
ne vieną ir kanklių orkestrą su 
organizavo. 1959 m. LE mini 
kad iki to meto ji buvo pasiro
džiusi 1000 koncertų, tai kiek 
iki šiol dar tu koncertų prisi
dėjo? Bet gal perdaug nekly- 
siu, jei tarsiu, kad Ona Mi
kulskienė yra Čiurlionio an
samblio augintinė. Čia ji il
giausią laiką reiškėsi kaip cho
ro dainininkė, kaip kanklinin
kių mokytoja, kaip ansamblio 
archyvo tvarkytoja ir kronikų 
rašytoja, kaip savo vyro darbų 
rėmėja ir įkvėpėja. Čiurlionio 
ansamblio istorijoj liks ir 
ansamblio istorijoj liks ir gil- 
liausi Onos Mikulskienės dar
bų pėdsakai.

Kai minimos tokios gražios 
ir garbingos sukaktys, reikėtų 
ne tik muzikus Mikulskius, 
bet ir Čiurlionio ansamblio 
išaugintus solistus, valdybas ir 
jų pirmininkus atskiru žodžiu 
nors trumpai paminėti, nes ir 
jų darbai bei laimėjimai nėra 
menki. Deja, sukaktuvių kal
ba neturi didelių pasisakymo 
plotų. Paminėsi vieną, o kitą 
gal nenorom praleisi - bus tik 
bėdos ir nemalonumai. Dar
bai ir nuopelnai tų žmonių, 
kurie ilgesnį ar trumpesni lai
ką dirbo ansamblyje, be abe
jonės, bus paminėti didesnio 
užmojo studijoj. Šia proga tik 
tiek pasakytina, kad jos visos 
ir jie visi yia kalbančiojo širdy

Čiurlionio ansamblis su vadovu komp. A. Mikulskiu sukaktuviniame koncerte. J, Garlos nuotr.

kad jom bei jiem čia tariamas 
dėkingumas, reiškiama nuošir
di pagarba.

Rašytojas Vacys Kavaliūnas 
kiek viešumoj teko pastebėti, 
parašė Čiurlionio ansamblio 
monografiją, teisingai jo veik
lą skirstydamas į tris laikotar
pius, išgyventus Vilniuje, 
Vokietijoje ir JAV. Kiekvie
nas laikotarpis apibūdintas at 
skira daina.

Darbo metai Vilniuje, kur 
Čiurlionio ansamblis gimė ir 
apie ketvertą metų dirbo rusų 
ir vokiečių smaugiančių oku
pacinių replių sąlygose, pai
liustruotas pasipriešinimo ku
pinu šūkiu: ‘Skamba daina - 
amžiais bus laisva Lietuva’.

Tremtiniški rūpesčiai ir var 
gai, išgyventi Vokieitjoje, at
skamba dainose ‘Namo, broliu 
kai, čia ne mūsų šalelė’ ir ‘Te
gul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias’.

Pastangos išlikti lietuviais 
karštame ir jau ne vieną mūsų 
sutirpinusiame Amerikos kati
le apibūdintos liaudies daina 
"Už jūrų marių’.

Taiklūs ir geri yra tie V. Ka 
valiūno apibūdinimai, skirti 
Čiurlionio ansamblio veiklai 
aptarti tėvynėj ir svetur. Mi
nima monografija, be abejo, 
neaplenkia nė vieno čiurlionie- 
čio veiklos, ilgesni laiką išliks 
kaip Čiurlionio ansamblio 
įveiktų darbų paminklas. Sį 
vakarą į tuos darbus mes ga
lim tik iš tolo pažvelgti.

Nebeprisimenu, ar man te
ko nors vieną Čiurlionio an
samblio koncertą Lietuvoj iš
girsti. Sunkūs ir neramūs lai
kai tada mus slėgė, dar tebe- 
gyvenom ir dirbom Kaune, to 
įima ir gan kebli buvo kelionė 
net į sostinę Vilnių. Kai kam, 
jeigu neklystu, tuomet atrodė, 
kad ansamblio pasivadinimas 
Čiurlionio vardu yra truputį 
pretenzingas. Tačiau tie, ku
rie pažinom A. Mikulskio ga
bumus, energiją ir pasiruoši
mą, neabejojom, kad ansamb 
lis pasieks pasigėrėtiną chori
nio dainavimo auštumą. Sian- 
dine gali džiaugtis ir galvas 
lenkti, kad čiurlioniečiai, puo
selėdami liet, liaudies dainą ir 
muziką, savo Patrono, liau
dies kūrybą didžiai vertinusio, 
anaiptol neapvylė, nors ir ne
turėdami sąlygų iki jo meno 
aukštybių pakilti.

Daugelis turbūt prisime
nam Vokietijoj išgyventą po
kario metą, daugelis ten girdė 
jom vieną ar kitą Čiurlionio 
ansamblio koncertą. Ir gyve
nom tada tokiom mintim, to
kiais jausmais ir ilgesiu, kurį 
jau miręs poetas Kazys Inčiū- 
ra, pabuvojęs ir Sibiro tremty, 
dar prieš tą tremtį tokiu poe
zijos posmu išsakė:

Niekur neišeisi, niekur iš 
laukų tų,

Kur dangus toks melsvas, 
kaip melsvi linai.

Nors svetur ir auksu grįsti 
miestai būtų,

Be tėvynės dūmų trokši tu 
tenai.

Čiurlionio ansamblis, vis 
prieky su muziku A. Mikuls
kiu, nepaisant varganų darbo 
sąlygų, o kartais ir badmiria- 
vimo, tada buvo jaunas, bal
singas, turintis aiškų tikslą ir 
siekį - kad lietuvių daina 
‘skambėtų po šalis plačiausias’ 
Ir ansamblio meninis lygmuo 
buvo toks, kad į jį atkreipė dė
mesį beveik visos Vokietiją 
okupavusios valdžios (žinoma, 
išskyrus rusus, kurie, jeigu bū 
tų pajėgę pagrobti, visą an
samblį būtų išdanginę kur 
nors į Kazachstaną ar Vorku
tą).

Palankiausi ir humaniškiau
si buvo prancūzai. Gen. De 
Lattre de Tassigny prielanku
mo dėka Čiurlionio ansamblis 
buvo įkurdintas Dettingene 
prie Uracho pakankamai erd
vioj ir gražioj vokiečio sodyboj 
ant aukštoko kalno, kurią su
po didelio sodo pavasario žie
dai, o rudenį ir gausūs vaisių 
derliai.

Nors vokiečių skundų ir in
trigų nestigo, nors kartais ir sa 
vi dūmai imdavo graužti akis, 
turime būti atviri ir pripažinti 
kad Dettingene Čiurlionio an
samblis turėjo pakankamai ge 
ras ir nepriklausomas darbo są 
lygas. Kai dėl skurdaus mais
to davinio tekdavo veržti dir
žus, apsukrūs ansamblio vyrai 
nusipirkdavo ir pasipiaudavo 
vokiečio jautį, o tada ir vėl at
sirasdavo daugiau kvapo dai
nuoti, dūduoti ir šokti. Maisto 
davinys buvo varganas ne dėl 
to, kad gėrybių būtų trukę 
sandėliuose, o dažniausiai tik 
todėl, kad ne vienas UNNRc6 
ir IRo direktorius šimtus tūks

tančių dolerių kraudavo į savo 
asmeniškas kišenes, į juodą rin 
ką paleidę tas gėrybes, kurias 
geri žmones, anot Pulgio And- 
riušio, buvo paaukoję Dievo 
paukšteliam. Na, kaip ten be
būtų buvę, bet vienas dalykas 
nekelia jokių abejonių - Det
tingene Čiurlionio ansamblis 
buvo pasiekęs chorinio daina
vimo profesini lygį.

Vokietijoj Čiurlionio an
samblis rengė koncertus ne tik 
lietuvių DP stovyklose, jis dar 
dainavo prancūzam, amerikie 
čiam, anglam, vokiečiam, ki
tų tautų pabėgėliam, dalyva
vo tarptautinio pobūdžio mu
zikos festivaliuose, visur susi
laukdamas gražaus pasiseki
mo ir teigiamųkritikos vertini
mų. Aną pokario laikotarpį, 
tetrukusi tik apie penketą me
tų, Čiurlionio ansamblis suren 
gė daugiau negu 400 koncertų 
kurių programas sudarė lietu
viškos dainos ir religinė muzi
ka. Turbūt p. Mikulskienė sa
vo archyve turi žinių, kurios 
byloja, kad čiurlioniečių me
no vokiečių žemėj klausė ir žiū 
rėjo 119,000 kitataučių, kurių 
tarpe apie 30,000 prancūzų. 
Žinoma, daugiausia karių ir 
okupacinės valdžios pareigo- 
nių. Kitataučių tarpe čiurlio
niečiai surado ne vieną ilga
metį ir ištikimą draugą, šen 
bei ten paremiantį mūsų sie
kius ir idealus, netgi tikintį, 
kad lietuvių tauta nėra maža 
tauta.

Ak, bet čia jau gan skaudi 
tema! Žiūrėkit, Izraelis netu
ri nė trijų milijonų gyventojų, 
o kokia jis pasaulio galybė! 
Metas, jau metas ir mum liau
tis sirgus mažybės kompleksu, 
bent jau kitiem savo mažumu 
nesigirti, nes juk lietuvių tau
ta, kaip daugelis, ne kūnu, o 
dvasia didelių tautų, turi ir 
pakankamą kiekį savaimingu
mo, ir tiki tas pačias vertybes - 
Dievą. Laisvę ir žmonišku
mą ...

Vokietijoj rengiami Čiurlio
nio ansamblio koncertai lietu
viam išskirtini savo dvasiniu 
poveikiu, kuris kurstė klausy
tojų viltis, juos guodė, džiugi
no ir jaudino. Daina ‘Namo, 
broliukai, čia ne mūsų šalelę’, 
kuria paprastai koncertai bū
davo baigiami, kuri buvo ta-

(Nukelta į 6 psl.)
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ČIURLIONIO 

ANSAMBLIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

pusi lyg ir savotišku himnu, 
koncertų salėse sukeldavo plo
jimų ir valiavimų audras, 
žmones pravirkdydavo. Deja, 
ilgose kelionėse daugelis čiur- 
iioniečių įžiebtų vilčių užgęso, 
bet turbūt perdaug neapsirik- 
sim tikėdami, jog ir dabar tų 
vilčių kibirkštys mūsų sielose 
dar teberusena ...

Ir štai nors keliom akimir
kom atsigrįžkim į Amerikos lie - 
tuvių veidą. Jeigu Čiurlionio 
ansamblis trisdešimt metų 
išsilaikė šiame krašte nesugriu 
vęs, kalta turbūt yra JAV lie
tuvių bendruomenė. Vieni 
gali sau pasiskinti laurų už 
tai, kad Čiurlionio ansamblio 
koncertų ilgėjosi, o kiti, kad 
vienu ar kitu būdu jo pastan
gas ir darbus rėmė.

Be jokių abejojimų, šiuo at
veju daugiausiai nuopelnų pri 
siskynė Clevelando lietuviai, 
nes jie per tuos trisdešimt me
tų Čiurlionio ansamblį rėmė 
dvasiškai ir medžiagiškai, be 
atvangos davė ansambliui jau
no ir gaivaus kraujo. Be jau
nų jėgų, be to jauno kraujo, 
dar vis pajėgiančio žavėtis sa
vo tautos dainomis, ilgesnį lai
ką neįstengtų išsilaikyti joks 
chorinis ansamblis.

Čiurlionio ansamblio muzi
kos mokyklą išėjo šimtai daini
ninkų ir daininikių, kiekvie
nas jų - atskiras žiedas turtin
goj gėlių puokštėj. O tai irgi 
yra didelė paguoda, nes regim 
kad tos ‘medžiagos’ dar vis ne- 
stokojam. Rūpestis kyla, kai 
pažvelgiame į nežinomą ir ne
įspėjamą rytqų, bet ir čia vil
tys kužda, kad M.K. Čiurlio
nio nemirtinga dvasia išlaikys 
ansambli ir toj ūkanotoj ateity 
gyvą, vis tokį pat veiklų ir kū
rybingą.

Ciurlion ansamblio menai - 
dainos, liaudies instrumentų 
orkestrai ir tautiniai šokiai - ir 
Amerikoj nenusmuko iki pap
rasto mėgėjų lygmens. Ir dai
nų atranka, ir jų subtili, išieš
kota interpretacija, ir chori
nio dainavimo išlyginti sąs
kambiai, ir pagalbinių viene
tų darbai, nors profesionalu
mo siekti sąlygų nebuvo, išsi
laikė pakankamoje meninėj 
aukštumoj. Jei šiandien visu 
tuo galim pasidžiaugti ir pasi
girti - mūsų dėkingumą ir pa
garbą tegu priima Čiurlionio 
ansamblio dirigentas ir komp. 

8RUNSWICK 
CORPORATION

Tooling 
Engineer

Sohd expenence m stam ping 
cutting, fo'mmg and punching 
opcMtions is dcsired Prefe< a 
person wttn an engtneerma ot 
tečhnicai degiee

ofter an CMcelient sa'a'y 
prograrri Seno salary 

r»i$tory ar.d resume to
BRUNSWICK 

CORPORATION
2000 Brunswick Lane 

Deland, Fl. 32720 
Attn. Fred Wenk

An Etiual Opportun.ty Emp<oy*r 
M F H

A. Mikulskis, o taip pat ir visi 
kiti ansamblio atskirtų meno 
šakų vadovai, visos valdybos 
ir jų pirmininkai - išskirtinai 
trys ilgiausiai buvę pareigose: 
Juozas Stempužis, Jaunutis P. 
Nasvytis ir Vladas Plečkaitis - 
kurie JAV ansamblio veiklą or
ganizavo, stiprino ir adminis
travo. Lietuvių daina, liau
dies ir originalinė daina, lie
tuvių muzika ir tautiniai šo
kiai yra niekur kitur nepakar
tojamos vertybės. Tai mūsų 
nuosavybė, mūsų tautos dva
siniai turtai. Nėra jie nustum 
ti į šalį ir tėvynėj. Okupuotos 
Lietuvos chorinio dainavimo 
kultūra yra aukštai pakilusi, 
kai kurie lietuvių chorai laimi 
pirmąsias vietas tartautinėse 
chorų varžybose. Bet, kaip at 
rodo, ten į mūsų dainų tarpą 
sistemingai yra brukami ne
maži kiekiai svetimo muziki
nio raugo, o tai lietuvių šir
dyse jau nebegali džiaugsmo 
sukelti.

Čiurlionio ansamblis 40 
metų nešė į žmones nesuterštą 
lietuvių sielos lobį, o A. Mi
kulskis tam idealui atidavo di
džiausią ir gražiausią savo gy
venimo dalį. Tad šia proga te 
gu būna leista dar sykį pakar
toti prieš 25 metus ištartus lin
kėjimus:

Tegu tampa kūnu čiurlio- 

niečių kilnūs tikslai ir sie
kiai!
Tegu skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias!
Tegu lietuviškoji daina su
laukia laisvės savo gimtoj 
šaly! ...

EXPERIENCED
LEADiND MANUFACTURER OF A1R- 
CRAFT GEARS AND PRECISION 
KARTS HAS IMMEDIATE OPEN1NCS 
FOR <

ID/OD GRINDING 
SPLINE GRINDING 

GEAR CUTTING 
GEAR GRINDING

TOP RATES. EXCELLENT BENEFITS 
1NCLUDING BLUE CROSS. BLUE 
SHIELD AND DENTAL PLAN.

ACR INDUSTRIES. INC. 
29200 Calahan

Roseville, Mich. 18060 
313-773-0450

An equal opportunity employer

VVANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 

MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneopolis, Minn.. location. Per-na- 
nenl positions. Good vrorking condi- 
tion A benefits. Fully paid Insurance. 
Apply call or write to: BILL TRACY

MIDWESTERN MACHINERY 
2848 PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOL1S, MINN 55408 
612-825-4481 612-825-4477

(17-26)

Politiniai mitai ir karališki rinkimai
Vilius Bražėnas

Etninės prieškomunisti- 
nės grupės galėtų turėti 
daug didesnį svorį JAV rin
kimuose, negu apskritai 
mes manome. Yra tekę skai
tyti porą politinių analistų 
įrodančių įdomų ir svar
bų faktą, jog tikrumoje ne 
žydų ir ne negrų "mažu
mos” nulemia JAV rinkimų 
pasėkas, kaip plačiai mano
ma, bet kitos etninės gru
pės. Pagal juos — balsuoto
jai esą susiskirstę į tris pa
grindines grupes. Viena jų 
veik visada balsuoja už kon
servatorius, dažniausiai po 
respublikonų partijos skrai
ste. Kita remia "liberalus”, 
paprastai balsuojant pagal 
demokratų partijos liniją. 
Šiai grupei priklauso žymi 
žydų ir negrų balsuotojų 
dauguma. Trečioji grupė 
yra siūbuojančių balsų, svy
ruojančių balsuotojų grupė, 
kuri ir lemia rinkimų, ypač 
prezidentinių rinkimų išda
vas. ši grupė, daugiausiai 
katalikiškos, Europos kil
mės, tautybės, esanti spren
džiamasis veiksnys, priklau
sant nuo to, kurion svars
tyklių pusėn jos balsuotojai 
suviliojami.

