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ŪKINĖ BŪKLĖ
Recesija prasidėjo, bet kokia ji bus?

Vytautas Meškauskas

Ilgai lauktas ūkinis atoslū
gis pagaliau prasidėjo. Jis bu
vo reikalingas kovai su inflia
cija. Kad tokios priemonės pri
sireikė XX amžiaus pabaigoje 
- nėra komplimentas kapitalis
tinei sistemai. Nepaisant to, 
neturimei jai geresnio pakai
talo. Faktinai, tai ne jo6 kal
tė, bet politinės valdžias, kuri 
išmoko ja manipuliuoti, ir ku
ri turi intereso pasiskolinti iš 
ateities, palikdama galvosūkį 
kaip skolą atiduoti, sekančiai 
vyriausybei. Prasiskolinusi 
valdžia turi didžiausios nau
dos iš infliacijos, nes toji suma
žina jos skolas, o mokesčių mo
kėtų ai turi daugiau mokėti, 
nes infliacijos dėka pereina 
aukštesnėn kategorijon, kuri 
moka daugiau, nors jų uždar
bio reali vertė liko tokia pat ar * 
net sumažėjo. Iš to išeitų, kad 
geriausia priemonė kovai su in
fliacija yra federalinio biudže
to subalansavimas. Teorijoje 
su tuo visi politikai sutinka, 
bet jei tai veda prie ūkinio gy
venimo tempo sumažėjimo - 
nuo kurio daugiausiai nuken
čia ekonomiškai silpniausi gy
ventojų sluoksniai, visados at
siranda pagunda teigti, kad 
geriau infliacija negu skurdas, 
kas infliaciją pratęsia be galo.

Recesijos nėra naujas reiški
nys. Vien po II-jo pas. karo jų 
pergyvenome bent 6 (1948-9, 
53-4, 57-8, 60-1, 69-70, 73-5 
metais). Jų metu visos tautos 
pajamos už gėrybes ir patar
navimus GNP - sumažėdavo 
nuo 1 % iki 5 %. Per šių metų 
pirmą ketvirti tos pajamos dar 
padidėjo 1.1%, tačiau kovo 
mėn. gamyba, dirbančiųjų 
skaičius ir prekybos apyvarta 
(pardavimai) taip sumažėjo, 
kad reikia tikėtis ir GNP kriti
mo. Bedarbių skaičius per ba
landžio mėn. pašoko 0.7% .

Jei dabar prasidėjusią rece
siją lyginsime su 1973-5, gali
me konstatuoti vieną dideli 
skirtumą. Tada, laukdama 
kainų pakilimo, pramonė bu
vo labai padidinusi gamybą, 
tuo tarpu per paskutinius me
tus įmonių inventorius nebuvo 
daug pakilęs, o paskutiniu lai
ku pabrangęs kreditas atsargų 
sudarymą pasunkino.

Inventoriaus nesusidarymas 
aiškinąs ankstyvesnių vartoto
jų nusistatymu tuojaus pirkti, 
nes ateityje kainos vistiek pa
kilsiančios. Kredito suvaržy
mas turėjo geros įtakos. Jei in
fliacijos sparta kiek sumažėtų, 
būtų papildomas paskatas su 
pirkimais nesiskubinti ir nebi- 
inti taupyti.

Ir šiuo metu atrodo, kad 
drastiškai sumažėjęs automo
bilių (ypač vietas gamybos) 
ir namų statybos bei pardavi
mo sumažėjimas verčia many
ti, kad per dabartinį metų ket 
virtį GNP sumažės bent 5 %. 
Jei prie to pridėsime vartotojų

sumažėjusį apetitą kitiems pir
kiniams, pramonės įmonės tu
rės smarkiau mažinti produk
ciją, pačios nepirkti naujų ga
mybos priemonių ir pan. Re
zultate recesija iš pradžių gali 
būti bene pati sunkiausia po
kariniame laikotarpyje, ta
čiau kaip minėjome, kuklus in • 
ventoriaus sumažėjimas lei
džia tikėtis, kad ji nebus ilga. 
Dabar jau yra duomenų kal
bančių už infliacijos sumažė
jimą, kainos nebekyla taip 
sparčiai kaip anksčiau. Jei 
taip bus iš tikro, apie mokes
čių sumažinimą pradės kalbė
ti ne tik respublikonai, bet ir 
administracija. Bet jei tokio 
politiniai labai populiaraus 
žingsnio nelydės valstybės iš
laidų sumažinimas - infliaci
jos sparta vėl padidės. Dar 
vienas bandymas ją suvaldyti 
bus nuėjęs niekais.

• Lietuvių Tautinio Sąjū
džio posėdis įvyko š. m. ge
gužės mėn. 9 d. Bartkaus & 
Associates Ine. patalpose, 
Chicagoje. Dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos deleguoti: Eugeni
jus Bartkus, Teodoras 
Blinstrubas, Pranas Kašiu- 
ba, Vaclovas Mažeika ir Są
jūdžio pirmininkas Algis 
Sperauskas. Venezuelos tau 
tininkus atstovavo Stasys 
Liepas.

Posėdyje pasiskirstė pa
reigomis sekančiam termi
nui: pirmininkas — Euge
nijus Bartkus, sekretorius 
— Pranas Kasi ubą. Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio atsto
vu į Vliko Tarybą paskyrė 
Teodorą Blinstrubą, antri
ninku Vaclovą Mažeiką.

Dalyvių vardu Eugenijus 
Bartkus padėkojo buvusiam 
pirmininkui Algiui Speraus-

Dalis lietuvių delegatų priešpiečiuose. Sėdi iš kairės: L. 
Mažeikienė, J. Venckus, dr. J. Genys, P. Jurkus, I. Bublienė ir 
G. Talandienė. Stovi: A. Milūnas, L. Gromulaitienė, J. Talan- 
dis, J. Urbonas.

Gubernatorius Ronald Reagan, respublikonų kandidatas į prezidentus su Kalifornijos lie
tuvių respublikonų jo kandidatūrai remti komiteto pirmininke Liucija Mažeikiene (kairėje) ir 
komiteto garbės pirmininke televizijos ir filmų žvaigžde Rūta Lee-Kilmonyte.

Sėkmingas tautiniu, grupių respublikonu suvažiavimas
š. m. gegužės 16-18 die

nomis 35 tautybių delega
tai susirinko i 10-tą j j Tau
tinių Grupių Respublikonų 
Tarybos suvažiavimą Cleve- 
lande. šių metų suvažiavi
mo tema: rinkiminė veikla 
ir tautinių grupių respub
likonų vaidmuo šių metų 
rinkimuose. Jų tarpe daly
vavo gausus būrys lietuvių 
delegatų iš Kalifornijos, II- 
linois, Michigano, Texas, 
Washington, D. C., Ohio ir 
Connecticut valstybių.

Lietuviai savo metinį su
sirinkimą tame pačiame 
viešbutyje sušaukė gegužės 
16 d., penktadienį. Posėdyje 
aptarė įvairius politinės 
strategijos klausimus, pa

kui už sėkmingą Lietuvių 
Tautiniam Sąjūdžiui vado
vavimą per paskutiniuosius 
ketverius metus. (pk) 

skyrė suvažiavimui delega
tus bei pakeitė organizaci
jos vardą į "Lithuanian 
American Republican Na- 
tional Federation”. Lietuvių 
r e s p ublikonų federacijos 
pirmininkas yra energingas 
Anatolijus Milūnas.

Į šių metų suvažiavimą 
aktyviais delegatais buvo 
paskirti šie lietuviai: A. 
Milūnas, J. Talandis, L. 
Gromulaitienė ir E. žiūrys, 
likusieji antrininkais.

Suvažiavimas oficialiai 
prasidėjo penktadienį. Tau
tinių Grupių Respublikonų 
Tarybos pirmininkė yra An- 
na Chennault. Penktadienio 
iškilmingos vakarienės me
tu kalbėjo respublikonų 
partijos pirmininkas Bill 
Brock. šeštadienio sesiją 
atidarė Clevelando miesto 
meras George Voinovich. 
Pasveikinęs iš visur suva
žiavusius tautybių delega
tus pabrėžė tautinių grupių 
svarbą politinėj plotmėj, 
šios dienos sesijos buvo 
skirtos įvairiems rinkimi
niams klausimams. Sesijai 
vadovavo Ralph J. Perk. 
Kalbėtojų tarpe savo suges
tijas bei idėjas taip pat pa
tiekė buvęs clevelandietis 
Jurgis Ramonas. Delegatai 
aktyviai dalyvavo diskusi
jose bei patiekė centriniams 
komitetams įvairius pasiū
lymus. Pietų metų puošnio
je viešbučio salėje — Gold 
Room kalbėjo prezidentinis 
kandidatas gub. Ronald 
Reagan. Savo kalboje jis 
pažymėjo, tūkstančiui sve
čių dalyvaujant, kad Ame
rika palieka paskutinė lais
vės sala pasaulyje, ir tik 
mes ją galime tokią išlai
kyti.

Po pietų tęsėsi toliau se
sijos. Pristatyta suvažiavi
mo rezoliucija, kurioje taip 
pat pasisakyta Pabaltijo 
kraštų klausimu, kad sekan
tis Amerikos prezidentas 
atkreiptų dėmesį į šiuos 
kraštus ir kad būtų jiems 
atstatyta nepriklausomybė. 
Šiose sesijose taip pat pa
keisti kai kurie organizaci
jos įstatai.

Vakare miesto Arcadoje 
įvyko iškilmingas banketas, 
kurio metu kalbėjo ambasa
dorius George Bush. Taip 
pat buvo pagerbtas ir lietu
vių respublikonų federaci
jos pirmininkas A. Milū
nas, kaip vienas aktyviau
sių skyrių pirmininkas. 
Plaketę jam įteikė pats am
basadorius George Bush. 
Suvažiavimas buvo tęsia
mas toliau sekmadienį iš 
ryto.

Suvažiavime dalyvavo 
Voice of America atstovas 
Romas Sokodolskis iš Chi
cagos, kuris perdavė į Lie
tuvą pasikalbėjimą su lie
tuvių respublikonų federa
cijos pirmininku A. Milū- 
nu. Delegatų tarpe iš kitų 
vietovių dalyvavo: be mi
nėtų L. Mažeikienė, J. Venc
kus, dr. J. Genys, P. Jurkus, 
A. Jankūnas, C. Oksas ir 
LB Krašto Valdybos vykdo
masis vicepirmininkas J. 
Urbonas, kuris aktyviai 
reiškiasi gub. Ronald Rea- 
gan rinkiminėj kompanijoj 
ir net komiteto prašytas 
yra paskyręs eilę lietuvių į 
Ronald Reagan Advisory 
Board.

Sveikinam visus delega
tus ir džiaugiamės jų at
siektais darbais bei linkime 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sovietai žada taika, o neša kara
Emilja Čekienė

Nesenai knygų rinkoje 
pasirodžiusi buvusio JAV 
prezidento Richardo Nixono 
parašyta knyga, kurioje mi
nima ir Lietuva, imigraci
joj atsidūrę lietuviai bei ki
tos sovietinio komunizmo 
pavergtos tautos, verta ir 
mūsų ypač jaunimo dėme
sio. Ji pavadinta ”The Real 
War” ir mums įdomi tuo, 
kad primena visa tai, ką pa
tys esam pergyvenę ir dar 
gyvi knygoje aprašytų įvy
kių liudininkai. Bet knyga 
dedikuota ne mūsų genera
cijai, nes tai būtų jau per 
vėlu, o šios generacijos anū
kams ”To our grandchild- 
ren”, kad jie pažintų tikrą
jį komunizmo veidą, kad ne
darytų tų pačių politinių 
klaidų, kurias darė jų tėvai 
ir protėviai, nesuspėję pa
žinti viso pasaulio priešo 
sovietų melu skleidžiamo 
komunizmo, tikėjo jų žo
džiams, darė nuolaidas. Au
torius rašo, jog trečiasis pa
saulinis karas prasidėjo dar 
prieš II-jo pasaulinio karo 
pabaigą, nes Stalinas jau 
tada metė žvilgsnį į poka
rinę pasaulio santvarką ir 
vėliau savo planus darė Jal
toj, Potsdame ir* kitur. Sta
linas po antro pasaulinio ka
ro pradėjo lįsti ten, kur tik 
matė valstybių vadų silp
numą.

R. Nixonas čia primena 
sovietų klasta žygiavimą iš 
rytų vis tolyn į Europą, apie 
jų laimėjimus Kinijoj ir k. 
Jis rašo, jog trečiasis karas 
prasidėjo ir tai yra tikrasis 
pasaulinis karas, nes nebė
ra žemėje kampelio kam 
nors neprieinamo. JAV ir 
sovietai yra išsivysčiusios 
pasaulinės jėgos ir jei tarp 
jų dviejų esamam balansui 
kas atsitiktų, tai pajustų vi
sas pasaulis. Jei pav., vie
nas iš jų susilpnėtų. Sovie
tai tą labai gerai supranta, 
bet ir mums Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms jau 
laikas suprasti ir pradėti 
galvoti pasauliniu mastu. 
Sovietai galvoja, kaip su
silpninti kitas tautas, nes jų 
protavimas ir planai nesi
skaito nei su žmonių gyvy
be nei žmogaus teisių verte.

Trečiojo karo reikšmė yra 
išrašyta veiduose tų Viet
namo žmonių, kurie savo 
gyvybę rizikuoja vandeny-

RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
ir toliau respublikonų parti
jos rėmuose darbuotis mūsų 
tėvynės labui.