šie analistai mano, kad ne 
tiek baptistai, kiek katali
kai nulėmė, pavyzdžiui, 
Jimmy Carter išrinkimą 
prezidentu.

Ligi šiolei ši, trečioji gru
pė, buvo gan lengvai nuvi- 
liojama į kairįjį, "liberali
nį” sparną, masalu naudo
jant "socialinio teisingu
mo”, beturčių aprūpinimo” 
ir kitus panašius idealisti
nius priešrinkiminius šū
kius.

Tačiau, po eilės metų 
konservatyvių vestos infor
macinės kampanijos, ir aki
vaizdoje išsirutulioja n č i ų 
įvykių paliudijimo, kad 
JAV "ekstremistų” būta 
teisių smerkiant pražūtin
gą JAV elito vedamą politi
ką, 1980-jų metų rinkimai 
iškyla virš horizonto grės
mingu debesiu "liberalinei” 
hegemonijai. Nors to nema
tysime TV tinklų "specia
liose" (visada tokiose pat — 
kairės filosofijos) progra
mose, ne tik negruose, bet 
ir žyduose išryškėja aiš
kus nusivylimas "liberalų” 
(abiejų didžiųjų partijų) 
politika. Ji atnešė infliaci
ją, aukštus mokesčius, biz
nio kontrolę, nusikaltimų 
bangą, jaunųjų (gi dabar ir 
vyresniųjų) bedarbę, karo 
grėsmę ir netvarką viduje.

Visa tai, nežiūrint "dar
bo žmogui" skirtų kilniai 
skambančių šūkių, paliečia 
kaip tik tą darbo žmogų ir 
pačius neturtingi a u s i u s 
s 1 u oksnius. Valdančiosios 
klikos — didžturčių su ko
munistų talka ir pasaulinės 
koalicinės vyriausybės kū
rėjų klikos — šlykštus me
las pagaliau tampa atpažin
tas melu.

Council On Foreign Rela- 
tions (CFR) ir ypač jos pa
staroji atžala — Trilateral 
Commission — pagaliau vis 
plačiau atpažįstamos kaip 
užkulisinės jėgos manipu
liuojančios JAV vyriausybę 
bei jos išrinkimą, ir todėl 
atsakingos už Amerikos ir 
pasaulio atvedimą šiandie- 
ninėn grėsmingon padėtin. 
Tų organizacijų net egzista
vimą lig šiolei sėkmingai 
nuslėpusi didžioji žinyba 
pagaliau yra priversta ban
dyti užtušuoti tų organiza
cijų reikšmę bei siekius ir 
išjuokti net sąmokslo gali
mybės mintį. To uždavinio 
ėmėsi net didieji žurnalai.

Tai bus nelengva, nes kli
kos egzistavimą ir įtaką jau 
pastebėjo ne vien tik bėrči- 
ninkai, bet ir intelektualinės 
sąžinės "liberalai”, kurie iš
sigando atpažinę užkulisi
nės diktatūros veidą. Tik 
toks skirtumas, kad bėrči- 
ninkai anuos vadina "Insi- 
ders" (klikos branduolys, 
žinantieji), gi "liberalai” 
jiems duoda” interlocking 
elites” vardą (susipynę eli
tai) ar dar tebevadina 
"Eastem ėst ablishment” 
(Rytų pakraščio įsitvirti
nusieji). Kitaip sakant, po
litiniame parade, pro minios 
užginančius šūkavimus jau 
girdėti Andersono pasakos 
vaiko šūktelėjimas: "žiūrė
kite: Karalius nuogas!..”

Iš asmeniško stebėjimo 
teko prieiti išvados, kad 
prieškomunistinės etninės 
grupės yra įtaigojusios JAV 
rinkimus elito naudai net 
ir netiesioginiai: nedalyva
vimu politiniame procese, 
ar tik pasyviu dalyvavimu, 
t. y. vien tik neorganizuotu 
ir dažniausiai informacija 
neparemtu balsavimu. Dau
gelis leidosi įkalbami, kad 
"politika yra nešvarus biz
nis", arba — "mes nieko 
nereiškiame”. Nemaža yra 
nusivylę, kaip atrodo, pasi
kartojančiai apgaulingais 
prezidentiniais rinkimais. 
Tai irgi žinių apie JAV po
litikos užkulisius stokos pa

sėka. Dėl to perdaug ame
rikiečių susikaupia vien 
cirkiniams prezidentiniams 
rinkimams, kai tuo pačiu 
metu į tuos rinkimus publi
kos dėmesį nukreipęs elitas 
prikrauna Kongresą savo
mis marionetėmis ar šiaip 
pavėjui pučiančiais oportu
nistais. Elitas žino, ko pub
likos dauguma nenori ži
noti, kad Kongresas yra 
galutinę žodį pasakanti ar 
bent jau pasakyti galinti 
vyriausybės šaka.

Matomai valdantysis eli
tas išnaudoja ir daugelio, 
net nuo totalitarinio režimo 
čia atbėgusių, ateivių nuo
stabų įsistebeilinimą į val
džios galvą, ir todėl jų veik 
visišką susikaupimą prezi
dento rinkimams. Net ir čia- 
gimiai, kurie didžiuojasi at
sikratę Karaliaus Jurgio 
valdžios, nors ir pasišaipy
dami, pamaldžiai seka kiek
vieną karalienės Elžbietos, 
princo Charlesį "princesės” 
Ami ir visos JAV "karališ
kos” šeimos — prezidento 
— kiekvieną žingsnį. Todėl 
jie lengvai nu viliojami nuo 
tikrai reikšmingų kongresi
nių rinkimų į "karališkus” 
JAV prezidento rinkimus, 
kuriuos ligi šiolei elitas len
gvai manipuliavo per jo 
kontroliuojamą masinę ži
nybą.

Tuo būdu, nekreipiant dė
mesio į Kongreso kokybę, 
užliūliuota ir žinybos nu- 
smegeninta publika leido 
žingsnis po žingsnio CFR 
ir dabar Trilateristų tvar
komai administracijai bei 
nukairintam Kongresui su
naikinti JAV energijos tie
kimą, ekonomiją, mokyk
las, karines pajėgas, teisinę 
santvarką, tautos moralę ir 
pozicijas pasaulyje. Tik 
konservatyvus Kongresas, 
ne be didelių sunkumų, ži
noma, galės tai pakeisti.

FIRST CLASS 
MACHINIST

PROTOTYPE WORK. SMALL RUNS 
WEST CHESTER. N. Y. AREA

Call (914) 235-2720
(17-22)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

V

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namu: (312) 677-8489
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Dr. Dovas Zaunius (12) Dr. Albertas Gerutis

Sukilimas Klaipėdos krašte
12. Sukilimas Klaipėdos krašte.

Rašydamas apie Dr. Dovą Zaunių, negaliu 
gilintis į Klaipėdos krašto sukilimo istoriją, 
šioje vietoje tepastebėsiu, kad sukilimas turėjo 
pasiuntinio tolesniam gyvenimui tiesioginių pa
darinių. Kaip Mažosios Lietuvos sūnus Dr. 
Zaunius nesvyruodamas nusistatė dėtis prie 
sukilėlių ir išvyko j Klaipėdos kraštą.

Nežinau, ar ir kiek Lietuvos diplomatinis 
atstovas buvo iš anksto pašvęstas j bebręstan- 
čius įvykius. Bet neatrodo, kad sukilimas būtų 
jį užklupęs visiškai netikėtai. Kai Rygoje rezi
davo daugelis svetimų valstybių diplomatų, ku
rie buvo akredituoti ir Lietuvoje, be to, ten 
gyveno užsienio spaudos atstovai, kurių už
davinys buvo sekti gyvenimą visoje Rytų Eu
ropoje, tai Dr. Zauniui teko svarbus uždavinys 
informuoti suinteresuotus asmenis apie tai, kas 
dėjosi Klaipėdos krašte. O jis buvo geriausias 
šaltinis, nes pats kilęs iš Mažosios Lietuvos ir 
pažino kraštą bei žmones. Latvių spaudoje ano
mis audringomis dienomis buvo paskelbta pasi
kalbėjimų su Dr. Zauniumi, kuriuose jis kom- 
petetingai nušvietė ”Dėlko Klaipėdos lietuviai 
sukilo?” Taip, pav., skambėjo antraštė inter- 
view, kurį Zaunius suteikė latvių dienraščiui 
"Latvi jas Vėstnesis” Jis galėjo pasakyti, kad 
sukilimo priešakyje stovi ne kažkokie neatsa
kingi gaivalai, bet garbingi mažlietuviai, kurių 
daugumą jis asmeniškai pažįstąs ir kurie grie- 
bęsi ginklo, kai išseko jų kantrybė dėl krašto 
gyventojų teisių paneigimo. Jis suminėjo Mar
tyną Jankų kaip Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto pirmininką ir kitus jo narius. Zau
niaus teiginiai susilaukė kritikos iš Latvijos 
vokiečių dienraščio "Rigasche Rundschau’’ pu
sės. Taip pat pasiuntinybės spaudos skyrius 
Rygoje savo biuleteniuose apsčiai teikė infor
macijų apie Klaipėdos krašto įvykius, nušvies
damas sukilėlių žygius.

Netrukus paaiškėjo, kad Dr. Zaunius pasi
ryžo pats vykti į Klaipėdą. Rygoje gavome 
žinių, kad jis numatytas Klaipėdos krašto vyk
domosios valdžios (direktorijos) pirmininku. 
Toji direktorija turėjo perimti krašto valdžią 
iš sukilėlių direktorijos, vadovautos Erdmono 
Simonaičio. Po daugelio metų, jau emigracijoje, 
galėjau šį didįjį mažlietuvį keliais atvejais pa
sikviesti iš pokarinės Vokietijos, kur jis apsi
gyveno, iškentėjęs nacionalsocialistinių koncen
tracijos stovyklų pragarą, pas save į Berną, 
kur jis į diktafono juosteles įkalbėjo savo išgy
venimus ano meto Klaipėdos sukilime. Iš E. 
Simonaičio įkalbėtų juostelių esu surašęs apie 
150 mašinėle rašytų puslapių.

Šaulių Sąjungos organas "Trimitas” 1923 
m. vasario 15 d. (Nr. 127) paskelbė tokią ži
nią: ”Mūsų atstovas Rygoje d-ras Zaunius va
sario mėn. 5 d. padavė Valstybės Prezidentui 
atsistatydinimo raštą, kuriame pareiškė, kad jį 
šaukia Manosios Lietuvos kraštas. Dėl tos pat 
priežasties atsistatydino Lietuvos atstovas Es
tijai p. Gailius, kur taip pat išvyko į Klaipėdos 
kraštą”.

1923 m. vasario 9 d. Kauno dienraštis 
"Laisvė” paskelbė kiek išsamesnę "Eltos” in
formaciją apie Zauniaus pasiryžimą vykti Klai- 
pėdon:

"Elta. Kaunas. D-ras Zaunius, mūsų atsto
vas Rygoje, vasario 5 d. padavė P. Prezidentui 
atsistatydinimo raštą, motyvuodamas tatai šio
mis priežastimis: "Mano gimtosios tėvynės, 
Mažosios Lietuvos prisidėjimui prie Lietuvos 
Valstybės virtus svarbiausiu dienos uždaviniu, 
mano broliai Mažoje Lietuvoje šaukiasi tarp 
visų iš Mažosios Lietuvos kilusių lietuvių taip 
pat ir manęs, primindami man, kad nepakanka 
to, kad aš stoju pats savo asmenimi Lietuvos 
Valstybėn, o kad reikia paimti su savim ir 
gimtasai kraštas — Mažoji Lietuva”. D-ras 
Zaunius pastatė tą savo uždavinį kaipo dalyką, 
kurio jis negali nepaboti, ir pareiškė savo ne
palaužiamą pasiryžimą Lietuvos Valstybei tar
nauti šiandien, kaipo Mažosios Lietuvos lietu

vis. D-ras Zaunius vasario 6 d. išvažiavo Klai- 
pėdon”.

Tačiau, kaip netrukus paaiškėjo, Dr. Zau
nius Klaipėdos krašto posukiliminės direktori
jos pirmininku vis dėlto nepasidarė. Tos pa
reigos atiteko atstovui Estijoje Viktorui Gai
liui, kuris irgi pasitraukė iš diplomatinės tar
nybos ir išvyko Klaipėdon. Erdmonas Simo
naitis, mano klausiamas, pagal turimus užra
šus, taip atsakė: "Reikėjo atstatyti Alijantų 
autoritetą. Mes šitą pripažinome. Iš Rygos bu
vo iškviestas Dovas Zaunius. Jis atvyko, bet 
sužinojęs apie politines sąlygas, nesutiko ir vėl 
išvažiavo. Buvo iškviestas Viktoras Gailius, 
ir jis sutiko būti direktorijos pirmininku”.

E. Simonaitis po tiekos metų negalėjo tiks
liau papasakoti, kokios buvo tos "politinės są
lygos”, dėl kurių Zaunius nesutiko perimti di
rektorijos pirmininko pareigų. Esu linkęs pri
leisti, kad pati Santarvės komisija pasipriešino 
Dr. Zauniaus kandidatūrai dėl tam tikrų poli
tinių motyvų. Kaip bebūtų, jis buvo kilęs iš 
Mažosios Lietuvos tos dalies, kuri pasiliko už 
nepriklausomos Lietuvos valstybės ribų. Zau
niaus paskyrimas Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininku galėjo būti aiškinamas kaip pre
tenzijų rezervavimas į Mažosios Lietuvos Už
nemunę. O Santarvei, be abejojimo, turėjo rū
pėti padėtį apraminti. Tuo tarpu kitas kandi
datas, ligšiolinis atstovas Taline Viktoras Gai
lius buvo kilęs iš Klaipėdos krašto, tad buvo 
natūralu, kad sustota ties jo kandidatūra.

"Lietuvos Aidas" 1940 m. vasario mėnesį 
nekrologe rašė, kad "sujudėjus Mažajai Lietu
vai (1923 metų pradžioje) D. Zaunius vyko į 
Klaipėdą dalyvauti sukilimo organizavime”. Pa
sak laikraščio, Zaunius paskirtas čekoslovaki- 
jon prekybos sutarties derybų vesti, "aprimus 
Klaipėdoje".

Tokie teiginiai ne visiškai galėjo atitikti 
tikrenybę ta prasme, jog Zaunius iš Rygos į 
Klaipėdą išvažiavo vasario 6 d., taigi kai suki
limas jau buvo baigtas. Atvykęs į Klaipėdą, jis 
galėjo būti naudingas savo patarimais, kaip iš
narplioti visą bylą, nes buvo patyręs diploma
tas, bet dalyvauti "sukilimo organizavime” tik
rai nebegalėjo.

Kas kita Dr. Juozas Purickis, buvęs užsie
nių reikalų ministras. Jis nuo pat pradžių įėjo 
į sukilimo štabą ir Peteraičio slapyvardžiu vei
kė kaip politinis patarėjas.

Viktoras Gailius buvo antras jaunos Lie
tuvos valstybės diplomatinis pareigūnas, pra
dėjęs kilti užsienių reikalų ministerijos žiny
boje. Jis savo karjerą pradėjo atstovybėje Ber
lyne. Nesant atstovo, kurį laiką ėjo atstovo pa
reigas. "Lietuvos Albnme” 1921 m. apie V. 
Gailių parašyta, kad jis esąs "Lietuvos atsto
vybės Berlyne laikinas šefas”. Tuo tarpu bos- 
toniškė "Lietuvių Enciklopedija” stačiai rašo, 
kad V. Gailius buvęs "Lietuvos atstovas Vo
kietijoje” nuo 1920. V. 1 iki 1922. VII. 1.