Šio suvažiavimo Cleve
lando organizacinį komitetą 
sudarė eilė respublikonų 
veikėjų, kurių tarpe buvo ir 
du lietuviai Algis Rukšėnas 
ir Raimundas Kudukis.

Ingrida Bublienė 

se, nustumti nuo kitų šalių, 
kurie gyvena kaip kalėji
muose okupuoti savo kraš
te, kuris anais laikais buvo 
jų tėvynė. Milijonai ir ki
tų kraštų yra visiškai aplei
dę savo namus, palikę tur
tus, šeimas, virte liūdnais 
pabėgėliais, kad jų kraštai 
buvo sovietų teroro paliesti. 
Sovietai bėga priekyje to
kios tironijos, kuri save va
dina "laisve”, šimtai tūks
tančių žydų laukia išvykti 
į laisvę, bet jie ne vieni. 
Jei būtų laisvė imigruoti, 
milijonai ukrainiečių, lietu
vių ir kitų pavergtų išva
žiuotų. Kas ne su mumis, 
tas prieš mus, sovietai gal
voja. Tai nėra staigmena, 
tai daroma nuo senų laikų. 
Sovietija yra produktas už
grobtų tautų, laikomų bru
talia jėga. Ir Amerika su
daryta iš daugelio tautybių* 
žmonių, bet mes — Ameri
ka turime armėnų, lietuvių 
ir kitų, o sovietai turi Ar
mėniją ir Lietuvą, čia au
torius plačiau apibūdina, 
kaip susidarė JAV ir Sovie
tų Sąjunga. Jis pažymi, kad 
ši tragedija yra viena iš 
centrinių 20-jo amžiaus dra
mų. Tas naikinimas žmonių 
laisvės ir reprezentuoja vie
ną iš pagrindinių charakte
ristikų trečiojo pasaulinio 
karo. Agresorius niekuomet 
nenori karo, jis visuomet 
pasirengęs užimti kraštus 
be pasipriešinimo, rašo au
torius.

Toliau R. Nixonas apibu
dina visą sovietų komuniz
mo nueitą kelią ir tam nau
dojamus antihumani š k u s 
metodus iki šių dienų, pa-, 
grįsdamas istoriniais pavyz
džiais. Jis tvirtina, jog so
vietai žino, kad revoliucija, 
ekonominė depresija krašto 
viduje, keliamas chaosas 
veda žmones į paniką, o ta
da komunizmas saldžiu bal
su prabyla, žadėdamas vi
sas žemiškas gėrybes ir tuo 
suranda sau lengvatikių, 
laukiančių to žemės rojaus.

Autorius cituoja daug ki
tų politikų pažįstančių so
vietus pasisakymų, štai 
NATO generalinis sekreto
rius M. Brosio 1967 m. R. 
Nixonui pasakęs, jog jis ge
rai rusus pažįsta. Jie esą 
dideli melagiai, gudrūs vai
dintojai ir puikūs aktoriai. 
Jais negalima pasitikėti. Jie 
svarsto savo tarnybose, 
kaip apgauti ir meluoti. Jie 
žada taiką, o neša karą, ža
da laisvę, bet atneša ver
giją.

Toji 341 psl. gražiai iš
leista knyga yra vertinga 
perskaityti ir kiekvienam 
lietuviui, o net būtina jau
nimui, kuriam sunku pati
kėti, kad yra pasaulyje to- 
kę terorą vykdantis agreso
rius, nuo kurio žmonės bė
ga gyvybėmis rizikuodami, 
o liūdna, kad atsiranda ir 
tokių, kurie patys pabėgę, 

visa tai užmiršę, gerai sve
tur įsikūrę jau pradeda ti
kėti raudonojo teroro pa
saulyje skleidžiamu melu. 
Autorius šią istorinę knygą 
pradėdamas ir baigdamas 
užakcentuoja, jog trečiasis 
pasaulinis karas prasidėjo 
ir mes privalome žvelgti į 
realybę, stiprinti save, kol 
dar nevėlu.

Išleido Warner Books. 
Kaina 12.50 dol.

POLITINIO DARBO 
KONFERENCIJA

šiais metais sukanka 40 
metų nuo smurtu ir klasta 
Sov. Sąjungos įvykdytos 
Pabaltijo valstybių okupa
cijos. Sukakties proga yra 
tikslu apžvelgti ir įvertinti 
Lietuvoje vykdomos rezis
tencijos ir išeivijos laisvi
nimo darbo pastangų sėk
mingumą ilgalaikės okupa
cijos šviesoje ir pramatyti 
naujas gaires lietuviškosios 
išeivijos laisvinimo veiklai 
bei ryšiams su pavergta 
tauta, šių motyvų vedina 
Pasaulio LB Visuomeninių 
Reikalų Komisija, Kanados 
LB Visuomeninių Reikalų 
Komisija ir JAV LB Visuo
meninių Reikalų Taryba š. 
m. birželio 8 ir 9 dienomis 
(sekmadienį ir pirmadienį) 
Washington, D. C. šaukia 
nepaprastą politinio darbo 
konferenciją. Konferencija 
įvyks Shoreham-Americana 
viešbutyje, 2500 Calvert 
Street, NW, Washington, 
D. C. (tel.: 202-234-0700). 
Konferencijos atsakinguoju 
rengėju yra JAV LB *Vi- 
suom. Rkl. Taryba. Techni
kinius konferencijos ruošos 
darbus vykdo JAV LB Wa- 
shingtono apylinkės valdy
ba, kuriai pirmininkauja 
Linas Kojelis.

Konferenc i j a prasidės 
sekmadienį, birželio 8 d., 4 
vai. p. p. Pagrindiniais kon
ferencijos referehtais bus 
prof. dr. Vytautas Vardys 
ir prof. dr. Bronius Nemic- 
kas. Specialiame posėdyje 
keli kiti koreferentai ap
žvelgs išeivijoje vykdomą 
svetimųjų informavimą 
apie padėtį Lietuvoje ir ver
tins sovietinių pastangų 
sėkmingumą su savąja in
formacija infiltruoti laisvo
jo pasaulio mokslinius šal
tinius. Pranešimus JAV po
litikos Pabaltijo valstybių 
klausimais pateiks Baltųjų 
Rūmų, Valstybės departa
mento ir National Security 
Council pareigūnai. Prez. J. 
Carterio ir gub. R. Reagan 
rinkiminių kampanijų va
dovai supažindins su šių 
pretendentų į JAV prezi
dentus pažiūromis Rytų Eu
ropos ir Pabaltijo klausi
mais.

Politinio darbo konferen
cija nepretenduoja būti ma
sinio pobūdžio. Ji tačiau 
yra vieša ir į ją yra kvie-

KAZIUKO MUGĖ i
1980 J* I

Omahos skautininkės su vyr. skautininke Irena Kereliene. 
Iš kairės: Irena Lileikienė, Marta Šarkienė, Irena Antanėlienė 
ir Gražina Reškevičienė. Algio Praičio nuotr.

OMAHOS SKAUTAI DIRBA
KAZIUKO MUGĖ

Balandžio 20 d. Omahos 
skautai ir skautės suruošė 
Kaziuko mugę, kurion atsi
lankė ir Vyriausia skauti- 
ninkė Irena Kerelienė. Tą 
dieną, skautai-tės, su reta 
viešnia, organizuotai daly
vavo lietuviškose pamaldo
se.

Prieš Vyr. skautininkei 
atidarant mugę, akadem. 
skt. Teresė Gaidelytė ir Rū
ta Jaudegytė, inscenizavo 
žinomą, seną dainelę ”Oi 
kur buvai dieduk mano”. 
Jaunuolės, vaidybiniais ga
bumais, sukėlė skanaus juo
ko žiūrovų tarpe.

Skautai vyčiai, gana gau
siai pasirodė su gražiais 
medžio ir kt. tautodailės 
dirbiniais, dėl kurių, ne vie
nas mugės lankytojas, pra
tuštino savo piniginę.

Živilės draugovės "užau
gintas” Anykščių šilelis, 
kvepėjo pušimis ir takelio 
spygliais, o tarp samanų ir 
kupstelių tupėjo Lietuvos 
miškų žvėreliai. Praėjus ta
keliu šilelį, palaukėj, prie 
žilvičio sėdinčių skautukių, 
buvai apdovanotas, saldžiu 
baravykeliu.

Salėje, lankytojai vaiši
nos skaniais pietumis, ku
riuos paruošė skaut. tėvų 
komitetas.

Taip pat, skautai ir skau
tės, gegužės mėn. 11 d. Mo
tinos dienos proga, suruošė 
motinoms pagerbimą, su 
kukliomis vaišėmis ir pro
gramėle. Pagerbiant miru- 

čiami visi visuomeninio-po- 
litinio gyvenimo darbuoto
jai. Konferencijos rengėjai 
siekia sudaryti galimybę 
akademiniu priėjimus pa
gvildenti mums rūpimas 
laisvinimo darbo problemas. 
Konferenci jos klausimais 
prašome kreiptis į Pasau
lio LB, Kanados LB ir JAV 
LB centrinius organus ar
ba skambinti JAV LB Vi- 
suom. Rkl. Tarybos pirm. 
Alg. Gečiui (215-677-1684) 
arba JAV LB Krašto valdy
bos vicepirm. Aušrai Zerr 
(215-886-5849).

(JAV LB Inf.) 

sias motinas, pagiedota 
"Marija, Marija”. Salomėja 
Skaudienė skaitė jautrią, 
motinos dienai skirtą pa- 
paskaitą. Gražiai nuskam
bėjo kanklės skt. šarkaitės 
rankose, o mamos, močiu
tės, svečiai, skautės ir skau
tai, sutartinai padainavo 
keletą dainelių. Minėjimą 
pravedė Rita Kovaitė.

Girtini yra skautų-čių va
dovų darbai, pastangos ir 
norai, įnešti didesnio, ar 
mažesnio masto, tautiniai 
kultūrinės veiklos į lietu
viškos kolonijos gyvenimą.

(jp)

MACHINIST, bridgeport^ 
milling and lathe. Small 
shop. DeJohn Machine Co., 
101 Hudson St., Garfield, 
N. J. 07026. 201-773-7667. 
________________________________ (21-241

NIGHT SHIFT — Grinder, 
blanchard or G & L. Miller bore r. 
Experienced preferred or ma
chine operator inclined. Excei- 
lent pay & benefits. National 
Corp. Phone 201-687-3322 Mr. 
Wunder or Mr. Kregg.

(21-25)

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

Call 212-592-2300
(19-21)

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

Call 212-592-2300
(19-21)

4'.

MOVING TO COLORADO?
We have need for service 
technicians wrth pride, knowf- 
edoe, a positive altitude and • 
wiaingness to work. lt you 
have over 3 years of experi- 
eoce in two of the foflowing we 
want to tatk lo you.

REFRIGERATION Electronics 
AIR COND. PNEUMATICS 
HEATING BOtLERS

VENTILATION 
We offer the highesi ooen shop 
wages. paid medical, uni
forma, paid vacalions, truck, 
paid siek days & good man- 
agement.

Join The Young Growing
Cc-r-oany - Pride Built
HVAR SERVICE, INC. 

4045 Elali St, Denver, Col 
303455-5226

LATHE ROUND 
IN SERTS 
IST CLASS

FULL BENEFITS 
RETIREMENT PLAN

N. J. CARBIDE 
157 Mallory Avė.

Jersey City, N. J. 
201-431-121#

(20-24)
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POETĄ HADĄ RASTENĮ Į ANAPILI 
IŠLYDĖJUS

A. A. Nadas Rastenis, poetas, advokatas, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos garbės narys.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos garbės narys 
poetas adv. Nadas Rastenis 
mirė 1980 m. gegužės 10 d 
Baltimorėje. Palaidotas ge
gužės 14 d.

Velionis Nadas Rastenis 
buvo gimęs Stagalienų k., 
Linkmenų vis., Švenčionių 
aps. 1911 m. atvyko j Jung
tines Valstybes, dirbo med
vilnės audyklose, 1918-19 
m. tarnavo JAV kariuome
nėje. 1924 m. baigęs teisės 
mokslus Bostono universite
te, 1925 m. persikėlė j Bal- 
timorę ir pradėjo verstis 
advokatūra. 1935 m. jsigijęs 
advokato teises Ohio valsty
bėje, iki 1936 m. advokata
vo Clevelande, vėliau vėl 
grįžo į Baltimorę. 1943-46 
buvo pirmasis lietuvis at
stovas Mary lando legislatū- 
roje Annapolyje.

Apsigyvenęs JAV, tuoj 
įsijungė į lietuvių visuome
ninį gyvenimą. 1912 m. bu
vo vienas iš steigėjų (vėliau 
ir pirm.) savišalpinės Lie
tuvių laisvės artojų d-jos 
Manchesteryje. N. H., Lie
tuvių socialistų s-gos narys, 
nuo 1921 m. Amerikos Lie
tuvių tautinės sandaros vei
kėjas (1923-25 vicepirm., 
1927-28 pirm.), be to, veikė 
SLA Baltimorės kuopoje, 

DLK Kęstučio savišalpos 
d-joje Baltimorėj (nuo 1953 
Mindaugo - Kęstučio d-ja), 
Vilniui vaduoti sąjungoje, 
Amerikos Lietuvių tautinė
je s-goje, Balfe (jo dir.), 
Komiteto Pabaltijo univ. 
Vokietijoje remti pirm., 
Lietuvių rašytojų d-jos na
rys ir kt. Dalyvavo M. Pet
rausko Gabijos chore, vai
dino ir dainavo M. Petraus
ko operetėse.