Bet nuolatiniu diplomatiniu atstovu Ber
lyne V. Gailius vis dėlto nebuvo paskirtas. 1922 
m. birželio pradžioje Kauno spaudoje paskelbta, 
kad "buvęs ligšiol mūsų atstovas Šveicarijoje 
V. Sidzikauskas nuo birželio 9 d. persikelia Ber
lynan ir apima pareigas mūsų atstovo Vokie
tijoj”. Apie tą patį laiką V. Gailius perkeltas 
Chargė d. Affaires Estijon, o Dr. Zaunius, bū
vės tose pareigose Taline, pasiliko atstovu tik
tai Rygoje.

Viktoras Gailius į diplomatinę tarnybą jau 
nebegrįžo ir pasiliko Klaipėdoje. Galimas da
lykas, kad Gailius pats nepanorėjo pastoviai 
imtis atsakingų pareigų tokioje vietovėje, kaip 
Berlynas, kur buvo tiek daug reikalų. Kaip 
bebūtų, jis karo metu buvo sunkiai sužeistas 
ir turėjo palaužtą sveikatą. Gailius tarnavo tai 
Klaipėdos krašto direktorijoje, tai gubernatū- 
roje, tai uosto administracijoje. Prieš pat Klai
pėdos krašto priklausomybės Lietuvai galą, 1938 
m. pabaigoje, Viktoras Gailius buvo paskirtas 
Klaipėdos krašto gubernatorium, gavęs ministro 

titulą. Tose pareigose jis išbuvo iki 1939 m. 
kovo 23 d., kai Hitleris privertė Lietuvą per
leisti Klaipėdos kraštą Vokietijai. Tokiu būdu 
Viktoras Gailius buvo, nors ir trumpą laiką ir 
tai jau Lietuvos nepriklausomos valstybės su
temų laikotarpyje, antras Mažosios Lietuvos 
sūnus, kuriam buvo suteiktas ministro titulas. 
Tiesa Zaunius užėmė ypatingą vietą tuo, kad jo 
tėviškė pasiliko už Lietuvos valstybės ribų, 
šiandien jo tėviškė paversta rusiškąja Kali
ningrado sritimi.

13. Dr. Zauniaus žmonos mirtis ir jo 
išvykimas iš Rygos

Neįėjęs dėl ne visiškai išaiškintų priežasčių 
į besiformavusius Klaipėdos krašto valdžios or
ganus, Dr. Zaunius grįžo į Rygą, kur jį laukė 
skaudus smūgis: 1923 m. vasario 15 d. mirė jo 
žmona Marija, gimusi Jasinskaitė. Galimas da
lykas, kad Zaunių sulaikė nuo pasilikimo Klai
pėdoje grynai šeimos motyvai. Jis žinojo apie 
sunkią ir beviltišką žmonos ligą, tad tokiomis 
aplinkybėmis negalėjo nė galvoti apie kėlimąsi 
iš Rygos į Klaipėdą.

Marijos Zaunienės liga įėjo į kritinę fazę 
kaip tik tuo metu, kai Klaipėdos krašte brendo 
lemtingieji įvykiai, išsilieję į atvirą sukilimą. 
Apie velionės laidotuves Eltos Rygos skyrius 
paskelbė tokį pranešimą (pagal dienraštį "Lie
tuva” 1923. II. 28):

"Vasario 20 d. Rygoje buvo mirusios buv. 
Lietuvos Atstovo Latvijoje Dr. Zauniaus žmo
nos, Marijos Zaunienės, laidotuvės. Lygiai 12 
vai. Dr. Zauniaus bute mg. Juodvalkio atlaiky
tos iškilmingos pamaldos. Pamaldose atsilankė 
Latvijos valstybės prezidentas čakste su žmona, 
ministeris prezidentas Pauliuks, kai kurie mi- 
nisterių kabineto nariai, taip pat vietos diplo
matų korpusas in corpore; iš lietuvių — Lie
tuvos atstovas Latvijoje p. Aukštuolis, karo 
atstovas majoras Murnikas, atstovybės valdi
ninkai, lietuvių mokyklų mokytojai ir nemaža 
visuomenės veikėjų. 1 vai. prasidėjo eisena į 
šv. Mykolo kapus, kur velionė palaidota. Ant 
kapo padėta daug vainikų ir gėlių”.

Valstybės Prezidentas čakste, dalyvavęs lai
dotuvėse, taip pat atsiuntė Dr. Zauniui tokio 
turinio užuojautos laišką:

"Didžiai Gerbiamas Pone Ministeri,
Gavęs žinią apie Tamstos žmonos nelauktą 

mirtį, drįstu išreikšti Tamstai, didžiai gerbia
mas pone Ministeri, mano ir mano šeimos gi
liausią užuojautą. Tas skaudus likimo smūgis 
Tamstai bus dvigubai sunkesnis dabar, kai San
tarvės didžiųjų valstybių teisingu nutarimu 
Tamstos tėvynė vėl susijungė su savo motina 
— Lietuva, ir prieš laiką atsiskyrusiai nebuvo 
lemta pasidalinti Tamstos jaučiamu džiaugsmu 
dėl išsipildymo lūkesčio, kuriam įgyvendinti ir 
Tamsta padėjai visas savo jėgas. Tikiuos, kad 
sielos rimtį Tamsta rasi nepaliaunamo Tamstos 
tautos dirvos darbe ir visas žaizads gydantis 
laikas ir Tamstai padės rasti sielos lygsvarą”.

Nors latvių prezidento laiško tekste įsi
brovė klaida ta prasme, kad Dr. Zauniaus tė
viškė (Mažosios Lietuvos Užnemunė) nesusi
jungė su visa Lietuva, bet laiško gavėjas galėjo 
jaustis pagerbtas tokiu jam dėmesio parodymu.

Vasario 28 d. Dr. Zaunius įteikė Latvijos 
valstybės prezidentui čakstei savo atšaukimo 
raštus. Kokią išskirtinę padėtį atstovas buvo 
įsigijęs latvių sostinėje, galima spręsti dar iš 
to, kad Latvijos valstybės prezidentas jo garbei 
suruošė pietus, kuriuos dalyvavo latvių ministrų 
kabineto nariai ir aukštieji užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkai. Atsisveikinimo pietus su
rengė taip pat užsienių reikalų ministerijos val
dytojas Cielens. "Eltos” Rygos skyrius pateikė 
tokią žinią apie Zauniaus išlydėjimą iš Rygos:

"Kovo 1 d. apleido Rygą d-ras Zaunius. Pa
lydėti buvusį atstovą atvyko stotin latvių už
sienių reikalų ministerijos valdytojas Cielens 
ir viceministeris Albats, užsienių reikalų mi- 
nisterio kanceliarijos šefas Lazdinš ir visa eilė 
diplomatų ir svetimų valstybių atstovų Rygoj. 
Iš lietuvių pusės Zaunių lydėjo p. Aukštuolis, 
dabartinis Lietuvos atstovas Latviams, lietuvių 
karo atašė maj. Murnikas ir visi atstovybės bei 
konsulato darbuotojai.

(Bus daugiau)
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Pati istorija priešinasi istorijos
Bronys Railaklastojimui

Naujausiame Bronio Railos veikale "VAIVOS RYKŠ
TĖ" yra keliolika paskaitų, arba "prakalbų" į Lietuvą 
per Laisvės Radiją apie tai, kaip sovietinėje Lietuvoje 
nuolat klastojama politinė, rezistencinė ir kultūrinė Lie
tuvos istorija, čia pateikiame autoriaus bendrą atkirti 
dėl Lietuvos kultūrinių ir dvasinių ištakų klastojimo. 
Rašytojas savo ankstyvesnėje prakalboje buvo pareiškęs 
mintį, kad ir pačioj Lietuvoj bematant subliūkštų komu
nistinė propaganda, "jei kada sovietinėje santvarkoje vi
dinės liberalizacijos pakopom paūgėtų minties ir spaudos 
laisvė, o su tuo ir garbingesnis visokių idėjų rungty
niavimas". ..

Deja, laisvam idėjų rungty
niavimui rytojus dar neaušta.

Totalistinė sistema ir josios 
jėgos centras (Maskva) reika
lauja permerkti sovietinės Lie 
tu vos istoriją, ekonomiką, po
litiką tik valdžiai naudingom 
ar malonio ‘tiesom’. Tad čia 
reikia kone viską klastoti.

Todėl beveik nenuostabu, 
kad panaši falsifikacijos ten
dencija jau brukama ir sritin 
tokių mokslų, kur, rodos, jai 
visiškai ne vieta.

Bet kadangi ir toji sritis pa
gal leninistų rusofilų įsitikini
mą yra svarbi ‘filosofija’ ir turi 
būti pajungta komunistinės 
statybos, o dar daugiau liau
dies valdovų šlovinimų nau
dai, tai klastojimų tendencija 
ir politiniai uždaviniai vis įžū
liau grūst grūdami jau ir lie
tuvių literatūros ar meno stu
dijų veikaluose.

Iš daugelio kitų, sustokime, 
pavyzdžiui, ties Vilniuje 1977 
metais ‘Vagos’ išleista Leono 
Gudaičio stambia (per 400 
puslapių) studija apie lietuvių 
literatūrinę spaudą nuo 1904 
ligi 1917 metų su trupučiu, 
vardu ‘Platėjantys akiračiai’.

Galima pripažinti, kad au
torius čia visai rimtai ir dera
mais moksliniais metodais, 
remdamasis daugeliu šaltiniu, 
išnagrinėja šio šimtmečio pra
džios mūsų pirmuosius litera
tūros žurnalus.

Žinoma, kas be to, - jei leis
tumėt man kiek šyptelti, - mū 
sų literatūros istorikas, reikia 
ar nereikia, ir dažniausiai vi
sai be reikalo dirbtinai pabrė- 
žinėja ano laikotarpio veiklo
je, ypač literatūros srityje, la
bai menką ar visai nebuvusi 
Vinco Kapsuko vaidmenį.

Niekaip negalima suprasti, 
kodėl šio Rusijos kompartijos 
įrankio, siauro partinio veikė
jo ir literatūrinio diletanto 
vaidmuo būtinai keliamas net 
j literatūros kritiko panteoną. 
Negi užtenka, kad jis tik bėdi
nai bandė dengtis tikrai dide
lio Kapso - Vinco Kudirkos - 

-------------------------- IŠKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti, kaip tik išeis iš spaudos, Br. 
Railos naujausią knygą "Vaivos Rykštė”. Knyga 426 psl. 
Kaina 10 dol.

Atsilyginsiu gavęs knygą

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

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

slapyvardžiu, neva kukliai su
simažindamas į ‘Kapsuką’? Be. 
je, to paties Kapso, kurio tau
tos himnas tuoj buvo pašalin
tas sovietinėje Lietuvoje ...

Tarsi šitokios duoklės kom
partijai dar nebūtų užtekę, L. 
Gudaitis, kaip tarybinis kryp
tingas literatas, savo veikalo 
‘Pabaigos žodyje’ (p. 416) be 
jokio pagrindo ir įrodymo taip 
pat įklijuqa mūsų rusofilų už
kulisyje sugalvotą ir įžūliai 
brukamą teoriją, kad ‘Didžio
jo Spalio revoliucija’, girdi, ne 
tik ‘išvadavo carizmo paverg
tas tautas’, bet ji ‘paskatino ir 
Lietuvos darbo žmones kilti į 
kovą prieš okupantus vokie
čius ir vietinę buržuaziją’(l)

Ne, netiesa! - buvo visai ne 
taip.

Rusiškoji Spalio revoliucija 
Maskolijos pavergtų tautų ne 
tik nevadavo, bet stengėsi nau 
jai kuriamos raudonosios im
perijos replėse išlaikyti visas se
nosios carinės imperijos tautas 
ir žemes. Ir tikrai pavyko jai 
vėl pajungti ukrainus, gudus, 
Kaukazo ir Azijos tautas.

Pirmojo pasaulinio karo oku
pantai vokiečiai, prakišę Va
karuose ir nebesitikėdami išsi
laikyti Pabaltyje, anuomet pa 
tys traukėsi iš Lietuvos. ‘Kap- 
sukinei liaudžiai’ neteko ir ne
reikėjo su jais muštis.

Bet Lietuvos darbo žmonės, 
ir visą buržuaziją įskaitant, 
tikrai ryžtingai pajėgė pasi
priešinti (Kapsuką Lietuvos 
linkui stūmusiai) sovietinei ka 
rinei invazijai iš Rytų. Jie ga
na greit ir sėkmingai atstatė 
nepriklausomą valstybę, nors 
vėliau patys vieni nebepajėgė 
apginti sostinės Vilniaus nuo 
pilsudskinių okupantų.

Bet ne tik tokios juokingos 
pasakos dabar brukamos į kul 
tūros istorijos mokslinius veika
lus. Lygiai mėginamos klasto
ti ir abstrakčios, be politinio 
prieskonio, literatūrinės sąvo
kos.

Taip ir L. Gudaičio litera
tūrinės žurnalistikos studijoje 

nei iš šio, nei iš to prikergia
mas svetimas svaičiojimas, esą 
ano laikotarpi visai silpnutė 
‘revoliucinių rašytojų’ kūryba 
(nebent J. Janonį išskyrus), 
kaip ir jokios reikšmės neturė
jusi, tuomet visiškai primity
vi neva ‘marksistinė kritika’ 
buvusi - ‘aukščiausia lietuvių 
estetinės minties pakopa iki ta
rybiniais metais’ (p. 420) ...

Kaip tokios ‘išvados’ gali šok - 
te iššokti šiaip jau gana rimta
me kultūros istorijos veikale, 
joks nuosaikiai mąstanti lietu
vis negalės suprasti.

Juk kiekvienas šios knygos 
tarybinis skaitytojas, net par
tinis ar komjaunuolis, aiškiau
siai gali matyti, kaip per ‘Ga
bijos’, ‘Draugijos’, ‘Švyturio’, 
‘Aušrinės’, ypač per ‘Vaivo
rykštės’ ir ‘Pirmqo Baro’ al
manachus ir žurnalus:

— brendo lietuvių tautinė 
dvasia,

— ryškėjo meno vertybių 
estetiniai kriterijai,

— gimė vis dažnesni ver
tingi, kartais pernelyg pabrė
žiamų patriotinių tendencijų 
kūriniai,

— gaivalingai ištvino visų 
tautos sluoksnių troškimas ir 
bendras ryžtas iš karo pelenų 
prikelti tautą laisvam gyveni
mui ir

— vėl sėkmingai įkurti ne
priklausomą valstybę.

Šiuos veiksmus ir žygius at
liko visi visokie lietuviai patri
otai. Liaudis ir buržuazija, 
valstiečiai ir darbininkai, 
miestelėnai ir šviesuoliai, dar
gi ne vienas pažangus, tautiš
kai susipratęs dvarininkas.

‘Platėjančiuose akiračiuose’ 
gan šiltai aptariami ano laiko
tarpio mūsų žymesnieji rašy
tojai - Krėvė, dargi Gira, Vaiž
gantas, A. Jakštas, Maironis, 
M. Biržiška, Binkis, Šeinius, 
Puida, Sruoga, Žemaitė, Šilin
gas ir daugelis, daugelis kitų - 
buvo kaip tik didžiai aktyvūs 
mūsų dvasinės, o kartu ir po
litinės laisvės statytojai.

Ant tų kultūros pakopų kilo 
brendo ir savitam gyvenimui 
stojosi Lietuva.

Nepaisant kiek knygos au
torius kišo kompartijos įpirštas 
teorijas, iš jo veikalo duomenų 
kiekvienas aiškiai regės, kaip 
visa ano laikotarpio lietuvių 
kultūros istorija nesugriauna
mai liudija ką kitą.

Ji pati iškalbingiausiai prieš • 
tarauja ir priešinasi mūsų tau
tos istorijos klastotojų užma
čiom.

Beviltiškom, kaip matyt ...

TARĖSI LIETUVIŲ IR 
ŽYDŲ ATSTOVAI

š. m. balandžio 20 d. New 
Yorke B’NAI B’RITH Anti- 
Defamation Lygos patalpo
se, įvyko kruopščiai planuo
tas lietuvių ir žydų atstovų 
pasitarimas.

Pasitarime žydus atsto- - 
vavo ’BNAI B’RITH Anti- 
Defamation Lygos centro 
komiteto pareigūnai — 
JAV-ių programos direkto
rius Theodore Freedman, 
ko-direktorius Leon Klinic- 
ki, rabinas Leonard S. Kra- 

witz, tarybos narys Edward 
Weiss ir A. Epštein.

Lietuvių Bendruomenę at
stovavo PLB garbės teismo 
pirm. dr. Bronius Nemickas, 
JAV LB Visuom. Rkl. Tary
bos pirm. A. Gečys, Kana
dos LB Visuom. Rkl. Komi
sijos pirm. adv. Joana Ku- 
raitė, JAV LB Tarybos na
rys dr. Viktoras Stankus, 
AABS darbuotojas dr. Ro
mualdas Misiūnas ir Audro
nė Misiūnienė, kuriai teko 
būti adv. Epštein pirminiu 
kontaktu pasitarimo mintį 
gvildenant.

Posėdis buvo pradėtas lie
tuvių ir žydų atstovų tar
pusavio pasiinforma v i m u 
apie grupių emigraciją į 
Ameriką, turimus uždavi
nius, sutinkamas proble
mas, ir pagrindines veiklos 
sritis. Po to, atvirai, tačiau 
mandagiai, aptarta tos pro
blemos, kurios lietuvių — 
žydų tarpe kelia nesusipra
timus ir jų tarpusavio bend
radarbiavimą trukdo. Pasi
džiaugta esamais šviesiais

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7*/ž% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.L.I/'.

aini 

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thura., Fri, 9-5: Sat„ 9-1; Cleaad Wad.
Juetas Gribaualtaa, vedėjas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LATHE OPERATOR...
DAYSHIFTWITH SOME
FLEXIBILITY IN HOURS

INJECTION MOLDING OPERATORS ...
ALL SHIFTS AVAILABLE

360 W. Oakland Avė. Oakland, NJ
201-337-8116

(20-21)

p a v y z džiais abipusiame 
bendradarbiavime, nutarta 
jį skatinti, ieškant to kas 
mus jungia ir siekius stip
rina. Sutikta, kad praeities 
žaizdų atvėrimas nepasitar
nauja bendradarbia v i m o 
puoselėjime ir jautrių klau
simų svarstymas paliktinas 
kvalifikuotiems asmenims, 
o ne emociniai paveikia
moms masėms. Pasisakyta 
už artimą bendradarbiavi
mą žmogaus teisių, savitų 
kultūrų puoselėjimo, ir tau
tiniai — tikybiniai grynų 
šeimų išlaikymo srityse. 
Nutarta bendrai siekti iš 
komu nikacinij priemonių 
eliminuoti vienų kitiems 
metamus kaltinimus, kurie 
tik kenkia glaudžiam bend
radarbiavimui. Ir vieni ir 
kiti dės pastangas visuome
nės galvoseną formuoti an
tagonizmus šalinančia kryp
timi. Sutarta keistis infor
macija ir iškylančias proble
mas aiškintis reguliariai 
šaukiamuose pasitarimuose.
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CICERO TAUTININKAI TVIRTI IR DARBINGI
ALT S-gos Cicero sky

rius, įžengęs j tretįjį savo 
veiklos dešimtmetį yra tvir
tas ir darbingas.

š. m. gegužės mėn. 2 d. 
„ įvyko metinis skyriaus na

rių susirinkimas Sigutės ir 
Juozo žemaičių namuose. 
Pirmininkavo inž. K. Biskis, 
sekretoriavo — Danutė Lie- 
pienė.

Skyr. valdybos pirm. Pr. 
Kašiuba padarė veiklos pra
nešimą. Kalbėdamas apie 
leidinį "TAUTINĖS MIN
TIES KELIU” pasakė, kad 
skyrius yra šio leidinio vie
nas mecenatų, kvietė kas 
neturi nusipirkti sau ar pa
dovanoti kitiems, pasiimti 

' po keletą egzempliorių pla
tinimui. Pirmininkas papa
sakojo apie gautus iš cent
ro valdybos aplinkraščius, 
pabrėždamas ALT S-gos ve
damą liniją, kad Tautinė 
Sąjunga rėmė, remia ir 
rems ALTos ir VLIKo veik
lą. Visi susirinkimo dalyviai 
plojimu pritarė centro or- 

- ganų vedamai politikai.
Iždo reikalą referavo J. 

Cinkus, ilgametis skyriaus 
iždininkas. Jis pasidžiaugė, 
kad skyrius kasmet laiku, 
tvarkingai atsiskaito su 
centru, įneša nario mokes
čio nustatytą nuošimtį. 
Kvietė narius apsimokėti 
nario mokestį, kuris šiuo 
metu yra 5 dol.

Skyriaus valdybai atsi- 
’ statydinus, pusiau slaptu 

balsavimu išrinkta nauja 
valdyba ir revizijos komisi
ja. Pr. Kašiuba — pirm., 
Z. Juškevičienė, Sigutė Že
maitienė — vicepirm., I. 
Petrauskienė — renginių 
vadovė, D. Liepienė — se
kretorė, J. Cinkus — iždi
ninkas.

Revizijos komisija: inž. 
G. Biskis, A. Juškevičius, J. 
žemaitis.

Į Cicero ALT skyrių pa
skirti delegatai: J. Cinkus 
ir St. Liepas. J. žemaitis. 
Pr. Kašiuba yra Tautinės 
S-gos vienas atstovų ALT 
taryboje.

Skyriaus ateities užmo
jai yra praktiškai veikti, 
talkinti vietos ALT veiklai. 
Rūpintis tautinės kultūros 
puoselėjimo reikalu, jung
tis į kolonijos kultūrinę 
veiklą. Siekti palaikyti glau
džius tarpusavio ryšius su 
kaimyniniais tautinės są
jungos skyriais: remti jų 
renginius .juose dalyvauti. 
Iškelta mintis sudaryti ci- 
ceriškių stalą Chicagos sky
riaus rengiamame pavasa
rio baliuje, gegužės 17 d. 
Tautiniuose Namuose.

Siekiant tarpusavio san
tykių glaudinimo ir tauti
nės dvasios stiprinimo nu
tarta šią vasarą surengti iš
vyką prie Nepriklausomos 
Lietuvos Prezidentų eglių, 
Tautų Draugystės parke, 
Indianoje. Skyriaus nariai 
D. ir St. Liepai ir Z. ir A. 

Juškevičiai, turintieji vasa
ros namus prie Michigano 
ežero, netoli Tautų Drau
gystės parko, visus iškylos 
dalyvius užkvietė pas save, 
pasimaudyti, atsigaivinti... 
Kvietimą visi maloniai pri
ėmė.

Pr. Kašiuba iš juostelės 
perdavė Lietuvos Preziden
to A. Smetonos kalbą skir
tą Lietuvai gelbėti ir lietu
vius jungti. Kalba buvo pa
sakyta 1941 m. Chicagoje, 
Palmer House viešbutyje, 
banketo metu, kuriame da
lyvavo tūkstantis žmonių. 
Prezidento pasakyta kalba 
yra gilios tautinės, politinės 
minties, su didaktiniu prie
du. Prezidentas skelbia Lie
tuvos valstybės nelaimę, 
kviečia visus rūpintis, veik
ti, kad Lietuva ir vėl būtų 
laisva. Kviečia ugdyti tau
tinį solidarumą net pamo
ko, kaip praktiškai tai da
ryti. žodis didžiai reikšmin
gas, istorinės reikšmės, 
naudingas ir dabarčiai.

Pasisvečiavimo metu, prie 
vaišių stalo, sužinota, kad 
artimoje ateityje išeis sky
riaus narės, poetės Al. Ka- 
šiubienės eilėraščių rinki
nys, mūsų atžalynui skir
tas. šią žinią su entuziazmu 
sutiko, išklausė ir padarė 
sugestiją valdybai surengti 
šios knygos iškilmingas su
tiktuves.

Z. Juškevičienė

■ laiškai Dirvai
STEBUKLAI

Su dideliu įdomumu skai
tau Dr. A. Geručio seriją 
straipsnių apie Dr. D. Zau
niaus diplomatinį gyveni
mą.

Ypatingai Dirvoje Nr. 18, 
kur aprašoma apie 5 milijo
nų markių paskolą Latvijai.

Ar tai nėra stebuklas? 
Vos pirmus metus po Ne
priklausomybės paskelbimo 
Lietuva padeda kaimynui 
Latvijai.

Kitas įdomus aprašymas 
tai grįžimas gimusiųjų Lie
tuvoje gyventojų iš Sovie- 
tijos. Prie minėtų gyvento
jų priklausė taip pat ir ma
no tėvai — sesuo ir aš.

1921 metais rudenį mus 
pakrovė Odesos uoste, Uk
rainoje, į prekybinius vago
nus. Prieš ’pakrovimą” įvy
ko paskutinis patikrinimas 
ir komisarai nutarė tėvą ne
išleisti nes buvo banko tar
nautojas, tai yra "buržu
jus”. Nežinau kieno dėka, 
bet tėvą paleido ir mūsų 
traukinys pajudėjo. Neatsi
menu kiek dienų-naktų va
žiavome.

Bet štai mes esame Lat
vijoje, buvome apgyvendin
ti barakuose. Tikrai, kaip 
dr. A. Gerutis aprašo, gavo
me maistą.

Silkę, taip silkę, bet kas 
galėjo valgyti tą silkę tie

siai iš statinės?
Mus vaikus žavėjo ne sil

kė, kiek latviška juoda duo
na. Kokia ji buvo skani, 
kaip gražiai kvėpėjo ir kas 
svarbiausia minkšta. Mums 
vaikams tai buvo tikras py
ragas.

Latvijoje išbuvome 2-3 
dienas, o vėliau vėl į trau
kinį ir į Lietuvą.

Kokie mes buvome lai
mingi po visų pergyvenimų 
ir baimės, atsirasti laisvoje 
Lietuvoje kur ir maisto tru
kumų nebuvo. Lietuvos vy
riausybė rūpinosi savo gy
ventojų saugumu ir žmoniš
kumu.

šiandien skaitau kiek tas 
pinigo kainavo jaunai vals
tybei, bet mums išlaidų pa
dengimui niekas sąskaitos 
nepristatė. Pagarba valsty
bei ir jos vyrams, kurie bu
vo susirūpinę gimusiais Lie
tuvoje gyventojais. O, tai 
įvyko beveik prieš 60 metų.

K. Knopfmileris 
Lehigh-Acres, Fl.

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 

MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneapolis, Minn., location. Perma- 
nenl positions. Good working condi- 
tion & benefits. Fully paid Insurance. 
Apply call or write to: BILL TRACY 

MIDWESTERN MACHINERY 
2848 PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOLIS, MINN 55408 
612-825-4461 612-825-4477

(17-26)

— Tavo akys visą laiką drumsčiasi: kar
tais aš ten matau atsispindintį dangaus ultra
mariną, kartais jos susidrumsčia, kaip vėjo pa
glamonėta jūra, ir aš nieko nebematau.

— Tu moki fantazuoti, Alki: kodėl tu ne 
rašytojas ?

— Nerimtas amatas: kūno kultūra pelnin
gesnė ir sveikesnė profesija, žodžiu, aš tavęs 
bijau, Nate.

— Nuo kada tas šaunus mergogauda pa
sidarė bailys? — ji žaismingai šypsosi ir už
meta saulės nudegtas, apvalainas rankas jam 
už kaklo.

— Tu niekad nežinai, koks kipšas slypi po 
gražios moters kauke, — jis paima jos plaukų 
kuokštelį ir prispaudžia prie lūpų.

— Tu bijai, kad tas kipšiukas aštriais ra
geliais tavęs nesubadytų, — ji nuoširdžiai šyp
sosi, rodydama jam labai baltų dantukų eilutes.

— Bijau ... Matai, yra meilių, kurios blyk
steli ir užgesta, kaip degtukas; yra meilių, ku
rios liepsnoja ramiai ir pastoviai, ir yra meilų, 
kurios smilksta, kaip drėgnos durpės.

— Kokios meilės tu nori, Alki?
— Ramios, pastovios ...
— Kaip fabrikėlis, kur ramiai ir pastoviai

gaminami vaikai konvejeriu, cha, cha, cha! — 
Jis žiūri atsilošęs ir nustebęs, stebėdamas, kaip 
nuo juoko virpa jos pusnuogios, gražios krūtys. 
— Tu, Alki, galvoji, kaip sotus biurokratas, 
kuriam daugiau niekas nerūpi, kaip miegama
sis, valgomasis, vaikų kambarys ir įstaiga. Kas 
suvysto savo gyvenimą vaikų vystyklais, tas 
niekad nepatirs, kas yra tikrasis gyvenimas. 
Tik kurmis bijo iškišti savo snukutį iš urvelio 
ir pažiūrėti į saulę! Nebūk kurmelis, Alki! žiū
rėk, kaip dyvinai virpa jūra, tartytum aš tavo 
glėbyje! Tu žinai... Bėgam! — ji pašoksta, 
griebia Alkį už rankos ir nusitempia į jūrą.

Ir tą dieną po slopios ir nepaprastai tvan
kios dienos vidunaktį kilo audra su perkūnija. 
Iš motelio antro aukšto buvo matyti miestelio 
pakraštis, ir jūros lopas apgobtų juodo debe
sio. Ultramarino žaibai, tarytum paklaikusios 
gyvatės, smigo į švokščiantį vandenyną, ir per
kūnas kartais tvieksdavo su tokia smarkybe, 
kad jiems pasimatydavo, tarytum ištryškę van
dens stulpai susilieję su debesimis. Tuomet Na
talė glaudžiau glustelėdavo prie savo mylimojo 
peties, nes jai pasimaivėdavo pasaulį uždusiant 
įsiaudrojusio debesies glėbyje. Ji visa virpėjo 
ir skaudžiai maloniai jautė, lyg būtų kiaurai

varstoma aštrių žaibų ir kažkodėl troško, kad 
audra niekad nesibaigtų. Tai buvo dar niekad 
jos nepatirtas išgyvenimas. Ir aplamai visa ta 
audra jai nepanašėjo į jokią kitą audrą, ir jai 
dingsėjo tą gamtos siausmą esant panašų į jos 
pačios pirmosios didelės meilės audrą. Natalė 
jautėsi, lyg būtų pati viesulo sūkurių pagauta 
ir nešama viršum jūros fantastinės žuvėdros 
sparnais...

— Man rodos, Alki, kad tie zigzaginiai žai
bai kiaurai varsto mane, — ji prašnabždėjo, 
glausdamasi prie jo.

— Tikrai, perkūnas nesitranko po kopūs
tus: jis pasirenka įdomesnių taikinių, žiūrėk, 
ko gero tas audrų dievaitis savo Įdegiu subadys 
ir tavo baltą gražų kūną: pasidaryti zigzaginė 
moteris. Nežinau, ar aš bemylėsiu susvilintą 
mergužėlę, — jis tvirtai priglaudė ją prie sa
vęs, meiliai pažvelgdamas į akis.

Tą akimirką miesto pakraštyje švystelėjo 
gaisro pošvaistė, kuri lyg ir papildė gamtos 
stichijos prasiveržimą. Tamsios liepsnos plakėsi 
iš tirštų dūmų kamuolių besiverždamos aukš
tyn ir aštriomis viršūnėmis susiliedamos su 
tamsa. Ugnis panašėjo į gyvą plazdančią akį 
pačiose audros įščiose. Lietus pylė kaip iš kibi
ro. Jie matė, kaip liepsnos kovoja su savo am
žinuoju priešu — vandeniu, eina silpnyn ir pa
galiau užgeso.

Audrai praūžus, jie išbėgo į pajūrį. Griaus
tinis dar tebedundėjo nutoldamas, ir iš prablai- 
vėjusios padangės švystelėjo mėnulis. Įsiaudri
nusi jūra tebesiblaškė į krantą pasipuošusi si
dabrinėmis keteromis bangomis, tačiau audros 
šėlsmo įkvėpta vandenų galia ėjo silpnyn.

Pajūryje nebuvo nė gyvos dvasios. Nusi
metę paskutinį apdarą, jie šoko į vandenį ir 
žaidė su bangomis kol pavargo. Tuomet Alkis 
paėmė ją ant rankų ir, išnešęs į krantą, paguldė 
ant paklodės. Ir tada ji nebeįmanė atskirti, kas 
garsiau dunda: jo širdis, ar bangų daužomas 
jūros krantas.

(Bus daugiau)
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■ Los Angeles lietuviai
Iš KALIFORNIJOS 
RESPUBLIKONŲ 

VEIKLOS X

š. m. balandžio mėn. 27 
d., sekmadienj, gražiose 
Sportsmen’s Lodge Empire 
Ballroom patalpose įvyko 
"Heritage Day Banųuet". 
Jis buvo skirtas pristatyti 
visuomenei ir tuo pačiu tei
siniai patvirtinti, šių metų 
kadencijai, Kalifornijos val
stybės ir Pietų Kalifornijos 
respublikonų tautybių tary
bos narius bei pagerbti pa
sižymėjusias moteris.