Nuo 1917 m. pradėjo 
eilėraščiais ir straipsniais 
bendradarbiauti daugelyje 
Amerikos lietuvių laikraš
čių. 1923 m. laikinai reda
gavo "Sandarą”, 1935 m. 
"Dirvą”. Atskira knyga yra 
išleidęs savo iliustruotą ei
liuotą pasaką "Trijų rožių 
šventė” (1955).

1920 m. pradėjo rašyti 
eilėraščius anglų kalba; N. 
Rastenis buvo vienas iš pir
mųjų pradėjęs versti lietu
vių poetų kūrinius anglų 
kalbon. Jie buvo spausdina
mi įvairiuose poezijos žur
naluose, kaip "Laurel 
Leaves”, "The American 
Bard" ir t.t. Dalis jų iš
spausdinta A. Vaičiulaičio 
"Outline History of Lithu
anian Literature" (1942). 
"Lietuvių Dienos” Los An
gelėse yra atskiromis kny-

Lietuvybės reikalai Skautų
Sąjungoje Antanas Dundzila

š. m. gegužės 17-18 Chi- 
cagoje vyko Lietuvių Skau
tų Sąjungos (LSS) Tarybos 
posėdžiai, kurių proga 
kviestieji prelegentai skaitė 
eilę paskaitų. Posėdžiai bu
vo vieši, dalyvaujant ir sve
čiams. Dvi paskaitos, "Lie
tuviškosios sąmonės ugdy
mas LSS jaunime” ir "Lie
tuviškai nekalbančių įjungi
mas į LSS”, yra vertos ir 
platesnio mūsų visuomenės 
dėmesio, todėl jas čia trum
pai atpasakosime ir komen
tuosime.

"Lietuviškosios sąmonės” 
prelegentė buvo Danutė Ei- 
dukienė, chicagietė, skauti- 
jos ir lietuviškojo švietimo 

gomis išleidusios N. Raste- 
nio išverstus lietuvių klasi
kų kūrinius: A. Baranausko 
"Anykščių šilelį” (The 
Forest of Anykščiai”, 1956) 
ir K. Donelaičio "Metus” 
(The Seasons, 1967).

Už 1966 m. vasario 16 d. 
į "Congressional Record” 
įtrauktą poemą ”War’s 
Curse” Tarptautinė poetų 
unija (United Poets Lau
reate International) Nadą 
Rastenį apdovanojo aukso 
medaliu ir laurų vainiku. 
Kiti tame kongreso leidiny
je paskelbti darbai yra: 
Lietuvos himno vertimas 
(1961) ir poema "Lithuania 
Crucified” (1968). Iš kitų 
stambesnių vertimų į anglų 
kalbą dar paminėtinas V. 
K. Banaičio operos "Jūratė 
ir Kastytis” libretas. Rank
raščiuose tebėra originalus 
veikalas "The Story of Am- 
berland” ir kt.

Nado Rastenio veiklą 
įvertindamos, įvairios vals
tybinės įstaigos ir privati
nės organizacijos jį yra 
gausiai apdovanojusios me
daliais, garbės lakštais ir ti
tulais, k. a.: Marylando 
garbės pilietis, Hull univer
siteto teisės ir Karachi 
universiteto literatūros gar
bės daktaras, Baltimorės 
advokatų s-gos garbės na
rys ir t.t. 1967 m. buvo no
minuotas Nobelio taikos 
premijai. Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos gar
bės nariu išrinktas 1971 m. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Garbės Nariui

ADV. NADUI RASTENIUI 
mirus, žmonai JULIJAI ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą

ALT S-gos Valdyba

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

dar buotoja. "Lietuviškai 
nekalbančių" reikalą svars
tė iš Philadelphijos atvyku
si irgi skautijos bei lietu
viškojo švietimo vadovė, 
Danutė Surdenienė. Abi 
prelegentės gerai kvalifi
kuotos, dirbančios su jauni
mu, savo uždaviniui buvo 
pasiruošę. Abi paskaitos 
vertos platesnio dėmesio, 
reikia tikėtis, jos pasirodys 
spaudoje ištisai. "Dirvos” 
s k a i tytojams primintina, 
kad antroji paskaita, "Lie
tuviškai nekalbančių viene
tai", nagrinėjo 1980. II. 14 
ir 21 d. "Dirvoje" tilpusią 
temą, "Pavojuje lietuvių 
kalba”. Taigi ir šie prane
šimai yra lyg ir anksčiau 
svarstyto rūpesčio tęsinys, 
į kurį jau spėjo reaguoti 
ir "Dirvos” skaitytojai sa
vo laiškais bei komentarais.

"Lietuviškos sąmonės 
ugdymas LSS jaunime”
D. Eidukienė pradėjo su 

teigimu, kad lietuvybės iš
laikymo, sąmoningumo rei
kalas spręstinas pradedant 
ne su vaikais, bet su tėvais. 
Vien mokykla, organizacija, 
be tėvų aktyvių pastangų, 
neišugdys jaunimo lietu
viais. Visų pirma nutausta 
šeima, tada vaikai. Lietuvy
bės svarbiausias atramos 
taškas yra šeima, kuriai pa
deda mokyklos bei organi
zacijos. šiuos savo teigimus 
prelegentė pailiustravo pa
vyzdžiais.

žvelgiant į LSS, analo
giškai tėvams, turėtume vi
sų pirma susirūpinti lietu
viškai kalbančių vadovų 
karta. Ypač jaunesnieji va
dovai turi sunkumų su lie
tuvių kalba, nors ir vyres
nieji nevengia svetimos kal
bos — net ir su jaunesniai
siais. Tai nepageidautinas 
reiškinys, nes tuo parodo
me, kad stokojame asmeni
nės bei organizacinės draus
mės. Vadovų ir skautų tau
tiniam sąmoningumui ugdy
ti reikia konkrečių, dėmesį 
telkiančių pastangų. Jų pa
sigendama šiandien, ma
tant, pvz., kad tautinio la
vinimo skyriai iš vadijų yra 
dingę.

Dvikalbiškumas bus visa
da su mumis, bet reikia ži
noti, kur bei kada, kurią 
kalbą naudoti. Priimdami 
naują vilkiuką ar paukšty
tę, tėvams turime aiškiai 
pasakyti, kaip organizacija 
tvarkosi, koki jos tikslai, 
kokią kalbą naudoja. Reikė
tų kokių nors bendrųjų gai
rių, saistančių lituanistinės 
mokyklos lankymą; reikėtų 
gal kokio nors bendraraščio 
tėvams.

Praeityje buvo daug ge
rus rezultatus žadančių 
bandymų, kur pats jauni
mas tobulinosi lietuvybės 
temose. Jaunimo pastangas 
matome ir dabar, pvz., Ken
to Universiteto kursuose, ši 
kryptis yra puoselėtina ir 
ateityje. Jaunimas pats do
misi lietuviškumu — prisi
dėkime prie tokių pastangų.

Pažymėjo, kad prieš mė
nesį Chicagoje posėdžiavęs 
Ateitininkų Federacijos va
das pareiškė, kad sieks 
glaudesnio bendradarbiavi
mo su skautais. Apie tai 
turėtume pagalvoti visi, nes 
lietuvybės rūpesčiai yra 
bendri visai mūsų visuome
nei.

Savo pokalbį prelegentė 
baigė citata iš 1979 m. va
sario mėn. "Aušros”, kur 
tilpo kreipimasis į pasaulio 
lietuvius tautinio sąmonin
gumo ir kalbos reikalu.

"Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas į LSS”

D. Surdenienė pradėjo su 
pastaba, kad pati būdama iš 
mažesnės vietovės, savasias 
mintis grindžia savuoju aki
račiu.

Teigė, kad svarstome 
klausimą, kuris mums vie
niems yra turbūt neišspren
džiamas. Turime pavyzdžių 
iš lituanistinių mokyklų bei 
darbo organizacijose, kur 
jau daug metų susiduriame 
su lietuviškai silpnai kal
bančiais ir visai nekalban
čiais vaikais. Matant dabar
tinę mūsų visuomenę ir 
svarstant ateities galimy
bes, reikia teigti, kad lietu
vių kalbos naudojimas silp
nės. Negalėdami atsiriboti 
nuo lietuviškai nekalbančių, 
turime svarstyti kaip ir ka
da juos įjungti į LSS.

Prelegentė teigė, kad nė
ra pagrindo priimti naujų 
narių, kurie nekalba lietu
viškai ir nesiruošia lietu
viškai išmokti. Kai stojama 
į skautus, turėtume supras
ti, kad šeima domisi lietu- 
tuvių kalba, jos nori ir 
stengsis ją puoselėti. Tė
vams toks nusistatymas tu
ri būti išaiškintas. Nekal
bantiems lietuviškai ir lie
tuvių kalbos nenorintiems, 
yra amerikiečių skautų or
ganizacija.

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVYBĖS REIKALAI SKAUTU SĄJUNGOJE...
(Atkelta iš 3 psl.)

Susidarius lietuviškai ne
kalbančių (bet norinčiu lie
tuviškai išmokti) vaikų 
grupei, juos reikia jungti 
j atskiras skiltis, kurios ne
mažintų lietuvių kalbos įta
kos kitiems, lietuviškai dar 
mok antiems. Suprantant, 
kad LSS yra skiriama lie
tuviškai kalbantiems, turi
me ruoštis išeiti kaip ku
riuos progaminius dalykus, 
kad ir angliškai, o į bend
ruosius užsiėmimus jungti 
visus. Prelegentė nesiūlė 
platesnės akcijos jau dabar, 
bet skatino žiūrėti į ateitį 
ir šiam reiškiniui ruoštis. 
Sakė, kad toks laikas ateis 
už maždaug penkių metų.

Dalyvių komentarai
E. Korzonas akcentavo 

patį svarbiausią, dabartinį 
liet uviškosios skautybės 
tikslą — dirbti tautinio 
auklėjimo darbą. Reikia 
tampresnio kontakto tarp 
tėvų ir vadovų, ypač akcen
tuojant lietuvių kalbos nau
dojimo būtinumą.

E. Vilkas pranešė apie 
praktiškai sprendžiamą šių 
temų reikalą Los Angeles, 
kur šios vasaros stovyklos 
metu bus akcentuojamas 
rezistencinis laisvės kovų 
judėjimas, minint 40 metų 
rezistencijos sukaktį. Pa
lankiai paminėjo Chicagoje 
veikiančius miško brolius.

G. Plačas pastebėjo, kad 
tautinio auklėjimo atsako
mybę tėvai, mokykla ir or
ganizacija vis bando pri
mesti viens kitam. Pranešė 
kad šį rudenį, būsimam 
tuntininkui Rupinskui per
ėmus Chicagos Lituanicos 
tuntą, bus ypač stengiama
si išplėsti bendradarbiavi
mą su tėvais.

L. Milukienė mano, kad 
patys skautai neįtraukia tė
vų į savuosius darbus bei 
renginius; ateitinink i j o s 
aplinkoje tėvai daug tamp
riau bendrauja su jaunimu. 
Taip pat skatino ryškesnį 
skautijos visuomeniškumą. 
Teigė, kad gal reikia atski
rų stovyklų: lietuviškai ne
kalbantiems ir kalbantiems.

V. Vidugiris teigė, kad 
problema sudėtinga ir kont
roversinė. Būtų klaida at
mesti lietuviškai nemokan
čius, ypač mažesnėse vieto
vėse. Brolijos vadija svars
to dvi galimybes: steigti

tuviškai kalbančių su nekal
bančiais, tačiau mano, kad 
šiai temai reikia tolimesnių 
svarstymų.

V. Skrinskas skatino pa
tyrinėti, ką daro ir kiek at
siekia Putnamo seselės, 
ruošdamos atskiras stovyk
las lietuviškai kalbančioms 
ir nekalbančioms mergai
tėms. Teigė, kad reikia ben
drų pastangų.

Stebėtojo išvados

Dvi, viena kitą papildan
čios paskaitos, rodo gyvą 
LSS vadovybės susidomėji
mą šiuo svarbiu reikalu. Tai 
pozityvus reiškinys.

Nors paskaitos buvo tin
kamai paruoštos, reikia abe
joti, ar kokį nors praktiškai 
vykdomi žingsniai bus grei
tai padaryti: tokio uždavi
nio sprendimui reikia daug 
organizacinės drąsos, aiškių 
pastangų — metodo, reikia 
tinkamo pasiruošimo bei iš
teklių. Juk apie šį klausimą 
žinojome jau tris dešimtme
čius, gi, visuomenine plot
me, dar esame nepajudėję 
iš vietos, čia yra bendras 
visuomenės rūpestis, spręs
tinas visuomeniniu mastu, 
bendromis pastangomis, ne 
vien Sąjungos plotmėje.

Akcentuotina, kad prele
gentės ir visi komentavusie
ji jautė didelę moralinę pa
reigą šiame rūpestyje visuo
menei talkininkauti. Prie
monių trūkumas taip pat 
buvo aiškus ir tai negali 
būti kokia nors Sąjungos 
kaltė, neš reikalas slegia vi
są mūsų visuomenės sąži
nę. Iš kitos pusės pasiduoti 
tam moralinės pagalbos 
spaudimui, ypač tik su pa
viršutinišku dėmesiu meto
dams, yra rizikinga. Jau ta
da geriau aiškiai pareikšti 
Sąjungos nuomonę, statyti 
tėvams bei vadovams siū
lytas sąlygas ir laukti, kad 
tėvai jas priimtų bei res
pektuotų.