Bankete dalyvavo apie 
230 respublikonų, iš kurių 
apie 20 garbės svečių — tai 
kviesti JAV senatoriai, kon
greso nariai, amerikiečių 
respublikonų komitetų pir
mininkai ir Los Angeles 
miesto pareigūnai.

Kalifornijos respublikonų 
tautybių tarybos pirminin
kas Tany Mantykowski sa
vo trumpoje kalboje pasvei
kino susirinkusius, banketo 
programą vesti pakviesda
mas labai aktyvų ukrainietį 
Niek Medvid, o vėliavos 
priesaikai pravesti iškvietė 
mūsų mielą tautietę filmų 
ir televizijos žvaigždę Rūtą 
Lee.

Oficialioje dalyje buvo 
pristatyti Respubli ko n ų 
tautybių tarybos nariai. 
Teisėjas Frank Garkowski, 
kuris atliko teisinę procedū
rą patvirtindamas pristaty
tuosius einamom pareigom, 
palinkėjo jiems geros sėk
mės. Buvusiems Respubli
konų tautybių tarybos pir
mininkams Bemard Nurm- 
sen, Arne Kalm ir prieš 27 
metus šio vieneto steigimo 
vienam iš organizatorių, vi
są laiką išbuvusiam tarybo
je, Antanui Skiriui už ne- 
nuilstomą darbą, padėkota 
ir įteikta gražios bronzinės 
lentelės su reikšmingais 
įrašais.

Antroje programos daly
je sekė garbės svečių pri
statymas ir moterų pager
bimas. Iš lietuvių tarpo bu
vo pristatyta ir pagerbta 
kompozitorė Giedrė Gu
dauskienė.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
LST KORP! NEO-LITHUANIA 57 M. IŠKILMINGAME

MINĖJIME - BALIUJE
kuris įvyks 1980 gegužės mėn. 31 d 7:30 vai. vak.

Tautinių Namų salėje. 3356 Glendaie Blvd.. Los Angeles
IŠKILMINGOS ŠVENTES PROGRAMA: t

1. Iškilmingas Korp! posėdis: 2. Sveikinimai; 3. Vakarienė ir šokiai 
Šokiams gros mūsų Jaunimo orkestras

Kaina (vaišės ir gėrimai) — $15 Studentams — $10
Apie dalyvavimą šventėje prašome pranešti iki š.m. gegužės mėn. 28 d.. 
Ed. Balceriui. tel. 394-1711: V. Burokui. 474-0211; D. Gudauskaitei. 
826-8502: R Mulokienei, 368-2032.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LOS ANGELES

Sveikinimų turėta aps
čiai, pirmasis sveikino Ka
lifornijos respublikonų par
tijos vicepirmininkas dr. 
Tirso dėl Junco, kuris savo 
sveikinimo kalboje pranešė, 
kad Respublikonių tautybių 
taryba priimta į Kaliforni
jos respublikonų partiją ly
giateisiu vienetu su teise 
balsuoti. Sveikino iš Wa- 
shingtono atvykęs N. R. H. 
G. C. direktorius col. Julian 
M. Niemczyk, kongreso na
riai bei nauji šių metų rin
kimuose dalyvaują kandida
tai. Jų tarpe buvęs Los An
geles miesto burmistras 
Sam Yorty, kandidatas į 
JAV senatą. Tačiau visų pa
triotiškiausiai ir geriausiai 
kalbėjo kongreso narys Ro- 
bert K. Doman, kuris šiais 
metais vėl kandidatuoja į 
kongresą. Jo kalba buvo la
bai šiltai priimta, o baigus 
kalbėti atsistojimu ir truk- 
šmingu plojimu išreikšta 
pagarba.

Banketas praėjo įspūdin
gai ir reikia laikyti pasise
kusiu.

Malonu pažymėti, kad ja
me dalyvavo virš keturias
dešimt lietuvių. Į Kaliforni
jos valstybės respublikonų 
tautybių tarybą iš lietuvių 
įeina: vicepirmininkė Liuci
ja Mažeikienė, koresponden
tinis sekretorius Napoleo
nas Nyerges. Į Pietų Kali
fornijos respublikonų tau
tybių tarybą: koresponden
tinis sekretorius Rimvydas 
Peškauskas, iždininkas Jo
nas Venckus ir direktoriais 
— Antanas Skirius ir Vy
tautas Vidugiris.

Džiugu, kad toks gražus 
lietuvių skaičius mus at
stovauja ir reprezentuoja 
amerikiečių politikoje. Lin
kime jiems daug ištvermės 
ir pasisekimo. (am)

LOS ANGELES 
NEOLITU ANAI

šių metų metinėje suei
goje pirm. V. Burokas ap
žvelgė praeitų metų veik
lą. Pasidžiaugta, kad Korp! 
suvažiavime praeitais me
tais Tabor Farmoje dalyva

R. Urbanienė ir komp. B. Gorbulskis rekorduoja plokštelę. 
P. Jasiukonio nuotr.

vo iš Los Angeles trys kor- 
porantai, o jaunųjų simpo
ziume labai aktyviai ir pa
sigėrėtinai pasirodė mūsų 
jaunoji filija R. Paškevi
čiūtė.

šioje sueigoje išrinkta 
nauja Korp! valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis: Dr. 
Em. Jarašūnas — pirm., D. 
Gudauskaitė — vicepirm. 
jaunimo reikalams, V. Bu
rokas — vicepirm., D. Ruo- 
kytė — ižd. ir E. Gedgau
dienė — sekr. Valdybos taip 
pat buvo pakviesti būti ma
gistrą — R. Vitkienė, tė
vūnu — B. Mackiala ir ar- 
biter elegantiarum — Ed. 
Balceris. Kontrolės Komisi- 
jon išrinkti: R. Aneliaus- 
kienė, Br. Dūda ir R. Mu- 
lokas.

Korp! šventę-balių nutar
ta rengti 1980 m. gegužės 
mėn. 31 d. Tautinių Namų 
salėje, kur iškilmingos su
eigos metu bus suteiktos 
Korp! spalvos naujai pa
keltiesiems korporantams: 
Kristinai Švarcaitei, Vikto
rui Narušui, Dariui Ošlapui 
ir Aloyzui Pečiuliui.

Korp! valdyba kviečia 
korporantus ir jų bičiulius 
šioje šventėje kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. (eb)

NAUJAS TALENTAS

Los Angeles lietuvių ko
lonija visą laiką auga, ne 
vien tik lietuvių skaičiumi, 
bet ir talentais, šį kartą pa
sirodė naujas talentas, leng

vos muzikos dainininkė Rai
ša Urbanienė, kuri losange- 
liečiams jau senai pažįsta
ma kaip aktorė, taip pat 
dainavusi "Išlaisvintų Mo
terų’’ grupėje. Pirmą kartą 
savo dainas atliko skautų 
baliuje, kur išpildė penkias 
lengvo žanro dainas: "Dan
gus toks mėlynas", "Obelis 
ant upės kranto", "Ne
klausk", ”Aš-Tu”, "Pora už 
poros". Jos graži, kultūrin
ga laikysena, malonaus 
tembro balsas ir įsijautimas 
į dainas sudarė malonų 
įspūdį klausytojams.

Greitu laiku pasirodys 
jos plokštelė, įdainuota pri
tariant lengvos muzikos 
orkestrui. R. Urbanienė tu
ri lanksčiai spalvingą balsą 
ir kiekvienai dainai išgauna 
balso atspalvius, įsiliejan- 
čius į melodiją ir žodžius. 
Taip kad dainavimas nėra 
monotoniškas, bet įdomus 
ir įvairus.

Prie plokštelės tobulumo 
daug prisidėjo ir komp. B. 
Gorbulskis, kurio lengvos 
muzikos kompozicijas R. 
Urbanienė pasirinko plokš
telei. (Vaja)

HOT SPRINGS
^LAISVĖS VARPAI” 

SUKAKTIS

Balandžio 19 d. 7 v. v. į 
gražiai gėlėmis išpuošta vie
nuolyno salę rinkosi Hot 
Springs lietuviai, radijo va
landėlės "Laisvės Varpai’* 
rėmėjai, klausytojai ir sve
čiai. Svečių buvo net iš Ka
nados, Chicagos ir Detroito.

LB apylinkės pirm. St. 
Ingaunis pasveikino visus 
linksmai nusiteikusius sve
čius ir padėkojo ankstyves
nių metų "Laisės Varpų” 
vedėjoms. Po to pristatė 
naują "Laisvės Varpų’’ va
landėlės vedėja Aleksą Ka
zį.

Kun. Patlaba malda pa
laiminęs maistą, savo svei
kinimo žodyje išryškino 
"Laisvės Varpų” svarbą 
Hot Springs lietuvių kolo
nijos gyvenime, kad radijo 
valandėlė yra geriausia 
priemonė dirbti Lietuvos 
labui.

Naujasis "Laisvės Var
pų” vedėjas Aleksas Kazis 
dėkojo visiems susirinku
siems, rėmėjams ir klausy
tojams. Kvietė visus pra
leisti linksmai laiką. Padė
kojęs savo bendradarbiams, 
Tautvydui Jankui ir Lilei 
Kazienei, pristatė meninės 
programos atlikėjus, Mote
rų chorą, sol. Daną Vilimie
nę ir H. Dūdą, kuris skaitė 
Balio Gražulio humoristinį 
eilėraštį, "Auksiniai Metai”. 
Programa buvo trumpa, bet 
graži, ir publikos buvo šil
tai priimta. Rengėjai dėko
ja visoms dainininkėms ir 
ponioms pravedusioms lote
riją L. Gudelienei, V. Ki- 
burienei ir K. Rožėnienei už 
tvarkymą užkandžių bufeto 
ir prie įėjimo bilietų A. In- 
gaudienei, už pagalbą vir
tuvėje M. Dimšienei ir po
nioms už saldumynus. Lilė 
Kazienė, būdama to vakaro 
vyriausia šeimininkė, visas 
ponias apdovanojo gėlėmis.

Užkandžiaujant ir orkes
trui grojant buvo linksmi
namasi iki vėlyvo vakaro.

(ak)

FIRST CLASS 
MACHINIST

PROTOTYPE WORK. SMALL RUNS 
WEST CHESTER. N. Y. AREA

Call (914) 235-2720
(17-22)

MACHINE SHOP FORE- 
MAN/W0MAN WANTED — 

Exp. ncceaeary in all pha*e« of ruti
ninę emali shop. muat be ai! around 
machiniat, an and have leadership 
quality. For peraonnei inlerview call 

201-685-1200, 
PHOENIX STEEL 
CONTAINER CO.

____________________________________ (20-22) 

OFF-SET PRESS- 
MAN / W0MAN 
. For Chief 17

Call for appointment
201-874-3555

(20-22)

T. Yankus, L. Kazienė, kun. P. Patlaba ir A. Kazis Hot 
Springs lietuvių radijo valandėlės vakare.
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PAVASARIO BALIUS 
CHICAGOJE

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Chicagos skyriaus PA
VASARIO BALIUS įvyks 
š. m. gegužės 17 dieną, šeš
tadienį Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avė.

Programoje dalyvaus so
listė VANDA STANKIENĖ 
ir gros Ąžuolo STELMOKO 
okestras.

Bus loterija ir vakarienė. 
Auka $12.50 asmeniui.
Vietų užsakymo ir kitų 

informacijų reikalu prašom 
skambinti Filinai Braunie- 
nei (312) 476-3525 ar Adol
fui Švažui (312) 964-1061.

PREZIDENTO 
ALEKSANDRO 
STULGINSKIO 

MINĖJIMAS

Prezidento Aleksandro 
Stulginskio minėjimą š. m. 
gegužės 4 d. suruošė Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas. Minėjimas pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis 
šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo vysku
pas Vincentas Brizgys, asis
tuojamas dešimties kunigų 
ir vienuolių. Pamokslą pasa
kė vysk. V. Brizgys, giedo
jo solistai: Stasys Baras ir 
Jonas Vaznelis, akompanuo
jant A. Vasaičiui ir para
pijos chorae, vadovaujamas 
A. Lino, K. Skaisgirio ir Z. 
Moliejaus.

Akademinė minėjimo da
lis įvyko Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Atidarė Pe
dagoginio Lituanistikos In
stituto rektorius prof. dr. 
Jonas Račkauskas, o prave
dė studentų Audra Kubiliū- 
tė. Maldą iš Sibiro malda
knygės skaitė studentė Ne
ris Pupiūtė, o A. Vanagai
čio Maldą atliko — E. Sa- 
kadolskienė, B. Pakštas, L. 
Rimkus, L. Bichnevičius ir 
V. Vaitkevičius.

Sugiedojus himnus, pagr. 
kalbėtojai — Vytautas Vai
tiekūnas ir Balys Vitkus, 
nušvietė Aleksandro Stul
ginskio gyvenimo kelią ir 
darbus. A. Stulginskis buvo 
Steigiamojo Seimo pirmi
ninkas, Lietuvos respubli
kos prezidentas, ūkininkas, 
Sibiro kankinys.

Meninėje dalyje ragelių 
trio — B. Pakštas, L. Bich
nevičius ir V. Vaitkevičius 
išpildė: Prie Nemunėlio, Oi 
giria, giria, Kur bėga Šešu
pė, šių naktely ir Lietuva 
brangi.

Pabaigoje buvo parodytos 
skaidrės iš A. Stulginskio 
jaunystės, prezidentavimo 
ir gyvenimo ok. Lietuvoje ir 
filmas iš paskutinio gimta
dienio bei laidotuvių. Paruo
šė M. Smilgaitė. Rodymo 
metu girdėjome buv. "Lie
tuvos Aido” vyr. redakto
riaus V. Gustainio prakalbą

A.ir giesmes, laidojant 
Stulginskį.

Akademija baigta visiems 
sugiedojus Marija, Marija.

Scenos dekoracija dail. A. 
Valeškos, apšvietimas — P. 
Aleknos.

Minėjimas buvo turinin
gas ir gerai organizuotas, 
žmonių prisirinko bemaž 
pilna salė.

Rodant skaidres buvo ge
rai klausytis prakalbų, bet 
taip pat norėjosi sužinoti, 
ką rodomi vaizdai reiškia, 
kokie žmonės, bei kokiomis 
progomis susirinkę. (aj)

CHICAGOS NEOLITUANŲ 
SUEIGA

Gegužės 4 d. sušauktoji 
neolituanų sueiga turėjo už
davinį išrinkti naują pada
linio valdybą, nes pirminin
kė Danutė Mikužienė, asme
niškų priežasčių verčiama, 
pasitraukė iš valdybos, o su 
ja drauge atsistatydino ir 
visa valdyba, šioje sueigoje 
išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: Gražina Ge- 
čaitė-Gražienė — pirminin
kė, Linas Regis — vicepir
mininkas, Marija Donskytė
— sekretorė, Vytas Paškus
— iždininkas ir Vilija Ja
kaity tė — v. narė. Valdybos 
adresas: 7025 So. Fairfield 
Avė., Chicago, II. 60629.

Perimdama pirmininkės 
pareigas G. Gražienė krei
pėsi į kolegas gražiu žodžiu, 
kviesdama visus-as dirbti 
su valdyba Korp! Neo-Li- 
thuania gerovei.

”Aš jaučiu didelę meilę ir 
pagarbą Korp! Neo-Lithua- 
nijai, jos tradicijoms, idea-

Eugenija Meškauskienė ir Halina Plaušinaitienė, Marijam
polės gimnazijos bendraklasės, išlydint p. Meškauskus į Floridą. 
Dešinėje V. Meškauskas. A. Plaušinaičio nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviatakai: J. JANUŽAIT1S Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Per atsisveikinimą, surengtą Chicagoje p. Meškauskams, 
M. Valiukėnas (dešinėje) įteikia Dirvos politiniam komentato
riui Vytautui Meškauskui chicagiškių Dirvos skaitytojų dova
ną — rašomąją mašinėlę. Vidury Severiną Juškuvienė

A. Plaušinaičio nuotr.

lams. f šią Korporaciją įsto
jo mano tėvelis, būdamas 
studentu Kaune. Gerbdama 
jo įsitikinimus ir aš einu 
tuo pačiu keliu.

šiandie apsiėmiau pirmi
ninkės darbą. Pasižadu 
dirbti pareigingai ir entu
ziastingai, nes tvirtai tikiu, 
kad jūs manęs dirbančios 
šiose pareigose neatstumsi- 
te ir padėsite, nurodysite 
kaip geriau ir teisingiau 
dirbti.