Buvo gera ir sveika iš
girsti kategorišką lietuviš
kosios skautybės tikslų už- 
akcentavimą bei siūlomas 
statyti sąlygas tėvams, ku
rias pareiškė abi prelegen
tės ir E. Korzonas. Taip pat 
šviežias buvo G. Plačo pra
neštas užsiangažavimas šį 
rudenį Lituanicos tunte 
stiprinti ryšius su tėvais. 
Reikia laukti, kad tie ry

šiai bus stiprinami ypač šio
je srityje, čia gali išeiti 
gražus bandymas, kurio 
vaisių galima tikėtis už ke
lių metų. Vilčių duoda ir 
Los Angeles pasirinkta te
ma, kaip metodo dalis, šios 
vasaros stovyklai. Tai vis 
pozityvūs, sveikintini te
matiniai bruožai, kuriems 
dar reikia platesnio, siste- 
matingo, pedagoginio, visa
sąjunginio (bent Šiaurės 
Amerikos ribose) apibend
rinimo.

Iš esmės teigiamai verti
nant V. Vidugirio pastan
gas reikalą spręsti vien 
Brolijos ribose, būtų sunku 
sutikti su jo teigimu, kad 
toki svarbūs reikalai svar
stytini tik skautiškoj spau
doje. Spėliosime, kad jei ne 
straipsniai „Dirvoje” tai gal 
šios temos bent taip plačiai 
ir nebūtų šiame suvažiavi
me nagrinėtos. Akcentuoti
na, kad čia eina kalba apie 
bendrąjį lietuviškosios vi
suomenės rūpestį, kuris 
„Dirvos” ankstyvesnių o s e 
straipsniuose jokiu būdu 
nebuvo iškraipytos. Ir Są
jungai bus lengviau šį maz
gą atrišti, bendrai su visuo
menės dėmesiu bei pagalba. 
Bet kokių temų viešame 
analizavime yra didelis skir
tumas tarp, sakykime, uni
formos antpečių spalvos 
klausimo ir visai visuome
nei gyvybiniai svarbaus rei
kalo. Juk yra reikalų, kurie 
visai visuomenei yra svar
būs bei įdomūs: pvz., anks
čiau kalbėjusieji, L. Milu
kienė ir K. Nenortas, kėlė 
viešosios informacijos svar
bą apie LSS. Ar ir šis repor
tažas turėtų būti nukreip
tas tik į skautišką spaudą? 
Ar šis reportažas nėra po
zityvus, giriantis svarbių 
reikalų tinkamą svarstymą 
Sąjungoje?

šiuo reportažu dar kartą 
kreipiame skaitytojų dėme
sį į svarbų, keliamą klausi
mą, kviečiame visus talkon, 
kviečiame viešai pasisakyti.

Antanas Dundzila

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 

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

MIDHESTERN MACHINERY 
2848 PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOLIS, MINN S54O8 
612-825-4461 612-825-4477

(17-26)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
714% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7’/i% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4% — 30 mėn, su $1,000, minimum. 
0*/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40.000.90 BY F-S.L.I.%

aini iittiony 
lavinęs
1447 So. 49th Court • C»cero, Illinois 60650 

Phone (312) 656*6330
Opas Moa., 9-8; Taaa., Thura., Frt, 9-5; SaL, 9-1; CUaad

Juataa Gribauakas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį | 
lietuvį kailininką 
Chicagoje |

3
NORMANĄ į 
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

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

9837 SOUTH KEDZJE AVENUE
EVERGREEN PARA, ILL. 60642
TeL 422-2000

lietuviškai nekalbančių skil
tis; arba lietuviškai nekal
bančius surinkti prieš regu
liarias sueigas, jiems ang
liškai paaiškinti, kad bus 
daroma lietuvių kalboje ir 
tada, bendrose sueigose, 
naudoti lietuvių kalbą. Pa
stebėjo, kad ši problema 
diskutuotina tik skautiškoj 
spaudoj, ypač neiškraipant 
minčių, kurios neatitinka 
Brolijos nusistatymo.

I. Kerelienė: norime ar 
ne, prieisime prie taško, kai 
broliai ir sesės lietuviškai 
nekalbės. Ji nemaišytų lie-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANUtAITlS ir J. MA1E1KA

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

Kainos ie m o 8 — Pasirinkimas didelia

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Iškili knyga sau ir kitiems
BIRUTĖ V. NAGIENĖ

Pasirodė dail. Anastazi
jos ir Antano TAMOŠAI
ČIŲ veikalas LITHUA- 
NIAN NATIONAL COS- 
TUME. Tai iškilus ir reikš
mingas leidinys ne vien tik 
mūsų išeivijos kultūriniame 
gyvenime. Autoriai šį savo 
veikalą pristato įžanginia
me žodyje taip (laisvai 
versta iš anglų kalbos):

”šios knygos tikslas yra 
supažindinti su lietuvių tau
tiniais rūbais žodžiu ir vaiz
du. žinių šaltiniai siekia 
Lietuvos priešistorinius lai
kus, naudojantis archeolo
ginėmis iškasenomis, kurio
se buvo randama rūbų lie
kanos, ornamentiniai pavyz
džiai. Buvo remtasi taip pat 
ir visos eilės menininkų 
darbais, piešiniais tų rūbų, 
vaizduojančių jų atrodymą 
ir pasiuvimo būdą, prade
dant nuo 1-ojo iki 14-ojo 
šimtmečio. Šalia to, buvo 
naudotasi istoriniais šalti
niais — spaudos leidiniais, 
g r a v jūromis, pasirodžiu- 
siems tarp 15-19 šimtmečio.

Didžiausia dalis medžia-

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS PREMIJA
JAV Lietuvių Bendruo

menės Kultūros Taryba, 
Krašto Valdybai pritariant, 
savo 1980 m. balandžio 9 
dienos posėdy nutarė įsteig
ti Lietuvių Bendruomenės 
Literatūros Premiją. Pre
mijos dydis — trys tūks
tančiai dolerių. Premijos są
lygos sutartos su Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdy
ba.

Pirma. Premija skiriama 
tik atsižvelgiant į svarsto
mojo kūrinio vertę.

Antra. Lygiomis teisėmis 
su spausdintaisiais veika
lais premijuotini ir rank
raščiai.

Trečia. Premija skiriama 
už geriausiąjį svarstomųjų 
metų grožinės literatūros 
kūrinį arba už lituanisti
nės tematikos humanitari
nio turinio mokslo veikalą.

Ketvirta. Premijai veika
lus atsiųsti paskutinė da
ta — gruodžio 31-oji diena.

Penkta. Premijos komisi
ją sudaro trys Kultūros Ta
rybos skirti nariai ir du Ra
šytojų Draugijos atstovai 
(nebūtinai draugijos na
riai).

šių metų vertinimo ko
misijos sudėtis bus paskelb
ta vėliau. Informaciją pre
mijos klausimu kreiptis į 
JAV LB KT vicepirmininką 
Viktorą Mariūną adresu: 
1994 Beverly Hills Drive, 
Richmond Hts., Ohio 44143. 
Tel.: 1-216-481-4534. 

gos šiame leidinyje, rašyti
nės ir iliustracinės, susidarė 
iš pasikalbėjimų su senomis 
Lietuvos kaimo moterimis, 
kurios pačios audė, siuvo ir 
dėvėjo tokius drabužius. Jos 
taip pat galėjo papasakoti 
apie rūbus, kuriuos dėvėjo 
ir jų tėvai, ir jų senoliai.

Lietuvoje tarp 1926-40 
metų mes pradėjome rinkti 
lietuvių kaimiečių šventiš
kuosius apdarus. Iš Kana
dos ir JAV-bių lietuvių 
tarp 1948-1976 m. surinko
me dar papildomos informa
cijos ir pavyzdžių. Visa tai 
buvo dar praturtinama se
naisiais lietuvių rūbais, kar
tu su jų aprašymais, gau
tais iš Lietuvos ir įvairių 
kitų kraštų.

1940 m. dalis mūsų su
rinktųjų rūbų įsigijo Vy
tauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus Kaune, Lietuvo
je. Kitą dalį mes atsivežėme 
su savimi į Kanadą 1948-49 
metais.

Aprašymai, nuotraukos ir 
piešiniai lietuvių rankomis 
austų šventiškųjų drabužių 
buvo atlikti tiksliai, pagal 
autentiškuosius senuosius 
tautinius drabužius”.

Vien ši įžanga, kad ir nie
ko nežinant, ką darė ir ką 
nuveikė Anastazija ir Anta
nas Tamošaičiai mūsų tau
todailės srityje, tuojau su
kelia rimtą dėmesį. Ir ne 
veltui: ši estetiškai, be prie
kaištų išleista didelio for
mato knyga reprezentuoja 
labai akivaizdžiai ir apčiuo
piamai lietuvius ir jų kultū
rą. Jau nekalbant, kad ji 
turėtų būti kiekvieno lietu
vio šeimoje, Lithuanian Na- 
tional Costume yra puiki 
dovana kitataučių ir mažiau 
lietuviškai bepaskaitančių 
ar suprantančių biblioteko
se. Ji — labai vertingas ir 
svarbus įnašas, kur mes be
gyventume, miestų, univer
sitetų, kolegijų lentynose ir 
studentų rankose. Būtų la
bai svarbu, kad po tokią 
knygą gautų ir specifiniai 
liaudies menu besirūpinan
tieji ir besidomintieji cent
rai ar būreliai, mūsų tauti
nių šokių ir chorų nariai.

Lithuanian National Čos- 
tume knygos turinyje talpi
nama šalia istorinių lietuvių 
drabužių duomenų • ir jų 
klasifikacija — charakte
ristika pagal apskritis. Ap
rašymai, atvaizdai, orna
mentika pristato mums 
tuos rūbus nuo didžiųjų jų 
dalių iki sagių, sagučių.

Reikia tikrai didžiuotis ir 
puikiai atliktu Toronte J. B. 
DANAIČI0 Time PressLtd. 
spaustuvės darbu liuksusi
niame kreidiniame šio lei
dinio popieriuje. Juoda-bal

ta iliustracijų randame 
561(1), spalvose yra 16 
plokščių, po 10 ar 12 pavyz
džių kiekvienoje. Vien per
vertus tas iliustracijas, ne
jučiomis sukyla nuostaba ir 
pasigėrėjimas. Apima pasi
didžiavimas, kad esame da
lelė tos kūrybingos ir savi
tos tautos ir dar stipriau 
norisi ją tokią ir išlaikyti. 
Nemažesnis dėkingumas ap
ima mus tiems dviems au
toriams, kurie sudėjo į šį 
veikalą savo patirtį, žinias, 
laiką, pastangas, rūpestį, 
kruopštumą ir meilę. Kai 
kiti jau pradeda dėl įvairių 
priežasčių apleisti mįisų 
kultūrinio darbo dirvonus, 
Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių entuziazmas ir pa
sišventimas nemažėja. Pla
nų ir sumanymų ateičiai ne
trūksta. Mums lieka jų ta
lento ir sugebėjimo vaisiais 
ne tik asmeniškai pasinau
doti. Mūsų uždavinys, įsigy
jant šią knygą, pasirūpinti, 
kad ir mūsų vaikai ją turė
tų, kad ji pasiektų ir kita
taučius. Parašyta yra anglų 
kalboje — tad nėra jokių 
kliūčių.

Kas tikrai aktyviai domi
si audimu, arba ir norint 
ateities kartoms išlaikyti 
pačios audimo technikos pa
slaptis, reikėtų (gal kada 
ateityje) išleisti lyg ir prie
dą prie šios knygos; speci
finių, ypač retesnių raštų 
diagramas, kaip užmesti į 
stakles. Taip pat, žinant 
kiek nepaprastai daug skai
drių yra pas knygos auto
rius, surinktų iš įvairiausių 
atliktų ir užtiktų rūbų, bū
tų nepapraseai įdomu ir 
vertinga turėti katalogą 
kad ir sakysim po 100 įvai
rių priejuosčių, bliuzių raš
tų, juostų, įvairių audinių. 
Be jokių ypatingų paaiški
nimų, tik spalvotas katalo
gas.

Daugelis žodžių, gražių, 
išraiškingų turting o s i o s 
mūsų lietuvių kalbos jau 
dingę iš mūsų gyvenimo 
apyvartos. Iš dalies dėl to, 
kad jau nebesusiduriame 
nei su daiktais, nei su dar
bais, kurie seniau ir dar ne 
taip seniai buvo naudojami 
arba atliekami darbai. Iš 
dalies vis mažiau vartojame 
žodžių bendrai — "telegra
fiškas” komunikacijos bū
das tarp žmonių irgi pasida
rė gana kasdieniškas reiški
nys. Tai didelė įtaka moder
niosios, kai kada abejotino 
reikalingumo technikos, pa- 
greitėjusio gyvenimo tempo 
reiškinys. Todėl ypač įdomu 
šiame Tamošaičių veikale 
skaityti taip mielai, ramiai 
skambančius žodžius — 
karna, pynikas, grąžytinis,

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. 0. 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.

trumpinukė, antkaktis, ky
kas, striukė, čempės, nuo
metas ... O kad brukimas 
angliškai ’scutching”, au
tas — "Puttee", parinkti- 
nis — "stiek weave", tarps
niais dažyti siūlai — "ikat” 
vadinami — tai irgi labai 
intriguojantis žodynas, ku
ris tik dar labiau parodo, 
kiek įdėta kruopštumo ir 
atydumo šiam veikalui, iš 
autorių pusės.

Džiaugiamės šios knygos 
pasisekimu ne tik kritikų 
tarpe, bet ir skaitytojų — 
jau daugiau kaip pusė lai
dos išparduota, ir linkime 
kad ji netrukus būtų visa 
išpirkta.

Galime praktiškai prisi
dėti prie jos paskleidimo ki
tataučių bibliotekose labai 
paprastu būdu: nueikime 
pasiteirauti ar tokia knyga 
randasi ir ar galima ją gau
ti paskaityti. Jeigu nėra — 
nurodykime, kad užsaky
mus galima gauti per The 
Lithuanian Folk Art Insti
tute c/o V. Matulaitis, 44 
Longbourne Dr. Suite 506, 
WEST0N, Ont. M9R 2M7, 
Canada, arba L. Balsys, 243 
South Kingsway, Toronto, 
Ont. M6S 3V1, Canada. Ka- 
nadiškais pinigais kaina 
$30, amerikoniškais $26. 
Lietuvių mokykloms bei šo
kių ansambliams po vieną 
e g z empliorių parduodama 
specialiai amerikoniška va
liuta $13.75 įskaitant pašto 
išlaidas, visur kitur Kana
doje $12.00.

Ta proga norisi priminti, 

kad Lietuvių Tautodailės 
Institutas Kanadoje yra pa
siruošęs patarnauti bet ku
riais mūsų tautodailės klau
simais patarimu, kritika ir 
konkrečia medžiaga: pamo
komis, skaidrėmis ir t.t.

WANTED EXPERIENCE 
STEEL RULE DIE MAKERS 

For folding cm r ton die*. For rotary 
die* & Hat die* for corr u galėti.

Send resume to:
JAMISON STEEL RULE DIE CO.

P. O. Box 12556 
Memphi*. Tcnn. 38112 
or call 901-452 623»»

<21 23)

TOOL & DIE MAKER
Permanent position w»lh eatablinhed 

hardware mfgr. Experience in tnak- 
ing die* for small metai atamping* 
from »ample» or drawings. Full or 
parl time work. Full benefite.

Phone 301-483-3402 
<21-23)

MEN VVANTED
Parį Time opening. for mature adull*. 

Houra 7 A. M. to 10 A. M. 5 day« 
per week- Car neccn.ary. Call Mr. 
VAN TINDALL or Mr. WILLIAMS 

301-539-5344
(21-22)

FIRST CLASS 
MACHINIST

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

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

MACHINE SHOP FORE- 
MAN/W0MAN WANTED 

Ejtp. necessary in all pha-o. of run- 
ning .mali ahop. mu»l be all around 
machinial. an and have leaderahip 
qual>ly. For peraonnel inlerview call 

201-685-1200, 
PHOENIX STEEL 
CONTAINER CO. 

___________________________________ <20-221

OFF-SET PRESS- 
MAN / W0MAN 

For Chief 17
Call for appointment

201-874-3555
<20-22)
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Apie socialistinio realizmo 
įsitvirtinimų Bronys Raila

Ritonės Jotvingytės TULIUKAS’
A. AUGUSTINAVIČIENĖ

VILTIES išleistame Bronio Railos veikale "VAIVOS 
RYKŠTĖ" plačiai nušviečiami vadinamojo socialistinio 
realizmo mitai ir metodai, kuriais lietuvių literatūra ir 
menas buvo maitojami ir žalojami jau nuo Angariečio- 
Kapsuko laikų (kai jie puldinėjo dargi mūsų kairiuosius 
rašytojus). Vėliau po karo rimbu švaistėsi politrukas K. 
Preikšas, o šiuo metu LKP politbiuro vyriausias komu
nistų ideologijos ir kult ūrinės propagandos policistas Lion
ginas šepetys, čia pateikiam prakalbą apie tai, kaip še
petys viename "Pergalės” žurnalo straipsnyje dėstė soc- 
realizmo samprotą ir kiek jis tai "įtvirtino” okupuotoje 
Liet uvoje ...

Kai sovietinė agitpropagan- 
da, ypač Kremliaus oficiozai, 
garsiai porina apie taikos troš
kimą, tai šiais atlydžio (‘de- 
tentės’) laikais buvo keistoka 
girdėti iš Lietuvos kompartijos 
politbiuro nario labai karin
gus šūkius. Kad jie būtų nu
skambėję iš kokio generolo ar 
KGB pulkininko, bet dabar 
tiesiai iš lūpų žmogaus šiaip
jau menininko, architekto, 
kultūrininko, dar neseniai, 
kaip minėjau, buvusio kultū
ros ministru!

Tai visiškai tie patys žodžiai 
ir šūkiai, kuriuos kiek vėliau 
temperamentingai skelbs ir 
naujasis ‘Tėviškės’ ryšių su už
sienio lietuviais banaliai iškal
bingas viceministraas genero
las P . Petronis ...

Abiejų teorijos identiškos. 
Girdi, kol dar kitur pasaulyje 
tebėr kapitalizmas, tol turėsi
me dvi priešiškas stovyklas. 
Todėl tarp jų turi toliau vyk
ti neblėstanti kova. Reikia ak
tyviau atakuoti priešiškas ide
ologijas.

Tai Šepetys ir atakuoja - kol 
kas dar ne fronto apkasų, o 
švelnesnes tariamųjų menų po
zicijas. Savo apžvalginiu ra
šiniu ‘Pergalėje’ jis pakelia už
dangą ir atidaro plačią tarybi - 
nės kultūros Lietuvoje išau
gimo sceną. Ir it Aidos opero
je triumfuojančius egiptiečius, 
jis išveda savo kariuomenę, 
skaičiuodamas ir išvardinda
mas metų metais tas pačias 
narsiausių, bet ne kartą ir 
bjauriausiai niekintų tarybi
nės kultūros kareivių pavar
des. Čia kuopa rašytojų ir dai • 
lininkų, ten būreliai muzikų, 
teatralų, užpakaly žvalgybi
nis kritikų patrulis. Matyti, 
visi ištikimai talkininkaujan
tys kultūros vardu vykdyti ‘ko • 
munizmo statybos’ uždavinius

Po tų karingų išvedžiojimų 
aukštasis pareigūnas oficialiai 
nusprendžia, kad dabar Lie
tuvoje pagaliau ‘visose lietu
vių tarybinio meno šakose ga
lutinai įsitvirtino socialistinis 
realizmas’. Jis tapo ‘vidiniu 
rašytojų ir menininkų įsitiki- 
nimu’(l).

Kaip ‘neįsitvirtins’, kai įti
kinimą kala, spraudžia ir už
verčia valdžia, policija, cen
zūra, šiurkšti būtinybė geriau 
ar nors šiaip taip pragyventi? 
Kaip netriumfuos, kad kitokių 
įsitikinimų menininkam už
drausta turėti laisvus sambū
rius, necenzūruojamus kultū
ros žurnalus, nevaržomai leis
ti knygas, ruošti parodas, spek
taklius, koncertus be išanksti
nio valdžios leidimo ir kontro
lės?

Vadinamasis ‘socialinio rea
lizmo’ metodas, trumpai sa
kant, reiškia meno kūrėjų įpa
reigojimą padėti kompartijai

natais stebėjosi, traukė pečius 
juokavo.

Jei tai būtų socialistinio re
alizmo rezultatas ir ‘nuopel
nas’, tai Sovietų Sąjunga, iš
skyrus nebent baletą ir kiek 
klasikinės muzikos, moder
naus meno raidą savo užda
ruose namuose ne pažangos 
pakompom aukštyn pakėlė, 
bet sustabdė daugiau negu še
šiais dešimtmečiais.

Taip įvyko Rusijoje, Ukrai
noje, Armėnijoje. O mūsų 
kompartijos centro komiteto 
sekretorius kultūros reikalam 
savo žemažiūriškais partiniais 
įsakais, kaip atrodo, tautinio 
meno pažangą socialistinio re
alizmo dogmos vardu bandys 
stabdyti ir Lietuvqe.

Laimei, kiek gaunam ma
tyti iš albumų ir užsieniuose 
parodomų privačių skaidrių, 
laisvoji daugelio Lietuvos me-

įgyvendinti komunizmą ir ‘me
niškai’ parodyti bei įrodyti, 
kad viskas sekasi, klesti, žydi. 
Vadinasi, atlikti ne meninius, 
o politinius pasaulėžiūrinius 
uždavinius.

Jau keli dešimtmečiai, kaip 
tasai apynasris maunamas vi
sų SSRS tautų kultūros kūrė
jam. Vakarų filosofai ir meno 
kritikai, suvokdami tokio ‘me
todo’ priešingumą bei žalą lais- nininkų dvasia dar nesutriuš- 
vųjų menų paskirčiai ir pri
gimčiai, nedvejodami jį atme
ta, net pasišaipo.

Sakoma, ir Lietuvoje kiek
vienas rimtesnis menininkas 
žino, kad jeigu sovietinis kū
rėjas stengsis būti realistas, tai 
kaip ir kur tarybinėj kasdie
nybėje jis suras tikrąjį socia
lizmą?

O jeigu jis užsispirs įrodinė
ti, kokią laimę žmogui atneša, 
kaip kaskart pergalingiau vi
sose srityse žengia ir klesti so
cializmas, tai koks jis bebus 
realistas?

Gal jis bus geras lakuotojas, 
pataikūnas, gabus melagis ir 
nusipelnęs propagandistas, 
bet tik ne gyvenimo tikrovės 
vaizduotojas.

Jei, anot Šepečio, lietuvių 
tarybinė kultūra taip vešliai 
spėjo suklestėti jau per tris de
šimtmečius, tai man buvo įdo
mu patikrinti, kaip toli ji turė
jo pažengti kitose sovietų res
publikose per šešis dešimtme
čius. Ir pasitaikė gera proga.

Aš gyvenu Amerikoje, Kali
fornijoje, Los Angeles mieste, 
kur per 1977 metų lapkritį So
vietų Sąjunga buvo suruosusi 
didžiulės apimties savo kultū
rinių ir socialinių laimėjimų 
parodą. Aplankiau ją ir ypač 
stebėjau eksponuotus knygų 
leidybos gaminius ir gal dau
giau nei kelis šimtus tapybos 
bei skulptūros darbų.

Lietuvos ar Baltijos kraštų 
čia nebuvo justi. Rengėjai, ša
lia Rusijos, pabrėžė tik dvi so
vietines respublikas - Ukrainą 
ir Armėniją. Visa kita skendė
jo, sąmoningai buvo paskan
dinta rusiškos formos mariose.

Ir Viešpatie, kaip liūdna, 
kaip tiesiog tragiška buvo re
gėti tų sovietų dailininkų, ti
kėčiau, specialiai šio masto 
parodai parinktus darbus - to 
kius pasenusius, tokius seno
viškus, daugiau nei šimtmečiu 
atsilikusius nuo Vakarų meno 
raidos ir stilių, skurdžiai tech
niškai atliktus ir dar skurdžiau 
įrėmintus (kai kuriem armėnų 
tapiniams netgi rėmų nebu
vo ...)l

Galėčiau drąsiai tvirtinti, 
kad daugumas tų darbų toli 
gražu nesiekė Amerikos lietu
vių ir gausių nelietuvių mėgė
jų lygmens.

Daugelis parodą lankiusių 
amerikiečių, sustoję ties ekspo

kinta.
Lietuviai dailininkai sten

giasi neatsilikti, laužiasi iš už- 
kariamų tematikos ir formos 
varžtų. Augdami ir tobulėda
mi, jie sėkmingai plėtoja mo
dernaus vakarietiško meno gai
rių tradiciją, šildydami ją, 
ypač grafikoje, autentiškais 
mūsų tautos - jei norit, ir liau
dies dvasios - motyvais.

Ne kiekvienas lipdo tik ko
lūkių pirmininkų ir bazių val
dytojų galvutes, Lenino ir 
Kapsuko figūras. Ne dažnas 
betapo ir sovietinius Zimano 
partizanus, raudonas vėliavas 
Gegužės Pirmosios eisenose, ar 
bulvių pripiltus vežimus, kai 
liaudis džiaugsmingai skuba 
atlikti prievolę plačiajai tėvy
nei.

Lietuvių literatūroje iš
eivijoje mažamečiams vai
kams labai trūksta knygų 
ir dėl to kiekvienos naujos 
knygelės pasirodymas yra 
sveikintinas. Ypatingai, kad 
mažus vaikus lietuviškai 
skaityti svarbu išmokyti 
dar prieš mokykliniame am
žiuje, mūsų dabartinėse są
lygose.

Ritonės Jotvingytės ”Tu- 
liukas” knygelė apie mažą 
ančiuką labai patraukli, ra
šytojos sąmojus žavus ir 
vaikam suprantamas, gyvu
lių pasaulis visiškai žmogiš
kas ir dėl to artimas vai
kams ir gyvuliai, toje kny
gelėje naminiai paukščiai 
pasidaro vaikų draugai.

Pa v. kokios puikios hiper
bolės "vaikai — milžinai", 
"Kūdra — jūra’.’ Tuliukas 
bijo pradėti plaukti ir pra
deda tik tada, kada jam pa
sirodo, kad jo mama skęsta. 
Lygiai taip kaip mažas vai
kelis nieko nebotų, jeigu 
reikėtų gelbėti mamytę.

"Tuliukas” leteno purvo 
klanelį ir nė iš vietos ... 
Tada atplaukė jo mama.

— Tuliuk, nebūk kvailas! 
Eikš! pamokysiu nardyti! 
Va, taip! — ir Tuliuko ma
ma parodė kaip. Ančiukas 
išsigando. Jis manė, kad jo 
mama skęsta. Baimę pamir-

šęs, Tuliukas šoko kūdron.
— Mamute, neprigerk! 

Palauk, kol aš tave išgel
bėsiu !