Reiškiu padėką kol. Da
nutei Mikužienei už ligšioli
nį jos ir josios valdybos na
rių darbą. Linkiu jai sėk
mės ir, tikiu, vėl ją sulauk
sim energingą ir geroj nuo
taikoj Korp! veikloje.

Pakartotinai prašau visus 
koleges ir kolegas drauge su 
valdyba jungti savo jėgas 
bendrai Korp! gerovei. Die
ve, mums padėk! Vivat! 
Crescat! Floreat! Korp! 
Neo-Lithuania!”

Pasiryškinus bėgamuosius 
klausimus, sueiga baigta. 
Sueigai pirmininkavo — 

Vaclovas Mažeika, sekreto
riavo — Algis Modestas

(mv)

BENDRUOMENININKŲ 
SULĖKIMAS

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos apylinkių pirmi
ninkų ir atstovų suvažiavi
mas įvyko š. m. balandžio 
27 d. Jaunimo Centre. Da
lyvavo 96 atstovai ir 12 Ta
rybos narių.

Registraciją pravedė 
East Chicagos apylinkės 
valdyba su talkininkais. Su
važiavimo dalyvius apyg. 
pirm. Kazys Laukaitis ap
dalino raštišku pranešimu. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Borevičius, S J. Praėjusio 
suvažiavimo protokolą per
skaitė Agnė Katiliškytė.

Suvažiavimą atidarė ir 
jam vadovavo Apygardos 
valdyba, pirmininkaujama 
Kazio Laukaičio. Į prezidiu
mą, be apyg. valdybos buvo 
pakviesti: PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas, Kraš
to v-bos atstovas — švieti
mo tarybos pirm. J. Kava
liūnas ir Lietuvių Fondo at
stovas — informacijos ve
dėjas A. Juodvalkis. Minėti 
prezidiumo nariai pasveiki
no suvažiavusius Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojus 
ir painformavo apie savo 
srityse dirbamus darbus.

PLB pirm. V. Kamantas 
pranešė, kad viso pasaulio 
LB Kraštų valdybos papra
šytos plačiai paminėti Lie
tuvos pavergimo 40 metų 
sukaktį ir atskleisti rusų 
komunizmo planus, o birže
lio 15 dieną paskelbti susi
kaupimo ir maldos diena. 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba paruošiamuo sius 

darbus jau pradėjo. Primi
nė, kad II PL Dienos įvyks 
1983 metais, Chicagoje. Į 
Dienų sudėtį įeitų šie rengi
niai: VI-sis Pasaulio lietu
vių seimas, V-sis PL Jauni
mo kongresas, sporto žaidy
nės, gal dainų šventė, meno 
parodos, gal opera ir kiti 
kultūriniai renginiai. Pro
gramą sudaryti ir renginius 
įvykdyti, reikės vyriausio 
organizacinio komiteto ir 
atskirų renginių komitetu, 

švietimo Tarybos pirm. J. 
Kavaliūnas susirūpinęs ma
žėjančiu lit. mokyklų moki
nių skaičiumi. Prašė apylin
kių valdybas lit. reikalams 
skirti daugiau dėmesio ir 
remti ne tik finansiškai, bet 
ir vaikų verbavimu.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad stipriausiai veikia Chi
cagos ribose esančios apy
linkės : Brighton Parko, 
Marąuette Parko, Cicero ir 
kiek toliau esanti Lemonto 
apylinkė. Daugumoje apy
linkių veikia didesnės ar 
mažesnės lit. mokyklos ir 
taut. šokių grupės, ruošiami 
nepriklausomybės paskelbi
mo, tautos šventės ir kiti 
minėjimai. Remiama laisvi
nimo veikla, jaunimo kon
gresai, švietimas, rašomi 
laiškai kongresmanams ir 
t.t.

Klausimų ir sumanymų 
metu, su pasiūlymais įsi
jungė daugelis skyrių at
stovų ir tarybos narių. Pla
čiau išsikalbėta dėl Vasario 
16 gimnazijos ir jos moki
nių ekskursijų į ok. Lietuvą. 
Spaudoje buvo paskelbta, 
kad gimnazija ekskursijų 
neorganizuoja. Mokiniai va
žiuoja atostogų metu ir už 
tai atsakomybė tenka tė
vams.

Suvažiavimas išreiškė vie
šą padėką dr. Leonui Kriau- 
čeliūnui ir jo vadovautai 
PLB Kultūrinės Talkos ko
misijai už gerai atliktą ry
šių mezgimo darbą,

Suvažiavimas vieningai 
pritarė Lietuvių Bendruo
menės dirbamam darbui ir 
kvietė toliau rūpintis Lie
tuvos laisvinimo, švietimo, 
kultūros ir jaunimo reika
lais.

Suvažiavimas užsitęsęs 5 
vai., baigtas visiems sugie
dojus Lietuvos himną.

Suvažiavimas buvo dar
bingas, sprendė aktualius 
apylinkių reikalus ir nelietė 
kitų organizacijų dirbamo 
darbo.
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B Bostono lietuviai
ĮDOMI paskaita 

INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIME

Balandžio 25 d. pas Joną 
Vasj Dedham, Mass. įvyko 
Lietuvių inžinierių sąjun
gos Bostono skyriaus narių 
susirinkimas. Paskaitą skai
tė skyriaus narys Vincas 
Dovydaitis tema: "Stiklo 
siūlelių panaudojimas tele
foniniams pasikalbėjimams 
perduoti."’

Aukšto dažnumo elektro
magnetinės bangos, nešan
čios didelį kiekį telefoninių 
pasikalbėjimų vykstančių 
vienu ir tuo pačiu metu, lei- 
serio pagalba užmoduliuo- 
jamos į šviesos signalą. 
Toks šviesos spindulys per
duodamas plonu stiklo siū
leliu į norimą atstumą, švie
sos spindulys, nešąs telefo
ninius pasikalbėjimus, pa
siekęs savo tikslą, vėl pa
verčiamas elektromagneti
ne banga ir filtrų pagalba 
išskirtas norimas pasikalbė
jimas perduodamas į paski
rą telefoną.

Pati idėja nėra nauja, bet 
pritaikymas pasidarė gali
mas tik dabar, kada pavyko 
pagaminti labai skaidrų 
stiklo pluoštą, kuriuo švie
sos spindulys praeina su la
bai mažais nuostoliais. Ma
noma, kad stiklo siūlelių 
panaudojimas telefoniniams 
ryšiams padarys didelį per
versmą ryšių technikoj. Ka
beliai, pagaminti iš stiklo 
siūlelių yra daug lengvesni 
už dabar naudojamus vari
nius ; perduodama daug pla
tesnė dažnumu juosta ir tu
ri daug mažesnius nuosto
lius. Tai įgalina apsieiti su 
mažesniu stiprintuvų skai
čiumi siunčiant signalą to
limais atstumais.

Nors dar daug yra neiš
spręstų, bet jau dabar Bell 
telefonų laboratorijos tiesia 
Kalifornijoje 300 mylių 
pluoštinio stiklo kabelį, o 
1985 m. numatoma turėti 
611 mylių liniją tarp Bos
tono ir Washingtono, jun
giančią tame tarpe esančius 
miestus telefonų ir telegra-

CABINET MAKER —
mušt be experienced, clean 
shop, quality woodworking, 
Astoria location. Call (212) 
932-8509. (20-21)

SHEET METAL DUCT 
INSTALLER

Exp. & drivers lic. needed. Per
manant position only. 212-788- 
1350, 212-499-0498. (20-21)

TOOL * DIEMAKERS, 
First Class, also 
MOLD MAKER

Exp. on E.D.M. or Pantogrnph. 
All Benefits.

LONC ISLAND CITY 
(212) 392-3570

<20-24)

DRAFSTMAN
ern’d in .tore interiors and architec- 
t I woodwork. Also

WOODCABINETM A K ER 
Assemblar and benchman. Top pay & 
fringe*. Call HINZMANN A CO.

212-855-4060
<20 26) 

fų pasikalbėjimams perduo
ti. 1990 m. planuojama ties
ti stiklo siūlelių kabelį At
lanto dugnu į Europą.

Tokiu nauju žinių parda
vimo būdu yra ypač susido
mėjusi Amerikos karinė 
aviacija, kurios aukštas pa
reigūnas V. Dovydaitis, at
sakingas už aviacijos ryšių 
sistemas, ir skaitė šią įdo
mią paskaitą, pavaizduoda
mas ją brėžiniais ir skai
čiais. Po paskaitos prelegen
tas atsakinėjo į iškilusius 
klausimus, kurių buvo gan 
daug.

Buvo aptarti ir skyriaus 
reikalai. Skyriaus ižd. A. 
Knašas pranešė apie sky
riaus narių aukas Vasario 
16 d. proga, kurių šiais me
tais gauta 1980 doleriai.

Tai buvo paskutinis susi
rinkimas prieš vasaros atos
togas. Tolimesnėje veikloje 
numatyta išvyka su šeimo
mis į Cape Codą, o rudenį — 
skyriaus 30-ties metų veik
los paminėjimas — balius.

Baigiantis susirinkimui, 
skyriaus pirmininkas Vikto
ras Kubilius namų šeimi
ninkei Bronei Vasienei įtei
kė tradicinę dovanėlę susi
rinkimui prisiminti, šeimi
ninkė iš savo pusės visus 
susirinkimo dalyvius, kurių 
buvo arti trisdešimts, pui
kiai pavaišino. (k. n.)

KULTŪRINIS 
IŠPARDAVIMAS

Sekmadienį, balandžio 27 
d. Lietuvių piliečių draugi
jos salėje pirmą kartą Bos
tone šviesa-santara suruo
šė kultūrinį išpardavimą. 
Buvo galima nusipirkti ži
nomų dailininkų gražių pa
veikslų ir grafikos darbų, 
naujų ir retai užtinkamų 
knygų, plokštelių, Lietuvą 
liečiančių senų žemėlapių, 
Lietuvos pašto ženklų, au
dinių, gintaro išdirbinių ir 
panašių gėrybių. Taip pat 
buvo galima atnešti parda
vimui atliekamą kultūrinę 
vertybę.

Pirkėjų ne taip daug pa
sirodė, bet įdomesni dalykai 
greit buvo nupirkti. *

Tenka manyti, kad tokie 
kultūrinių gėrybių mainai 
taps tradicija. (k. n.)

PARENGIMAI

• Baisiojo birželio išve
žimų minėjimas birželio 14 
d., šeštadienį. Pamaldos už 
išvežtuosius- į Sibirą 6:30 
vai. vakaro šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Po pamal
dų minėjimas parapijos sa
lėje.

• Minkų gegužinė, minint 
46 metų jų vedamos radijo 
valandėlės sukaktį, rugpjū
čio 10 d. Romuvos parke, 
Brocktone.

• Amer. Liet. Inž. ir Ar
chitektų S-gos Bostono sky
riaus 30 m. sukakties ba
lius lapkričio 1 d. 7 vai. va-

”Sūkurio” ansamblio dalis šokėjų ir kanklininkių. Dešinėje vadovas V. Bruzgys. Kairėje 
jo asistentė J. Dambrauskaitė. J- Rentelio nuotr.

BROCTON
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR 

MUZIKOS KONCERTAS

Gegužės 3 d. Brocktono ir 
apylinkių lietuviai rinkosi į 
North Junior High School 
auditoriją, Sūkurio tautinių 
šokių ir muzikos koncertą.

Svečiams bemaž užpil
džius auditoriją Southeast- 
ern Firharmonijos orkest
ras virš 20 asmenų, diriguo
jamas Robert Babb, subty- 
liai pradėjo groti komp. Ju
liaus Gaidelio sukurtą lie
tuvių liaudies uvertiūrą, o 
po to Sūkurio 4-os kankli
ninkės Ko liūdi, putinėli — 
A. Suplienės. štai ir pasi
sveikinimo šokis — Kepuri
nė, kuria pradėjo šokius. Po 
gražaus pasisveikinimo di
namiški šokiai: Vestuvių 
polka, čigonėlis, Tryptinis, 
Suk, suk ratelį, Rugučiai ir 
Malūnas su gyvu vėjinio 
malūno paveikslu, šokėjai, 
kaip pasakoj, auditorijai 
pateikė gražų gyvenimo, 
džiaugsmo, pramogų ir dar
bų paveikslą užburdami au
ditoriją.

Po pertraukos kanklinin
kės: V. Bizinkauskaitė so
lo išpildė Lopšinę. J.Pilipp, 
H. Dilytė ir R. Kulbytė due
tas — Supinsiu dainužę A. 
Mikulskio, solo H. Dilytė — 
Lėlytės sapnas A. Mikuls
kio, solo A. Lingertaitienė 
— Oi, žiba žiburėlis A. Mi
kulskio ir šeinis liaudies šo
kį P. Stepulio visos — pui
ku!

Ir vėl Sūkurio šokėjai 
gražiai besikeisdami visi 40 
lydimi orkestro pašoko: 
Oželius, žiogelius, Aukštai
čių Kadrilį, šokių pynę su
pintą iš Greitpolkės, Klum- 
pakojo, šusto, Kalvelio ir 
Rezginėlės, Aštuonytę ir 
pabaigai Subatėlę.

karo Chateau de Ville ras- 
torane, Randolph, Mass.

• Liet. Kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lap
kričio 23 d. Liet. Piliečių 
D-jos salėje, So. Bostone.
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Scenoje meniškai išdeko- 
ruotoje Rymo Manomaičio 
tautinių juostų ornamen
tais, puošnūs, švitančiais 
jaunatve abiejų grupių šo
kėjai, puošnios kanklinin
kės su kanklėmis orkestrui 
grojant — kelių šimtų audi
torija nesiliovė plojusi. Ji 
norėjo, kad tęstųsi šis ža
vusis vaizdas. Pasirodžius 
ansamblio Sūkurio vadovui 
Vyt. Bruzgiui, kuris po tiek 
įdėto darbo džiaugsmu švi
tėjo. Jis padėkojo asisten
tei Jūratei Dambrauskaitei, 
iškvietė šokių nuolatinę pa
reigingąją muzikos palydo
vę su akordeonistu Brian 
M. Blaževičiūtę Crawley. 
Dėkojo muzikos patarėjui, 
liaudies Uvertiūros autoriui 
ir busimojo Sūkurio orkest
ro vadovui Robert Babb su 

DEVYNIOLIKTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELION'IS

• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1980 m.
birželio 15 d.

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

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

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

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

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

orkestrantais, dėkojo vi
siems, kurių dėka čia džiau
giamės.

Po koncerto Sūkurio val
dyba pakvietė į Sandaros 
salę programos atlikėjus, 
rėmėjus ir bet kuo Sūkurį 
stiprinusius vaišėms, kurių 
susirinko per du šimtu. Vai
šių šeimininkė B. Skobeikie- 
nė su padėjėjomis visus 
gražiai vaišino. Visi džiau
gėsi lyg derliaus nuėmimo 
šventėje.

Sūkurys nepavargęs. Įvai
riomis progomis šoka 
Brocktone ir apylinkėse 
linksmina lietuvius ir įvai
riatautę amerikiečių visuo
menę. Dabar ruošiasi Tau
tinių šokių šventei Chica
goje.

E. Ribokienė
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

RADIJO 
"LIETUVIŲ BALSAS” 

SUSIRINKIMAS

A.L.R.K. "Lietuvių Bal
sas” narių metinis susirin
kimas įvyko gegužės 4 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose. Susirinkimą atidarė ir 
darbotvarkę perskaitė klu
bo pirmininkė Rita Gar- 
liauskaitė. Susirin k i m u i 
pravesti pakviestas pirmi
ninku dr. Algis Barauskas, 
sekretoriumi Vytautas Va
lys.

Veiklos pranešimus per
skaitė : pirmininkė Rita 
Garliauskaitė. Jos praneši
mu klubas turėjo 59 radijo 
programas, 4 valdybos ir 1 
programos redaktorių posė
džius. Įvykęs piknikas po 
stogu buvo pelningas ir jis 
gerokai papildė klubo kasą. 
Pranešė, kad radijo valan
dėlė nuo birželio 1 d. bus 
perduodama iš naujos radi
jo stoties, kurios bangos 
yra AM 1090, sekmadie
niais nuo 8:30-9:00 vai. ry
to ir už 30 minučių laiką 
teks mokėti 100 dol.