Tuliukas skubėjo. Jo ko
jytės judėjo labai greit, lyg 
žeme bėgtų. Staiga, kai bu
vo jau kūdros vidury ir, kai 
dairėsi mamos, Tuliukas iš
girdo.

— Tu plauki! Tu plauki! 
Tuliukas nustebo:
— Tikrai aš plaukiu!
Bet džiaugtis nebuvo ka

da. Jis skubėjo ten, kur pa
nėrė jo mama. ”19. pusi 
"Tuliukas”.

Svarbiausia, kad knyge
lės kalba yra labai papras
ta nėra įmantrių žodžių ir 
dėl to vaikams visai lengvai 
suprantama. D. Kizlauskie- 
nės iliustracijos tinka "Tu
liuko” patrauklumui ir jo 
vaizdingumui. Iliustracijos 
labai gyvos ir gražios.

Ritonė Jotvingytė nėra 
jokia naujokė vaikų litera
tūros pasauly, ji visą laiką 
rašė vaikų laikraštėly "Eg
lutė”. Naujos knygelės pa
sirodymas sveikintinas ir 
džiugus įvykis lietuvių vai
kų literatūroj. Tuo pačiu ir 
Ritonė Jotvingytė verta dė
mesio ir tikro pagyrimo, dar 
kartą įrodydama savo talen
tą, ne tik gražiai rašyti, bet 
ir taip gerai suprasti vaikų 
psichologiją.

K

Tiek teįsitvirtino šepetiškas 
socialinis realizmas, siekią 
bjauroti mūsų menininkų są
žinę ir įsitikinimus.

‘Arpber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:
Birželio 19 — $ 999.00
Liepos 15 —S 999.00
Rugpiūčio 7 —S 999.00
Rugpiūčio 13 —$1199.00

(su Ryga)

NEEDED AT ONCE

PRESSMEN 
COLLATOR OPERATORS 

PRE-PRESS
EMPLOYEES

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

APPLY WR1TE OR CALL COLLECT 
TO: J. MIKE DAVIS

504-362-6666
RIVAS BUSINESS FORMS

316 Hector Avė.
Gretna, La. 70053

(20-22)

Rugpiūčio 28 — $ 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 24 
Spalio 8 
Gruodžio 26

— $
— $ 
— $
— S

RN-LPN
Responsible fulllime posilions are 
available at local health facitily. No 
esperience necessary. Friendly al- 

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

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

999.00
899.00
899.00
879.00 
779.00

Visbs 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
Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik Mft.OO.
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 ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT

TO CHANGES. RECISTERED TRAVEL AGENT jį TA 0324

SHEET METAL DUCT 
INSTALLER

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

TOOL & DIEMAKERS, 
Firat Class, also 
MOLD MAKER

Exp. on E.D.M. or Pantograph.
AI! Benefita.

LONG 1SLAND CITY 

(212) 392-3570
(20-24)

DRAFSTMAN
exp*d in .tore interior. and architec- 
tural woodwork. Also

WOODCABINETMAKER
Assembler and benchman. Top pay & 
(ringes. Call HINZMANN & CO.

212-855-4060
(20-26)

•/
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Or. Dovas Zaunius (13)

Zaunius skiriamas atstovu 
Čekoslovakijoje

Be jų, buvo visų Rygos 
lietuvių mokyklų mokytojai, kurie sykiu su 
atstovybės bendradarbiais įteikė d-rui Zauniui 
po rožių bukietą. Lietuvių kolonijos vardu d-rą 
Zaunių išlydėjo kun. Juodvalkis, Vronevskis ir 
Narkevičius” (Lietuva, 1923. III. 7).

Šiame sąryšyje dar galima pastebėti, kad 
Dr. Zauniui esant Rygoje, 1921 m. birželio 25 
d. Pokaičiuose mirė jo tėvas Dovas. Mažosios 
Lietuvos pasižymėjęs veikėjas tad dar galėjo 
patirti, kaip jo jauniausias sūnus įstojo į nepri
klausomos Lietuvos valstybės diplomatinę tar
nybą ir buvo paskirtas atstovu Latvijoje.

Dr. Zauniui išvažiavus iš Rygos, keliems 
metams nutrūko mano tiesioginiai ryšiai su 
mano pirmuoju šefu. Jau 1923 m. vasario 11 
d. atvažiavo naujas Lietuvos atstovas Jonas 
Aukštuolis. Panaikinus atstovybę Olandijoje, 
jis buvo atkeltas į Rygą. Baigusiam Mintaujos 
gimnaziją, jam kaip Palatvijo evangelikui lat
vių kalba iš pat pradžių nebuvo svetima ir jis 
greit gerai įsigyveno Rygoje. Kaip ir su Dr. 
Zaunium, taip pat su J. Aukštuoliu gerai sugy
venau ir įsigijau jo pasitikėjimą. Ir jo laikais 
dirbau pasiuntinybės spaudos skyriuje, taip pat 
po to, kai Justas Paleckis iš pasiuntinybės pa
sitraukė ir nuėjo mokytojauti vienoje Rygos 
lietuvių pradžios mokykloje.

Jonas Aukštuolis priklausė prie tų užsienių 
reikalų ministerijos valdininkų, kurie tapo so
vietų okupanto teroro auka. 1941 metais depor
tuotas į Sovietijos gilumą, jis ten buvo sunai
kintas.

Mano tarnyba Rygoje pasibaigė 1924 metų 
vasarą, kai, baigęs gimnaziją, išsikėliau į Kau
ną, kur pradėjau studijuoti universitete, kartu 
dirbdamas Lietuvos Telegramų Agentūros "El
tos” redakcijoje.

14. Dr. Zaunius skiriamas atstovu 
Čekoslovakijoje

Dar 1923 m. kovo 10 d. oficiozas ”Lietuva” 
paskelbė, kad Dr. Zaunius kovo 8 d. išvažiavo 
i Berlyną. Tos pat dienos numeryje pranešta, 
kad Lietuvos atstovas Italijoje Dr. J. šaulys 
kovo 7 d. atvažiavo iš Berlyno, kur pirminin
kavo delegacijai ekonominei sutarčiai sudaryti 
su Vokietija. "Išaiškinęs kelis dar likusius klau
simus, liečiančius tąją sutartį, grįš atgal jos 
pasirašyti”, pastebėjo kauniškis dienraštis. Spė
ju, kad Dr. Zaunius išvyko į Berlyną ryšium 
su ten vykusiomis ekonominėmis derybomis 
tarp Lietuvos ir Vokietijos.

1923 m. balandžio 25 d. "Lietuva” paskelbė, 
kad balandžio 23 d. į Prahą atvyko Lietuvos 
atstovas Dr. Zaunius su čekoslovakų atstovu 
Lietuvai p. Galia "prekybos sutarties reikalais”, 
o gegužės 1 d. tas pats dienraštis paskelbė, kad 
"vakar, balandžio 27 d. vidudienį, Lietuvos de
legacija pasirašė prekybos sutartį su Čekoslo
vakija".

Nors savaime teisininkas, Zaunius jau 
anksti pradėjo domėtis ekonominėmis problemo
mis. Su jam įprastu metodingumu jis gilinosi į 
ekonominius mokslus ir su laiku pasidarė ūkio 
gyvenimo žinovu. Tuo galima aiškinti, kad, at
šauktas iš Rygos, jis gavo pavedimą vesti pre
kybos sutarties derybas su Čekoslovakija. Vė
liau Zaunius kurį laiką vadovavo užsienių rei
kalų ministerijos ekonominiam departamentui, 
o dar vėliau paskirtas Lietuvos Banko direkto
rium. Visa tai liudija apie Zauniaus vispusiš- 
kumą.

1923 m. birželio 5 d. Dr. Zaunius paskirtas 
nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru Če
koslovakijoje, o liepos 12 d. jis jau galėjo įteikti 
respublikos prezidentui Masarykui savo įgalio
jimų rastus. Po metų, 1924. XI. 4, Zaunius 
gavo paskyrimą nepaprastu pasiuntiniu ir įga
liotu ministru Rumunijai, pasilikdamas rezi
duoti Prahoje.

Dr. Albertas Gerutis

Pirmas Lietuvos atstovas Čekoslovakijoje 
buvo Donatas Malinauskas, pasižymėjęs visuo
menės veikėjas, Vasario 16 akto signataras. 
Baigęs agronomijos mokslus Bohemijoje, jis 
gerai pažino čekus. Lietuvos vyriausybė ver
tino santykius su Čekoslovakija, prisikėlusia 
naujam valstybiniam gyvenimui kaip ir Lietu
va. Čekoslovakijos aukštosiose ir specialinėse 
aukštesnėse mokyklose mokėsi nemaža lietuvių, 
ypač karininkų, komandiruotų tenai krašto ap
saugos ministerijos.

Oficiozinis dienraštis "Lietuva” 1923 m. 
lapkričio 27 d. paskelbė su Dr. Zauniumi pasi
kalbėjimą. Apžvelgęs lietuvių ir šekoslovakų 
tautų praeities santykius, atstovas išsitarė: 
"Pradėkim nuo istorijos. Iš tikro Čekų likimas 
stebėtinai panašus į lietuvių likimą. Viduram- X 

VIRŠUJE: Lietuvių delegacija, dalyvavusi dery
bose su lenkais Karaliaučiuje 1926-1927 m. J. Dob
kevičius, D. Zaunius, J. Norkaitis. Stovi A. Sruoga, 
A. Šumauskas ir J. Sabaliauskas.

žiais gal kiek vėliau už Lietuvą, čekų tauta bu
vo sukūrusi galingą valstybę, Bohemijos Kara
liją, kurios karaliai buvo žinomi ir toli už jos 
sienų ir kurių iniciatyva ir energija taipogi ne
sitenkino savos kalnais apjuostos tėvynės ri
bomis. Jau čia mums teko su čekais susitikti; 
yra labai maloniai visų čekų minimas faktas, 
kad Čekų karžygis žiška Žalgirio mūšyje ko
vėsi petys į petį su Lietuvos Kunigaikščiu Vy
tautu ir kad jis toje kovoje nustojo akies”.

Trumpai atpasakojęs Bohemijos žlugimą, 
o vėliau naują čekų tautinį atgimimą, Zaunius 
sustojo ties Čekoslovakijos nepriklausomos vals
tybės atsistatymu ir nurodė į aukštą jų pra
monės lygį. Toliau jis kalbėjo apie Čekoslova
kijos santykius su Lenkija, pabrėždamas, kad 
"čekai labai gerai pažįsta savo kaimynus len
kus ir numato, kokį pavojų jų politika sudaro 
Europos taikai".

Santykius tarp Lietuvos ir Čekoslovakijos 
pasiuntinys apibūdino kaip gerus ir nurodė į 
čekoslovakų politikos savarankiškumą. Jie "nie
kuo nėra surišti su lenkais” ir niekaip nėra 
pasižadėję remti lenkų politiką”. Pasak Dr. Zau
niaus, "čekai mūsų klausime vadovausis vien 
teisės principais”.

Prie gerų santykių sudarymo tarp Lietu
vos ir Čekoslovakijos veikliai prisidėjo Čeko
slovakijos konsulas Kaune prof. Jaroslav Galia. 
Paskirtas į Kauną 1921 m. rudenį žemiausiu 
konsulariniu rangu, būtent, konsulariniu agen
tu, jis nuo 1922 m. gegužės 1 d. pakeltas kon
sulu.. Vėliau prof. Galia gavo paskyrimą kpip 
reikalų vedėjas (Chargė d’Affaires). Išbuvęs 
pareigose iki 1928 m. rudens, taigi ištisus sep
tynerius metus, jis sugebėjo sukurti savo mi

sijai Lietuvoje palankią atmosferą ir surasti 
lietuvių tarpe nuoširdžių bičiulių, kurie nuosek
liai rūpinosi gerų santykių puoselėjimu tarp 
abiejų tautų bei valstybių. Išsiplėtojus santy
kiams, Prahos vyriausybė įsteigė Kaune nuo
latinę atstovybę ir prof. Galia 1928 m. rudenį 
buvo iš Lietuvos atšauktas. Lietuvos vyriau
sybė ir visuomenė surengė prof. Galia šaunias 
išleistuves, toli prašokančias jo diplomatinį ran
gą. Kai konsulas buvo sumezgęs gerus santy
kius ypač su Lietuvos karininkija, išleistuves 
jam iškėlė Karininkų Ramovė. Vaišėse dalyvavo 
krašto apsaugos ministras gen. Įeit. T. Dau
kantas, gen. štabo viršininkas pulk. P. Plecha
vičius, gen. V. Nagevičius ir kiti aukšti kari
ninkai. Respublikos Prezidento aktu išvykstan
čiam čekoslavakų atstovui įteiktas Vyties Kry
žiaus ordinas. Prof. Galia pagal profesiją buvo 
muzikas. Jis vieną savo kompoziciją pavedė 
lietuvių tautai.

1928 m. kovo mėn. prof. Galia apdovanojo 
šešis Lietuvos karininkus čekoslovakų Baltojo 
Liūto ordinais.

Čekoslavakija buvo Mažosios Santarvės 
centrinė valstybė, šis politinis susigrupavimas 
apėmė, be Čekoslovakijos, Pietųslaviją ir Ru
muniją. Pagrindinis Mažosios Antantės tikslas 
buvo sukliudyti eventualinį Habsburgų dinas

tijos grįžimą ir ypač priešintis vengrų politikai, 
kuri atvirai siekė pokarinių sienų revizijos.

Prahos vyriausybė ir spauda reiškė Lietu
vai nemaža supratimo jos ginče su Lenkija. Pa
tys čekai patyrė sunkumų su lenkais, kurie reiš
kė pretenzijų į kai kurias Čekoslovakijos žemes. 
Visa tai nulėmė, kad Lietuvos vyriausybė nu
sistatė toliau laikyti Prahoje atskirą pasiun
tinybę ir po to, kai buvo atšauktas Donatas 
Malinauskas. Jis priklausė tai kategorijai Lie
tuvos diplomatų, kurie buvo įsijungę į diploma
tinį darbą, bet jame ilgiau neišsilaikė. Kitas 
jų buvo Dr. Jonas šliupas, pasiųstas nepriklau
somybės pradžioje į Londoną, o paskum į Rygą. 
Bet ir jis kažkaip diplomatinėje tarnyboje ne
prigijo ir jo vieton Rygon, kaip jau rašiau, buvo 
paskirtas Dr. D. Zaunius. Nūn jis pakeitė Do
natą Malinauską, kuris irgi iš tarnybos pasi
traukė. Beje, Donatas Malinauskas, pats bū
damas bajoru, visą amžių pasišventusiai dir
bęs savo tautai, sovietų okupantų 1941 me
tais buvo deportuotas kaip "liaudies priešas”. 
Turėdamas daugiau kaip 70 metų amžiaus, jis 
nežinia kurioje Sibiro pasvietėje susilaukė kan
kinio mirties.

Kai Čekoslovakijos aukštosiose karo mo
kyklose kiekvienais metais mokėsi geras būrys 
lietuvių karininkų, Lietuvos vyriausybė buvo 
paskyrusi Dr. Zauniaus laikais į Prahą karo 
atstovą pulk. Įeit. Balio Giedraičio asmenyje.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ FONDO METINIO SUVAŽIAVIMO APŽVALGA
Antanas Juodvalkis

(Tęsinys iš pr. numerio)

Valdybos pirmininkas dr. 
Gediminas Balukas pristatė 
valdybą, kurią sudaro šie 
nariai: keturi vicepirminin
kai — Stasys Baras, Jonas 
Kučėnas, advokatas Saulius 
Kuprys ir dr. Mindaugas 
Vygantas, iždininkas-sekre- 
torius — Kazys Barzdukas, 
protokolų sekretorius — 
Kleopas Girvilas, kontrolie
rius Petras želvys, renginių 
vadovė Marija Rėmienė, 
informacija Antanas Juod
valkis ir ūkio reikalai Pra
nas Mažrimas.

Prie valdybos veikia Lie
tuvių Fondo leidinio redak
cija, kuriai vadovauja Apo
linaras Bagdonas, žemaičių 
tarme išleistų dviejų poezi
jos knygų autorius.

1979 metais narių įnašai 
padidėjo 126,659 doleriais ir 
gruodžio 31 d. pasiekė 
1,651,400 dol. (4,726 na
riai). Pajamų turėjo 123,- 
082 dol., pelno liko 94,906 
dol. Paskirstyta įvairiems 
lietuvybės reikalams 93,768 
dol. Tai rekordinė suma.

Iždininkas - sekretorius 
Kazys Barzdukas suminėjo 
kai kuriuos būdingesnius 
skaičius ir prašė narių aty- 
džiai peržiūrėti įteiktus pra
nešimus ir gerai susipažinti 
su Fondo finansine padėti
mi.

Antanas Juodvalkis ragi
no lietuvius sudaryti testa
mentus ir bent dalį turto 
užrašyti Lietuvių Fondui. 
Nepalikus testamentų, mi
rusiųjų turtas, jei neturi čia 
artimų giminių, gali atitek
ti svetimiems, o dažnai ir 
priešams. Maskvoje vei
kianti komunistinė injurko- 
legija, samdo vietinius ad
vokatus ir stengiasi likusį 
turtą išgauti okupuotoje 
Lietuvoje surastiems gimi
nėms. Tokio turto du treč
daliai atitenka vietos advo
katams ir Maskvos ponams, 
o tik vienas trečdalis ten
ka giminėms menkaverčiais 
rubliais.

Turimomis žiniomis, kiek
vienais metais, neįtikėtinai 
didelės sumos atitenka sve
timiems, nes žmonės nepasi
rūpina surašyti savo valios. 
Nesvarbu kam, savo suge
bėjimais ir prakaitu įgytą 
turtą paliksi, bet sudaryk 
testamentą dar šiandieną ir 
savo turtą palik norimiems 
asmenims ar organizaci
joms. Svarbu testamentą 
sudaryti prisilaikant vei
kiančių įstatymų ir nusta
tytų formalumų. Tą padary
ti geriausiai gali tik teisi- 
ninkai-advokatai.

Iki šiai dienai (V. 3 d.) 
Lietuvių Fondas gavo 88 
testamentus, kurių 43 jau 
realizuoti ir į Fondą įplaukė 
370,477 doleriai. Paskutinis 
ir stambiausias palikimas į 
Fondo kasą atėjo balandžio 
9 dieną, pagal dr. Jono 

Gliaudelio testamentą — 
157,996 dol., pralenkęs ir la
bai išgarsintą Jono Kruko- 
nio palikimą, kurį sudarė 
143,036 dol. Taigi, vien tik 
šie du palikimai sudaro 
daugiau, kaip 300,000 dol., 
kurių palūkanų pagalba bus 
suteikta ne viena stipendija 
ar paremta lituanistinė mo
kykla.

Investavimo komisijos 
pranešimą padarė buv. 
pirm Povilas Kilius ir da
bartinis — Povilas Sodeika. 
Jiedu pažymėjo, kad Lietu
vių Fondo investavimai yra 
geri ir saugūs. Didėjant įna
šams, komisija yra gavusi 
Tarybos pritarimą ir veda 
derybas dėl 123 akrų žemės 
nupirkimo, žemę bandoma 
įsigyti su mažu įmokėjimu, 
kad nesumažintų pelno ir 
nenukentėtų iki šiol remti 
lietuviški reikalai.

Investavimo komisiją 
1979 metais sudarė: Povi
las Kilius, pirm., nariai — 
Stasys Baras, dr. Ferdinan
das Kaunas, inž. Viktoras 
Naudžius, Povilas Sodeika 
(dabartinis pirm.) ir Jonas 
Vaznelis.

Pelno skirstymo komisi
jos pranešimą padarė pirm, 
dr. Ambrozaitis. Komisiją 
sudarė L. Fondo Tarybos 
rinkti 3 nariai: dr. K. Am
brozaitis, V. Kamantas, dr. 
J. Valaitis ir JAV LB Kraš
to valdybos skirti trys na
riai: Br. Juodelis, A. Ka
džius (pavad. č. Grincevi- 
čius) ir R. Kasparas.

Komisija laikėsi šių gai
rių : švietimui, per švietimo 
Tarybą — 30 kultūri
niams reikalams ir jų ska
tinimui, per Kultūros Tary
bą — 30/«, specialiems pro
jektams— 25 f i ir jaunimo 
stipendijoms — 15 r'<.

Komisija gavo ir svarstė 
57 prašymus — 178,618.50 
dol. ir 17 studentų prašymų 
stipendijoms gauti 30,740 
dol. Komisija posėdžiavo ke
turis kartus ir paskirstė vi
są Tarybos leistą sumą 
93,768.15 dol. Nuo Fondo 
pradžios 643,819.00 dol.

Paskirstytą sumą galima 
sugrupuoti taip:

Lituanistinio švietimo 
reikalams — $27,854, Kul
tūriniams reikalams ir pro
jektams — $24,200, Kaip 
mecenatas 5 premijoms — 
$5,000, Jaunimo veiklai pa
remti — $8,500, Organizaci
jų vykd. kultūriniams pro
jektams — $7,000, Spaudai 
ir radijui — $2,300, stipen
dijoms — $18,914.

Lietuvių Fondo leidinio 
redaktorius Apolinaras Bag
donas pranešė, kad darbas 
yra pasistūmėjęs, trūksta 
tik kelių straipsnių, kurie 
numatyti gauti iki vasaros 
pradžios. Narių vardynas 
yra sudarytas, nuotraukos 
sugrupuotos, bet įtraukiami 
dar ir dabar įstoję nariai. 
Vardynas jau turi 761 pre- 

n u m eratorius, sudėjusius 
12,000 dol. Yra ir du garbės 
mecenatai įmokėję po 500 
dol. Tai didieji mūsų rėmė
jai ir Lietuvių Fondo vado
vai: dr. Antanas Razma ir 
dr. Gediminas Balukas. 
Penki mecenatai yra davę 
po 250 dol. ar daugiau: J. 
ir V. Bagdanavičiai, J. Bal- 
batas, dr. F. Kaunas, kun. 
S. Morkūnas ir S. Shallna. 
Yra 74 garbės prenumera
toriai, aukoję po*50 dol., o 
daugiausiai prenumerato
rių, atsiuntusių po 15 ar 
daugiau dolerių.

Kontrolės komisiją suda
rė: Antanas šantaras (pir
mininkas), dr. Algimantas 
Gleveckas ir Pranas Turū
ta. Komisija pasiūlė apy
skaitas patvirtinti.

Diskusijos
šiais metais suvažiavi

mas buvo gana ramus ir po 
pranešimų didesnių diskusi
jų kaip ir nebuvo. Pasiaiš
kinta dėl žemės pirkimo, 
stipendijų davimo ir kita. 
J. Dainauskas pranešė apie 
Lietuvos istorijos leidimo 
sunkumus. Po prof. Z. 
Ivinskio mirties, Lietuvos 
istorijos leidimu rūpinasi 
Lituanistikos Institutas.

Mirus prof. dr. Jonui Pu- 
zinui, istorijos leidimas per
gyveno naują krizę. Istori
jos rašymas paskirstytas 
įvairių sričių specialistams- 
mokslininkams ir darbai ge
rokai pasistumėję pirmyn. 
Tikisi iki rudens visus 
straipsnius gauti ir pradėti 
redakcinį darbą. Numato
ma, kad knyga turės 900 — 
1000 puslapių.

Visi pranešimai priimti ir 
išreikšta padėka Tarybai, 
Valdybai ir komisijoms už 
rūpestingą darbą. Ypatinga 
padėka išreikšta ‘Lietuvių 
Fondo kruopštiesiems dar
bininkams Kaziui Barzdu- 
kui ir Petrui želviui.

Vietinės veiklos praneši
mą raštu atsiuntė Vytautas 
Kutkus, Detroito įgalioti
nis. Detroitas Lietuvių Fon
de turi 635 narius su 81,750 
dol. įnašu.

Milda Lenkauskienė gyvu 
žodžiu pasidžiaugė Lietuvių 
Fondo įnašu lietuviškai vei
klai gyvinti. Ohio 283 lietu
viai sudėjo 94,800 dol.

Pranas Turūta iš Grand 
Rapids pažymėjo, kad jų 
maža kolonija išpildė kvo
tą 170%.

Klausimų ir sumaymų 
metu buvo iškeltas nuosa
vų patalpų įsigijimo klausi
mas, bet nesulaukęs plates
nių diskusijų paliktas sprę
sti Fondo Tarybai.

Dėl duodamų stipendijų 
grąžinimo buvo įvairių nuo
monių, bet nuspręsta vyk
dyti testatorių valią ir ne
leisti daryti pakeitimų. 
Krukonis savo testamente 
palūkanas paliko stipendi-

LF suvažiavimo užkandžių metu, J. C. kavinėje, M. Rė
mienė skaičiuoja pinigus, stebint Tarybos pirm. dr. A. Karmai 
ir A. Juodvalkiui. p. Malėtos nuotr.

joms, o ne paskoloms. Kitas 
klausimas būtų dėl duoda
mų stipendijų- iš bendrų 
Fondo pajamų. Tas klausi
mas taip pat pavestas Ta
rybai apspręsti.

Į Lietuvių Fondo Tarybą 
pasibaigus 6 narių terminui, 
nominacijų komisijai pasiū
lius, perrinkti tie patys, 
nors buvo ir daugiau kan
didatų. Perrinkti: Stasys 
Baras, Povilas Sodeika, Vy
tautas Kamantas, dr. Min
daugas Vygantas, Milda 
Lenkauskienė ir dr. Ferdi
nandas Kaunas, Kontrolės 
komisija perrinkta ta pati: 
A. šantaras, dr. Alg. Gle
veckas ir Pr. Turūta. Pa
baigoje rezoliucijų komisi
jos pirmininkas dr. Ferdi
nandas Kaunas pasiūlė re
zoliucijas, kurios susirinki
mo pavedimu, paliktos per
redaguoti Tarybai ir Vąldy-
bai.

Susirinkimas užtrukęs 6 
valandas, baigtas visiems mas 
sugiedojus Lietuvos himną.

Išvados
Susirinkimas praėjo dar

bingoje ir ramioje. nuotai
koje. Buvo parodytas dides
nis pasitikėjimas visiems L. 
Fondo organams, nes pajau
tė, kad ir Taryba ir Valdy
ba ir Investacijų bei Pelno 
skirstymo komisijos dirba 
nuoširdžiai ir aukoja Fon
dui savo laiką, atsižadėda
mi poilsio valandų.

Tikrai, reikia stebėtis 
Fondo steigėjų ištverme ir 
pasiaukojimu. Jei visur bū
tų įdedama tiek darbo ir 
meilės pasiimtom pareigom, 
lietuviškas gyvenimas būtų 
našesnis ir smagesnis, čia 
nėra vietos.nuomonių skir
tumams, bet žiūrima bend
rų lietuviškų interesų. Su
tarimas ir kitų nuomonių 
respektavimas yra pasise

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

kimo laidas. Nei kiek neabe
joju, kad dar šiais metais 
Lietuvių Fondas pasieks an
trą milijoną, o lietuvybės 
išlaikymui bus paskiriama 
150,000 dol. kiekvienais me
tais. Visi junkimės savo 
įnašais ir palengvinkime 
vadovų darbą!