Finansų sekretoriaus An

MIDWESTERN SHIPYARD
A number of excellent career oriented positions are now available in 
a modern, upper midwestern shipyard for experienced personnel in 
the following areas:

MARINE ENGINEER 
QUALITY CONTROL 
DIRECTORS OF OPERATION 
NAVAL ARCHITECT 
SHIPFITTING SUPERVISORS 
SCHEDUL1NG & PLANNING

Prior shipyard experience preferred. Salaries commensurate with ex- 
pcrience. Please forward all inquiries to:

JEFF PIPER

UPPER PENINSULA SHIPBUILDING CO.
902 RIVER ST, ONTONAGON. MICH. 49953 

TELEPHONE: 906-884-4915
An Equal Opportunity Employer M /F

HYDRAULIC TU BE FITTERS
Experienced only. Day shift. Immediate openings. 

Full company benefits.

B & K MACHINE and HYDRAULIC 
COMPANY

313-425-5020
(19-21)

ENGINEERS

3 M COMPANY
GRAPHIC SYSTEMS

Machine aasembly plant in Cynthiana, Ky. has opening for procese 
engineers. Degree in industrial. mechanical or electrical engineering 
is desired. Excellent benefits. Salary commenaurate with background 
and esperience. Individual interested ahould forvvard thier resume to:

PERSONNEL MANAGER.

P. O. Box 430, Cynthiana, Ky. 41031
Equal Opportunity Employer M/F

(19-20)

3 M COMPANY
CYNTHIANA, KY. 41031

SR. QUALITY CONTROL TECHNICIAN
Candidate mušt be experienced in all phases of metai parts inspection. 
Mušt be capable of complex surface plate aet-up and inspection. 
Should have a working knowledge of sampling plans, metrics and 
geometric tolerancing & dimensioning. Experience in electronics is a 
plūs. Benefits and salary commensurate wth experience. Please send 

resume to attention of Personnel Manager.

Equal Opportunity Employer M/F

... i ■! ■< —

tano Janušio pranešimu, 
klubas metų laikotarpyje 
turėjo: 8,301.17 dol. paja
mų, 6,318.72 išlaidų. Kasoje 
1980 m. sausio 1 d. turėjo 
1,982.89 dol.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Jonas Maršalkovi- 
čius, pažymėdamas, kad 
knygos vedamos tvarkingai 
ir pajamos ir išlaidos atitin
ka dokumentams.

Išrinkta nauja valdyba: 
Kazys Gogelis — pirminin
kas, d r, Algis Barauskas ir 
inž. Alfa Šukys — vicepir
mininkai, Vytautas Valys 
— sekretorius, Antanas Ja
nužis — finansų sekreto
rius, Algis Janužis iždinin
kas. Vincas Tamošiūnas, 
Juozas Kinčius, Danutė Pet
rauskienė ir Birutė Baraus
kienė — valdybos nariais. 
Stasys Petrauskas, Petras 
Marčiukaitis ir Vincas Kan- 
kalis — direktoriais.

Į revizijos komisiją iš
rinkti : Kazys Ražauskas, 
Stasys Račiukaitis ir Jonas 
Markus (Maršalkoviči us). 
Susirinkime dalyvavo apie 
40 klubo narių. Prieš susi

(19-21)

rinkimą ir po jo visi nariai 
nemokamai buvo vaišinami 
kavute ir pyragais.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

L.K.V.S. "Ramovė” De
troito skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyko ge
gužės 3 d. šv. Antano patal
pose. Susirinkimą atidarė ir 
darbotvarkę perskaitė Sta
sys šimoliūnas. Sekretoria
vo Juozas Leščinskas. Atsi
stojimu ir tylos minute bu
vo pagerbti mirę skyriaus 
nariai. Trys skyriaus na
riai : Viktoras Perminąs, 
Tomas čiunka ir Kostas Mi- 
kolaitis sunkiai serga.

Susirinkimui pravesti bu
vo pakviestas Jonas šepe
tys.

Į "Ramovės” suvažiavimą 
gegužės 24-25 d. Clevelande 
vyksta Jonas šepetys, Sta
sys šimoliūnas ir Juozas 
Leščinskas. Jiems pavesta 
atstovauti Detroito skyrių.

Skyriaus valdyba per
rinkta ta pati. Ją sudaro: 
Stasys šimoliūnas — pirmi
ninkas, Kazimieras Daug- 
vydas — vicepirmininkas, 
Juozas Leščinskas — sekre
torius ir Vincas Tamošiū
nas — iždininkas.

Baigus susirinkimą buvo 
pranešta, kad birutietės pa
gerbdamas ramovėnus, pa
rengė vaišės. O tos vaišės 
tikrai buvo turtingos, ne tik 
valgiais ir gėrimais, bet ir 
gražiai papuoštais stalais.

Vaišių metu pirm. Sta
sys šimoliūnas pristatė ra- 
movėnų susirinkime daly
vaujantį ir jau 90-tus me
tus einanti Feliksą Motuzą. 
Sugiedota ilgiausių metų ir 
palinkėta sulaukti 100 me
tų.

LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA

Balandžio 16 d. valdybos 
posėdyje pirmininku išrink
tas Narimantas Udrys, ki
ti valdybos nariai yra: Dan
guolė Majauskaitė, Viktori
ja čiunkaitė, Ramunė Mi- 
kailienė, Kęstutis Smalins- 
kas, Algis Bražėnas, Violeta 
Abariūtė jaunimo sąjungos 
atstovė ir Edis Kasputis — 
sporto klubo.

RN-LPN
Responsible fulltime positions are 
available at local health facitily. No 
experience necessary. Friendly at- 

mosphere. Cood salary, benefits. E. 
O. E. Apply at DŪKE CON VALĖS- 
CENT. LANCASTER. PA. 17602. 717- 
397-4281. (20-21)

NEEDED AT ONCE

PRESSMEN
COLLATOR OPERATORS 

PRE-PRESS 
EMPLOYEES

For modern printing* company. Very 
good company benefits. Retirement. 
siek pay, insurance. credit union, va- 
cations and many more. Work for a 
company that has been in business 
70 years in New Orleans.

APPLY WRITE OR CALL COLLECT 
TO: J. MIKE DAVIS

504-362-6666
RIVAS BUSINESS FORMS

316 Hector Avė.
Gretna, La. 70053

(20-22)

PALM BEACH
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

LB Palm Beach apylinkės 
valdybos surengta š. m. ba
landžio 20 d. gegužinė lai
koma labai gerai pavykusia. 
Esant gražiam orui, daug 
svečių dalyvavo iš Pompa- 
no, Lake Worth, Lantanos, 
Jupiter, Miami ir jų drau
gai atostogautojai. Valdy
bos pirm. I. Manomaitienė 
juos visus pasveikino, nuo
širdžiai padėkojo už atsilan
kymą ir pakvietė pietums. 
Tuoj po pietų buvo praves
tas dovanų traukimas. Jį 
pravedė A. Pilipavičius ir 
A. ščiuka su talkininkėm
M. Ginciene ir I. Žilinskiene. 
Barą gražiai ir sėkmingai 
tvarkė L. Staškūnas. Iš ba
ro gautas pelnas padengė 
visas gegužinės išlaidas, 
įskaitant maistą ir gėrimus.

Gegužinė davė 500 dol. 
pelno. Sekančią dieną A. L. 
Staškūnų motelyje įvyko 
valdybos posėdis, kuriame 
nutarė paskirti po trisde
šimt (30) dolerių šiai mūsų 
spaudai: Dirvai, Draugui, 
Darbininkui, Pasaulio Lie
tuviui, Bridges, Tėviškės 
žiburiams ir Eglutei, 100 
dol. Lietuvių Fondui, po 75 
dol. LB švietimo ir kultūros 
taryboms. Tačiau šį nutari
mą įvykdyti tik sulaukus š. 
m. rugsėjo, tai yra Lietuvių 
Bendruomenės mėnesį, šis 
nutarimas dar ir dėl to, kad 
pirm. Manomaitienė išvyks
ta visai vasarai, iki spalio 
mėn. galutinam atsisveiki
nimui su Bostonu. Tuo me
tu apylinkės pirmininko pa
reigas eis P. Mikšys.

Posėdyje dalyvavo ir sek
cijų pirmininkai: Lietuvių 
Fondo V. Aušrotienė ir Lie
tuvių kapų J. Jakubauskas. 
Jie abu padarė veiklos pra
nešimus.

Lietuviai yra pakviesti su 
vėliava ir vainiku dalyvauti 

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE HENUE

EVERGREEN PARK, Ii. 60642
T et 422-2000

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

LATV1AN ROOFING
Cleveland telef. (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

gegužės 25 d. 2 vai. p. p. 
Floridos veteranų dienoje 
Royal Palm Memorial Gar- 
dens, 5601 Green Wood 
Avė., W. Palm Beach. A. 
Staškūnienė paaukojo šiai 
apylinkei Lietuvos vėliavą, 
o A. ščiuka pasižadėjo su
mokėti už vainiką.

Valdyba nutarė surengti 
šios apylinkės penkių metų 
minėjimą š. m. lapkričio 27 
d., Padėkos dienoje, Lake 
Park rotušės salėje.

Pirm. Manomaitienė pra
nešė, kad balandžio 16 d. 
savo bute buvo sukvietusi 
lietuvių organizacijų pirmi
ninkų posėdį, kuriame daly
vavo Balfo skyriaus pirm. 
V. Biliūnas, Palm Beach lie
tuvių klubo pirm. V. Mic
kus, Lietuvos dukterų sky
riaus pirm. A. Pilipavičie
nė ir LB Auksinio kranto 
apylinkės pirm. P. Urbutis. 
Buvę susitarta dėl ateityje 
daromų parengimų pasi
skirstymo. Lake Wortho 
lietuvių klubo pirm. V. Do
vydaitis, negalėjęs posėdyje 
dalyvauti, pranešęs pritari
mą dėl parengimų pasiskir
stymo. Tą patį padaręs ir 
šaulių "Aušros” kuopos vi- 
cepirm. dr. K. Pautienis.

P. Mikšys

DUE TO EXPANDED FACILITIES 
WE ARE IN NEED OF 

lLN.’s & L. G. P. N.’s
ALL SHIFTS FOR SUPERVISORY 
AND CHARGE PROFESSIONALS. WE 
OFFER AN EXCEl.LENT BENEFIT 

PKG.
CalI Mr. Brown, (215) 745-1986 
PHILA PROTESTANT HOME 

(18-20)

MOVING TO COLORADO? 
We have need for sarvice 
techniciant with pride, knowf- 
edoe, a positlve altitudeand a 
wwingness to work H vou 
have over 3 years of exoeri- 
ence in two of the toAowing we 
want to lak to vou.

REFRIGERATION Electronics 
AIR COND. PNEUMATICS 
HEATING BOiLERS

VENTILATION 
We offer the highest open shop 
wages, paid medical, uni- 
forms, paid vacations, Iruck, 
paid siek davs & 900d man- 
aoement,

Join The Youno Growin® 
Comoanv - Pride Built 
HVARSERVICE. INC.

404$ Elati St, Denver, Coi 

303-455-5226
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BUS PAGERBTI
ABITURIENTAI

Ingrida Gedrytė

TAUTYBIŲ CENTRO 
METINIS 

SUSIRINKIMAS

Praėjusį penktadienį, ge
gužės 9 d., Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje įvyko 
Tautybių Centro, ”Nationa- 
lities Services Center”, me
tinis susirinkimas su vaka
riene. Vakarienėje dalyvavo 
virš 100 šios agentūros na
rių, rėmėjų bei svečių.

ši agentūra Clevelande 
jau veikia nuo 1916 metų, 
kuri tada veikė kaip Tarp
tautinis Institutas, šios 
agentūros pagrindinis tiks
las yra padėti atvykusiems 
į šį kraštą su įvairiom pro
blemom. Finansinę paramą 
teikia United Way Services

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

LATHE OPERATORS
Exp’d. individual only, steady 
work, full benefits. Call for appt. 
Niemand Broth, Elmhurst, N. Y.

Call 212-592-2300
(19-21)

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>or>w>Oe ta on your aida

Audra Nasvytytė

Tomas Ralys

MACHINIST 1ST CLASS
Exp’d. individual only, steady 
work, full benefits. Call for appt. 
Niemand Broth, Elmhurst, N. Y.

Call 212-592-2300
(19-21)

ir kiti šaltiniai. Agentūros 
metinis budžetas $144,740.- 
58. Jos direktorė Lucretia 
Stoica. šalia įstaigos štabo 
taip pat veikia patikėtinių 
taryba. Į tarybą įeina įvai
rūs šio miesto visuomeni
ninkai bei tautybių veikė
jai. Džiugu, kad jų tarpe 
yra ir lietuvių: Gražina Ku- 
dukienė ir Juozas Stempu- 
žis.

šių metų metiniam susi
rinkimui vadovavo ir pir
mininkavo Gražina Kudu- 
kienė. Vakarienė buvo pra
dėta invokacija kuria sukal
bėjo rumunų kun. Vasile 
Hategan. Vakarienės metu 
grojo Johnny Singer orkes
tras. Toliau sekė metinis 
susirinkimas. Metų apy
skaitą bei atliktus darbus 
patiekė pirmininkas Gene 
Turnham. Lucretia Stoica 
padėkodama jam už taip 
puikiai eitas pareigas įtei
kė plaketę. šioje patikėtinių 
taryboje taip pat eilė asme
nų baigė savo kadenciją. 
Vienas iš jų Juozas Stempu- 
žis. Direktorė išreiškė jam 
ypač šiltą padėką už jo pa
sišventimą centrui bei akty
vų dalyvavimą įvairiuose 
komitetuose. Taip pat buvo 
pristatyta eilė naujų tary
bos narių ateinantiems me
tams, jų tarpe ir Milda Len
kauskienė.

Į susirinkimą atsilankė 
Ohio valstijos senatorius 
Tim McCormack, teisėjas 
A. Gagliardo, buvęs Cleve
lando mokyklų tarybos

pirm. A. Pinkney ir kt.
Jaukus suėjimas praėjo 

pakilioj nuotaikoj. Dauge
liui svetimtaučių taip pat

paliko labai puikų įspūdį 
mūsų puošnieji Lietuvių 
Namai. (ib)

RITA MATAS
ĮSTAIGOS 

ADMINSTRATORĖ

TURNER REALTY
501 East 185 St.
Euclid, Ohio 44119
Phone: 486-2530

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULAITIS
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS

VYTAS MATAS —
teisinis patarėjas

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose: 

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs)

LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės

Todėl galima triskart pla
čiau skelbti Jūsų parduodamą 
nekilnojamąjį turtą. Tuo rei
kalu kreipkitės į bet kurį mū
sų bendradarbių.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East l$5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakuba ir sūniM William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patamąvimą.

Lidija Balčiūnaitė

POLISHER
& 

PLATER 
EXPERIENCED 

Call 201-435-6080
OPTICAL

high preci.ion plano and .pherical 
Itrinding and polishing. No ophthalmics 
progreasive oplical inatrument manu- 
f.cturer reęuires polichera and grind- 
era. Exp'd. on Doth machine and 
manu.) apparatus & salary open. Fui) 
benefits. Modern airconditioned afil- 
lity. Call for appointment (516) 231- 
9300. PHOTRONICS CORPORATION. 
45 Adams Avenue, Hauppauge, N. Y. 
1 1787.__________________________ (1921)

CLASS CUTTER
EXPERIENCED ONLY,

WEST GREENWICH 
VILLAGE AREA,

Call 212-741-8899
(19-20)

SEW1NG MACHINE MECHANIC 
Well-established mea’a tailored cloth- 
ing firm, SE Penna, offers to pay & 
all (ringes, steady work & excellent 
woritins conditions. call 215-376-2971. 

(18-20)

MANUFACTURING
We are a medium aized wesl coast 
manufacturer of precision mechanical 
producta for aerospace. marina and 
mdustrial applications and have the 
folloaring opportunities available: 
MECHANICAL ENGINEERS

PRODUCTION SUPT.
PC SUPERVISORS 

FOREMAN M/F 
INDUS/MFG ENGINEERS 

lf you are interested in eaplormg 
these opportunities forward resume to: 

SARGENT INDUSTRIES 
2533 E. 56TH STREET 

HUNT1NCTON PARK. CALIF. 90255 
ATTN: MIKE HELTON

Equal Opportunity Employer 
(16-22)

MACHIN1STS/
TOOLMAKERS

Traki For a New Career

LATHE ROUND 
IN SERTS 
1ST CLASS 

FULL BENEFITS 
RETIREMENT PLAN 

N. J. CARB1DE 
157 Mallory Avė. 

Jersey City, N. J.
2*1-434-121*

M! MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
C.

6y2%
įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
12 mėnesių

03/0/ *nešus $100
0/4/0 30 mėnesių

73/0/ ineSus $100 
' /4'0 72 mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior /avino/
■and lcan association

ATIDARYTA SESTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-3008
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8106
14406 Cedar Avė.

381-4286
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MIRĖ A. A. STASYS 
ORANTAS

Gegužės 9 d. staiga mi
rė Stasys Orantas, sulaukęs 
80 m. amžiaus. Velionis bu
vo savanoris-kūrėjas, moky
tojas, savo gyvenimą buvo 
pašventęs Lietuvos koope
ratiniam sąjūdžiui.

Sekmadienį, gegužės 11 d. 
i Jokubauskų laidotuvių na
muose clevelandiečiai su ve
lioniu atsisveikino. Palaido
tas pirmadienį, Kalvarijos 
kapinėse.

Nuliūdime liko žmona 
Juzė, dukros Dalia ir Jūra
tė; su šeima, broliai ir sese
rys gyveną Chicagoje ir 
Kanadoje. Dirva jiems reiš- 

Aia užuojautą.

MINĖS 30 METŲ 
SUKAKTĮ

Birželio 1 d. 4 vai. p. p. 
Tautinės S-gos Clevelando 
skyrius ruošia 30 metų nuo 
skyriaus įsteigimo sukak
ties minėjimą. Minėjimas 
įvyks Lietuvių Namų vir
šutinėj salėj.

Programoj: po atidary
mo, inž. J. Jurkūnu žymaus

G.

Iš ”Viva Europa” scenos dainuojant ”Tai Amore”: K. Kan
tas, D. Petronytė, L. Polikaitis ir S. Matas. L. Kanto nuotr.

Tautinės S-gos veikėjo ir 
buv. pirmininko iš Chica
gos, kalba. Meninėje dalyje 
— pianistas A. Smetona. 
Toliau seks vaišės — kok- 
tailiai, šilta vakarienė, ka
va, baras.

Įėjimo auka $5.00 asme
niui.

Iš visuomenės svečiai ma
loniai laukiami. Skyriaus 
narių dalyvavimas būtinas.

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

”VIVA EUROPA” 
CLEVELANDE

Los Angeles lietuvių jau
nimo grupė, viso apie 40 as
menų, po sėkmingų gastro
lių Los Angeles ir San Fran- 
cisce, savo spektaklį ”Viva 
Europa”, kurį režisuoja Da

DIRVA

nutė Barauskaitė, parodys 
Chicagoje birželio 29 ir lie
pos 3 d., o prieš tai, tiesiai 
atskridę į Clevelandą, birže
lio 28 d. suvaidins šv. Jur
gio lietuvių parapijos salė
je.

Vakarą rengia Neringos 
tunto vyr. skautės. Lietuvių 
visuomenė kviečiama į šį 
losangeliečių jaunimo spek
taklį gausiai atsilankyti.

DETROITO 
SPORTININKAI 
CLEVELANDE

Gegužės 17-18 d., Cleve
lande viešės Detroito LSK 
Kovo sportininkės ir spor
tininkai ir sužais draugiš
kas rungtynes su Clevelan
do žaibu. Abi dienas rung
tynes vyks DMNP parapi
jos salėje.

šeštadienį, gegužės 17 d. 
varžybos prasidės 1:30 vai. 
po pietų ir bus sužaistos 4 
krepšinio bei tinklinio rung
tynės.

Sekmadienį, gegužės 18 d. 
žaidimai prasidės nuo 11:30 
vai. ryto.

šeštadienį, 8:00 vai. vak., 
Lietuvių Namų apatinėje 
salėje, šių varžybų proga, 
įvyks pobūvis-šokiai.

Clevelandiečiai kviečiami 
į šias varžybas gausiai atsi
lankyti.

KAPŲ LANKYMO 
TVARKA

Kapų lankymo dieną š. m. 
gegužės 25 d. 12 vai. 30 min. 
sekmadienį, Clevelando šau
liai, dalyvaujant Tautinės 
S-gos, Karių Ramovės, Bi
rutės Draugijos, skautų ir 
kitų organizacijų bei visuo
menės atstovams, padės 
vainiką prie Prezidento A. 
Smetonos ir jo žmonos kapo 
Visų Sielų mauzoliejuj. 
Taip pat bus lankomi ir ki
tų lietuvių kapai palaidotų 
tose kapinėse.

• Lietuvių Beisbolo ko
manda ruošia ”Hat Dance” 
penktadienį, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje. Įėji
mas $2.00. Bus Mario Čepo 
plokštelių muzika. Visas 
lietuviškas jaunimas kvie
čiamas atsilankyti. Pelnas 
bus skiriamas Beisbolo Ko
mandos išlaikymui.

Nr. 20 — 15

LKVS "RAMOVĖ” SKYRIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO
1980 M. GEGUŽĖS 24-25 D.D. LIETUVIŲ NAMUOSE,
877 EAST 185 STREET, CLEVELAND, OHIO 44119,

DARBOTVARKĖ
Gegužės 24 d.
9:00-10:00 vai. Atstovų registracija,

10:00-11:00 vai. Suvažiavimo atidarymas, mirusiųjų pa
gerbimas, himnai, invokacija, sveikinimai, svečių 
pristatymas,

11:00-11:15 vai. Pertrauka.
11:15-13:00 vai. Suvažiavimo prezidiumo sudarymas, 

Centro valdybos pirmininko pranešimas, C V-bos iždi
ninko pranešimas, Kontrolės komisijos pranešimas, 
Garbės teismo pranešimas, Laisvės kovų muziejaus 
vedėjo pranešimas, Diskusijos dėl pranešimų.

13:00-14:00 vai. Pietų pertrauka.
14:00-18:00 vai. Praėjusio suvažiavimo protokolas ir jo 

tvirtinimas, Skyrių atstovų pranešimai, Diskusijos 
dėl pranešimų Sąjungos centrinių organų rinkimai: 
Centro valdybos, Kontrolės komisijos, Garbės teismo, 
Sąjungos statuto klausimas (diskutuojama rinkimų 
balsų skaičiavimo metu).

18:00-20:00 vai. Pertrauka.
20:00 vai. Susilažinimo vakaras. Vaišės veltui.
Gegužės 25 d.
9:45 vai. Apeigos prie DMNP parapijos paminklinio 

kryžiaus.
10:00 vai. Iškilmingos pamaldos DMNP šventovėje, gie

da Ramovėnų choras, vad. J. Kazėno.
13:00 vai. Buvusio Centro valdybos pirmininko žodis, 

Ateities veiklai gairės Pasiūlymai veiklai, Suva
žiavimo prezidiumo pirm, žodis, Suvažiavimo užda
rymas, Himnas.

7:00 vai. vakare. Suvažiavimo užbaigimo balius, Meninė 
programa Ramovėnų choras, vad. J. Kazėno, šilta va
karienė ir šokiai.

• Ateities Klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės 18 d. 11:30 vai. 
DMNP parapijos mažojoj 
salėj. Programoj: metinė 
apyskaita, naujos valdybos 
rinkimai. Dr. A. čepulio — 
pašnekėsys medicinos temo
mis.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti. (jč)

• Ronald J. Suster, advo
katas Euclide, kandidatuoja 
į Statė Representative pos
tą, tai yra į 18-tą Ohio 
House District. čia įeina 
Richmond Hts., Ward 32 ir 
dalis Ward 26 Clevelande. 
Jaunasis advokatas yra bu
vęs Clevelando miesto Law 
Director asistentas prie 
Ralph S. Locher, buvęs asis
tentu County Prosecutor bei 
Attorney General Ohio vals
tijoje ir Law Director High
land Heights. Gerai pažįsta 
lietuvius, nes eilę metų pri
klausė DMNP parapijai 

kun. J. Angelaičiui klebo
naujant patarnaudavo Mi- 
šiom.

• Clevelando studenčių 
vokalinis vienetas ”Nerija” 
birželio 5 d. išvyksta kon
certams į Pietų Ameriką. 
Koncertai įvyks Venezuelo
je, Kolumbijoje, Brazilijoje, 
Argentinoje ir Uragvajuje. 
Juos rengia tų kraštų Lietu
vių Bendruomenė’s su Jau
nimo Sąjungų talka. ''Neri
jos” trijų savaičių išvyką 
organizuoja ir globoja Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Stn Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

COOKS — For Rockville 
area Country Club, 2^ 
yrs. exper. Call 301-929- 
1700 for appt. between 
10-5 p. m. (19-22)

• 3 rooms for rent 
upstairs. Grovewood area. 
C o m p I e 11 y redecorated. 
Adults. Call: 731-1860.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St„ 
WiIIowick. Ohio 44094. Tel. 
913-0910.



DIRVA
PASKIRTOS PREMIJOS

Chicagos Lietuvių Tauti
niai Namai iš savo 1979 m. 
pelno paskyrė sekančias 
premijas:

1. Visada lietuviškos kul
tūros, visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo reikalais be- 
sirūpančiam Lietuvos kon

sulatui Chicagoje $1,000.00.
2. 65-ius metus pastoviai 

lietuvišką žodį nešančiam, 
tautinės minties savaitraš
čiui "Dirvai” $1,000.00.

3. Moksliniais ir kūrybi
niais lietuviško rašto ir kal
bos reikalais besirūpinan
čiam Lituanistikos Institu-

Vilties Draugijos šimtininkui
A. A.

BRONIUI U T E NIU I 
mirus, žmonai ALBINAI ir sūnums RIMUI, 
ALGIUI ir DONATUI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

PADĖKA

Mirus mūsų mylimam vyrui ir Tėvui.
BRONIUI UTENIUI, 

reiškiame gilią padėką visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, už Šv. Mišias, 
gėles, aukas Tautos Fondui, Lietuvių Fondui Įamžinant 
velionio vardą.

Visiems vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie atsisveikinimo su velioniu laidotuvių namuose ir 
laidotuvių metu.

Kleb. kun. Albertui Kontautui už maldas ir paly
dėjimą į kapus. Organizacijų atstovams: Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo sekretoriui A. Matijoškai už nuo
širdžią pagalbą laidotuvių organizavime. Lietuvių Ka
rių Veteranų Sąjungai "Ramovė” pirmininkui inž. B. 
Galini ui už atsisveikinimo kalbą, visiems šaulėms ir 
šauliams ėjusiems garbės sargybą ir papuošusiems ve
lionio karstą lietuviška trispalve, "Jono Vanagaičio” šau
lių kuopos vicepirmininkui V. Bajerčiui už ištartą jaut
rų atsisveikinimo žodį laidotuvių metu ir už įteiktą vė
liavą, > skirtą ilgam velionio atminimui.

Laidotuvių namų direktoriui Joseph Lubin už viso
keriopą pagalbą ir nuoširdų patarnavimą tokioje liūd
noje valandoje.

Giliai dėkingi Jums
ALBINA UTENIENĖ IR SŪNŪS 

RIMAS, ALGIS IR DONATAS 
SU ŠEIMOMIS

So. Boston, Mass.

PADĖKA

Mano mylimoji žmona
A. A.

HERTA JONIENĖ, 
skausmingos ligos pakirsta, mirė š. m. balandžio 11 d. 
11 vai. vakaro Cooper Medical Center ligoninėje Cam- 
den, N. J. Palaidota balandžio 15 d. Šv. Petro kapinėse 
Riverside, N. J.

Nuoširdžiai dėkoju giminėms ir artimiesiems, orga
nizacijoms bei lietuviškai visuomenei, pagerbusiems ve
lionę, dalyvaujant šermenyse ir laidojimo apeigose.

Dėkoju visiems pareiškusiems man užuojautą žo
džiu, raštu, spaudoje ir per "Bendruomenės Balsą”.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Kajetonui Sakalauskui ir 
pastoriui Richard Locke už maldas šermenyse ir kapi
nėse. Dėkoju už šv. Mišių aukas ir karsto nešėjams.

Širdinga padėka įamžinusiems mano mylimą žmoną 
Hertą Lietuvių Fonde.

Jūsų visų pareikštas nuoširdumas giliai liks mano 
širdyje.

Nuliūdęs vyras
ALGIRDAS JONYS 

tui $500.00.
Tai graži Chicagos Lietu

vių Tautinių Namų akcija. 
Kaip žinia, pereitais metais 
buvo paskirta šešios premi
jos, bendroje sumoje $3,000.

• V. Bražėnas, vienas iš 
American Opinion kalbėto
jų biuro narių, gegužės 13 
d. iš Ft. Myers, Floridos, iš
skrido j Indianapolį, India
na, kur jis pradėjo šio pa
vasario tris savaites trun
kantį paskaitų turą. Be In
dianos jis lankysis Ohio, 
Kentucky ir Tennessee vals
tijose. Tai jau antras jo ap
silankymas šiose Centrinės 
Amerikos vietose, po 1977 
metų. Vietovėse dauguma 
jo kalbų yra organizuoja
ma vietinių John Birch So- 
ciety skyrių. Šio turo pa
skaitų tema "Signposts To 
Tyranny” (Kelrodžiai į ti
roniją) .

• Tautos Fondo visuoti
nis narių suvažiavimas 
įvyks š. m. gegužės 24 d. 10 
vai. Kultūros židinyje, 341 
Highland Blvd., Brooklvn,
N. Y. 11207, telef. (212) 
827-6945. Darbotvarkėj nu
matyta: Tautos Fondo ta
rybos, valdybos, įgaliotinių, 
kontrolės komisijos ir VLIK 
valdybos pranešimai. Bus 
renkama nauja TF taryba 
ir kontrolės komisija.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba prašo 
kraštų Bendruomenes, lie
tuvių organizacijas ir visus 
lietuvius šiais metais ypa
tingai paminėti birželio 15 
dieną visam pasauliui pri
menant Lietuvos okupacijos 
40 metų sukaktį, birželio 
trėmimus į Sibirą ir lietu
vių tautos vedamą kovą tė
vynėje ir išeivijoje prieš So
vietų Sąjungą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
PLB valdyba yra paskelbu
si birželio 15-ją visų lietu
vių maldos ir susikaupimo 
diena.

ALBL METINIS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla šaukia 
metinį savo narių susirin
kimą Chicagoje Jaunimo 
Centre šeštadienį, birželio 7 
d., 7:30 v. v. Kaip žinoma, 
Leidykla yra mūsų visuo
meninė organizacija, suda
ryta narių pagrindu, šiuo 
metu Leidyklai priklauso 
virš 90 narių, organizacijų 
ir pavienių asmenų.

Susirinkimas išklausys 
vadovybės pranešimų, iš
rinks 1980-1981 m. direkto
rių tarybą ir apsvarstys ki
tus reikalus. "Gausus, akty
vus narių dalyvavimas su
sirinkime palengvina išpil
dyti Leidyklos nuostatų rei
kalavimus ir vadovybę ska
tina tolimesniems dar
bams”, pareiškė Leidyklos 
valdybos pirmininkas, kun.

g NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 

’PERKŪN AS’

E MALONIAI KVIEČIA VISUS Į SAVO 

f METINĮ KONCERTĄ, 
E KURIS ĮVYKS
I š. m. gegužės mėn. 17 d. (šeštadienį),

KULTŪROS ŽIDINYJE, 
£ 341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N. Y.

I Po koncerto bus šokiai — grojant visų mėgiamai 

JUOZO THOMO kapelai.

BUFETAS-BARAS

Į Pradžia 7:30 v. v. punktualiai. Kokteilis 7 v. v. 
r žemutiniam bare.

§ ĮĖJIMAS — $6.00. MOKSLEIVIAMS — $4.00. 

p Stalus iš anksto galima užsakyti pas St. Karmaziną 
I tel. (212) 441-1252.

Įi

PLASTICS — Blown Film Extruder 
Operatore. Convert A print in line. 
Experience preferred. būt will con- 
sider trainee. Mušt be hard- 
vrorking & dependable, cwn trans- 
portation. Bldg. 454, RARITAN 
CENTER. 201-225-1180 10 a-m-— 
5 p. m. <18-23)

Algimantas Kezys., S. J.
Nuo 1976 m. ALBL gra

žiai užsirekomendavo savo 
albuminio pobūdžio leidi
niais. Paskutinė knyga, 
1979 rudenį išleista, buvo 
A. Skrupskelienės "Lithua-

nian Writers in the West”. 
šiuo metu spaudai jau yra 
paruošta Br. Kviklio "Tel
šių vyskupija”. Taip pat 
baigiama ruošti Vitolio 1 
Vengrio "Lietuvių ekslib
riai".
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