Po narių suvažiavimo, tos 
pačios dienos vakare, Jau
nimo Centro kavinėje, įvy
ko Lietuvių Fondo rėmėjų 
vakarienė. Dalyvavo arti 
200 žmonių. Vakarienės da
lyvius pasveikino renginių 
vadovė, nepailstanti lietu
viškos veiklos organizatorė 
Marija Rėmienė.

Valdybos pirmininkas dr. 
G. Balukas painformavo 
apie Fondo vieningą ir na
šią veiklą. Pasidžiaugė atei
nančiais testamentiniais pa
likimais, pavyzdžiu nurody
damas dr. Joną Gliaudelį, 
kurio stambiausias paliki- 

—* 457,976 dot< suva
žiavimo išvakarėse, įplaukė 
į Fondo kasą ir dideliu šuo
liu priartino prie antrojo 
milijono užbaigimo/

Danutės Kurauskienės pa
gamintais "cepelinais” pa
sivaišinę, svečiai maloniai 
praleido vakarą ir tarpusa
vyje pabendravo. ,

Wanted Experienced 
DIESEL MECHANIC 

General Truck-Leaae Ine. needs dieael 
truck mechamc in Waahington, Pa. 
Take care of small flieet of tračiom 
S, trailers, I man ahop. Good pay. 
benefits i transp. furniahed. Son-l 
resume to General Truck Lease Ine. 
Suite 101. 12 Perimeter Park Drive. 
Atlanta. Georgia 30341. (16-25)

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED

ALL AROUND 

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

MIDWESTERN MACHINERY
2848 PLEASANT A VE. SOUTH 
MINNEAPOLIS. MINN 65408 
612-825-4461 612-825-4477

(17-26)
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’VIVA EUROPA’ keliauja 
po Ameriką

S.m. gegužės 3 d. San Fran 
cisco lietuvių nausėdiją aplan
kė Los Angeles jaunimo an
samblis ‘Viva Europa’ ir kartu 
atšventė savo pirmąsias meti
nes sukaktuves. Po keletos pir. 
mųjų pasirodymų Los Ange
les, ‘Viva Europa’ susilaukė 
nepaprasto publikos susido
mėjimo ir įvertinimo, taip kad 
garsas apie ansamblio vaidy
bą greitai pasklido po kitas lie - 
tuvių nausėdijas ir gavo pa
kvietimus iš Chicagos ir Cle- 
velando.

‘Viva Europa’ pasirodymas 
San Francisco praėjo dideliu 
pasisekimu, sutraukdamas 
gausybę žiūrovų ir lietuviuose 
sukeldamas pasididžiavimą 
mūsų jaunimu, gi svetimtau
čiuose nustebimą ir susižavė
jimą, kad jaunimas galėjo 
taip vaizdingai ir gyvai atvaiz
duoti Europos didmiesčių spal 
vingą gyvenimą - sujungiant 
dainą, šokius, muziką ir įvai
rius nuotykius, dažnai juos 
perpinant klasikinės muzikos 
garsais ir pačią varietę pailius
truojant spalvotomis skaidrė
mis, išskirtinais Europos vaiz
dais.

Trumpa istorija šios nuotai
kingos varietės prasideda tuo, 
kad du jaunuoliai - Gintaras 
Grušas ir Rimas Pdikaitis ruo
šiasi vykti į IV jaunimo kong
resą vykstantį Europoj, svajo
dami įsigyti draugų ir patirti 
Europos didmiesčių linksmą 
gyvenimą. Jiems patekus j rū 
kuose paskendusį Londoną, jų 

svajonės pradeda realizuotis. 
Nuotaikos pasitaiso išklausius 
dainos ‘Mes sveikiname visus, 
net čia sutiktus arabus, nors 
dar laimės tik truputį tepaty
rė...’ Kitas reikalas kai paten
ka į Paryžių, atsiduria Mont- 
martre ir vos tik išgirdus dai
ną ‘Aš myliu Paryžių’, ar ste
bint ‘Gaite Parisienne - can, 
can - mergaičių šokį ir 1.1.

Pakilusios nuotaikos vedini 
atsiduria Romoje, kur žavisi 
Trevi jaunyste trykštančiu fon 
tanu, ispaniškais laiptais - ant 
kurių vyksta margaspalvis ba- 
zaras, sklinda Tarantella ir 
‘Štai amore’ meliodijų garsai. 
To dar neužtenka, jie pasiekia 
Veneciją, kurioje kartu su gon 
dolieriais traukia ‘Barcarolle’ 
ir kitas linksmas serenadas. Pa. 
suka į Strausso valsais išgarsė
jusią Austrijos sostinę Vieną. 
Čia jų nuotaikos lyg surimtėja 
beklausant klasikinės muzikos 
- kaip Strauss, J.S. Bach, Ros- 
sini ir kt. Bet išgirdus ‘Edel- 
wiss’, kada pasirodo visas dai
nuojantis ansmblis, akordeo
nistas R. Polikaitis, smuikinin 
kas R. Mickus ir kiti, jų širdis 
apima lyg graudulys: - esame 
taip arti prie tėvynės laukų, o 
jie taip toli nuo mūsų!

Skausmo surakintomis širdi 
mis leidžiasi į svetingą Šveica
riją, siaurais Alpių kalnų ta
kais klausdami: Kur mes esa
me? Galų gale patenka į Ba
varijos sostinę Muencheną su
tinkami dainas: ‘Duliegstmir 

am Herzen’, kuriame netrūks
ta linksmo kabaretinio jauku
mo, iš kurių sklinda Lili Mar
tene šlagerių garsai dainuo
jant D. Gudauskaitei ir akom
panuojant R. Polikaičiui. Ap
silanko ir gelžinėmis užtvaro
mis sukaustytame Berlyne. Sir 
dis spaudžia netolimi istori
niai įvykiai, bet užsidega ryž
tas ir viltis kitą jaunimo kong
resą suruošti laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje I

‘Viva Europa’ varietės per
teikiami vaizdai, muzika, dai 
nos ir dinamiškas vaidinimas, 
kuriame dalyvauja apie 40 
aktorių, solistų, muzikų, bal
singų daininkų, net ir magikų 
- sunkų žodžiais nusakyti. Jų 
vaidybą - palydimą prožekto
rių šviesomis, garsų perdavi- 
mos sistema - tik pačiam daly
vaujant ir išgyvenant, galima 
pajusti jau primirštamą vaka
rų Europos linksmą ir kultū
ringą gyvenimą.

‘Viva Europa’ visus vaizdus 
labai rūpestingai yra atsijojusi 
režisierė Danutė Barauskaitė, 
įdėdama į juos tiek daug savo 
meniškos sielos, talkininkau
jant ištisai eilei talkininkų. 
Vaizdai stebina žiūrovą savo 
realumu ir publika, pagauta 
jų vaizdingumo, nejučiomis 
įsitraukia pritardama populia 
rioms meliodijoms ir nenuleis
dama vaidintojų nuo scenos.

Neskaitant įdėto darbo, pa
siaukojimo, nevieną stebino su
gebėjimas pritraukti jaunimą 

ir jį pririšti prie ‘Viva Europa’ 
ansamblio, kurio pagrindinis 
tikslas - ugdyti lietuviškumą 
jaunimo tarpe, visą varietę at
liekant lietuvių kalba. Todėl 
džiugu, kad ‘Vivą Europą’ ga
lės pamatyti ir kitos lietuvių 
nausėdijos. O ją pamatyti 
verta ir prasmingai, nes jauni 
mas įneša daug šviesos į mūsų 
rūškanotą gyvenimą.

Ir kada pasibaigus spektak
liui, scenoje susirinkus visiems 
dalyviams, pasigirsta ‘Viva 
Europa’ atsisveikinimo dainos 
garsai - ‘Leiskit į Tėvynę’ ... 
publikos griausmingi plojimai 
drebina salę, artistai apipila
mi gėlėmis.

‘Viva Europa’ iniciatorė D. 

HYDRAULIC TUBE FITTERS
Experienced only. Day shift. Immediate openings. 

Full company benefits.

B & K MACHINE and HYDRAULIC 
COMPANY

313-425-5020
<19-21)

L ATHE OPERATOR 
DAY SHIFT WITH SOME
FLEXIBILITY IN HOURS

INJECTION MOLDING OPERATORS....
ALL SHIFTS AVAILABLE

360 W. OakUnd Avt. Oakland.NJ
2*1^337-8116

(20-21)

Barauskaitė rado dar progos 
pristatyti sąstato dalyvius ir 
padėkoti San Francisco lietu
viams už šiltą priėmimą. Ad
ministratorius J. Petronis pri
minė ir tuos sunkumus vyk
dant išvykas, pabrėždamas, 
kad ne viskas matuojama pi
nigu.

Visi atsilankę svečiai San 
Francisco LB apylinkės valdy
bos rūpesčiu ir mielųjų ponių 
pasiaukojimu buvo pavaišinti 
puikia vakariene, pakeliant 
tostus už ‘Viva Europa’ ir tra
diciniu Kalifornijos vynu, be
sidalinant gausiais įspūdžiais 
ir kultūringo pobūvio nuotai
komis.

P. Indreika

Viskas dėjosi motinos gamtos 
prieglobstyje: aistros šėlsmas, intimybė, galu
tinis savęs suradimas ir lemiamas moters ir 
vyro susitikimas. Paskum jie gulėjo tydėdami 
paskendę savo mintyse ir atitolę vienas nuo kito.

— Mes buvom tikri gamtos motinos vaikai,
— prisiminus tą audringą meilės sceną šnabž
dėjo Natalė susijaudonusi, nugerdama gurkš
nelį gėralo ir užsidegdamas naują cigaretę.
— Mes tą naktį pasiekėm meilės viršūnę... •

— žinai, Nate, — po ilgo tylėjimo tada 
prabilo Alkis, — pavasarį upė užtvinsta, išsi
lieja iš krantų, bet vasaroj atslūgsta ir vėl 
grįžta į savo tėkmę. Mūsų meilės potvynis pa
siekė savo ribą: metas jam atslūgti ir toliau 
tekėti ramiai. Mūsų atostogos baigiasi: pakvai- 
liojom ir užteks, bet aš nenoriu, kad mūsų 
meilė baigtųsi — ryt mes susituoksime. Me
daus mėnesį baigsime čia ir grįšime į darbą. 
Mūsų mokyklai reikia paišybos mokytojo, žie
mos metu aš ten dirbu ir gerai sugyvenu su

jo — įvyko: ji pasijuto iš aukštybių puolanti 
žemyn.

— Ką manai, klausiu? — jis grįžtelėjo į 
ją nekantraudamas.

— Taip staiga, turiu pagalvoti, — ji ati
tarė lygiai valdydamasi.

— Tu manęs nemyli, nenori tekėti? — jo 
balse pasigirdo ne tik nekantravimas, bet ir 
nustebimas: jis nė iš tolo nepamanė, kad ji 
nepuls jaom į glėbį prašomą tekėti.

—’Aš nesakau, kad tavęs nemyliu ir neno
riu tekėti, aš tik sakau: man reikia pagalvoti.

— Pagalvoti apie ką? — jis paklausė kietai 
ir, pagal savo paprotį, pasirėmęs alkūne įbedė 
akis jai į veidą. Ir kadangi ji tylėjo, jis tęsė 
toliau: — Jei nenori, tai taip ir sakyk. Duodu 
tau laiko pagalvoti iki ryt. Po pusryčių nueisiu 
į Miesto Savivaldybę ir pasiteirausiu, kokie čia 
santuokos formalumai. Aš tau itin norėčiau pri
minti labai svarbų dalyką, — pridūrė jis paty
lėjęs. — šiąnakt mūsų meilė ant jūros kranto 
buvo tokia pat audringa, kaip praūžus audra: 
tokios meilės mes dar niekad neišgyvenom. Aš 
nemėgstu tuščių frazių, bet jei kas pasakytų,

vedėju: galėsiu pakalbėti, manau, tave pri
ims. Matai, viskas susiklosto ko puikiausiai. Ką 
manai ?

Natalė tylėjo dantis sukandus. Ko ji bijo- jog tai buvo kažkas dieviška, nesiginčyčiau.

Man kažkoks balselis kugžda, kad ši naktis pa
liks atdimintina visam mūsų gyvenimui: tokia 
meilė be pėdsakų nepraeina.

— Tu manai?.. — j i pa klausė persigan
dusi.

— Manau: viskas vyko, kaip motina gamta 
liepia, be jokios medicinos įsikišimo. Tad prieš 
atsakydama gerai pagalvok.

Daugiau jie apie tai nebekalbėjo ir tylė
dami grįžo į motelį. Alkis tuojau atsigulė ir 
užmigo, bet ji užmigti negalėjo.

Jos širdis ir protas buvo sklidini susitven
kusių prieštaraujančių minčių bei jausmų. Ji 
nė kiek nevertino jo pasipiršimo: atvirkščiai, 
jis sudrumstė jos nuotaiką ir sugadino visas 
atostogas. Ją erzino ir tai, kad, griuvęs į lovą, 
užmigo kaip užmuštas, tarytum vedybos jam 
būtų tik pasivaikščiojimas iki Miesto Savival
dybės rūmų...

— Ką jis man siūlo? — ji vartėsi susi
nervinusi.

Šeimyninis gyvenimas jai reiškė pasinerti 
į kasdienybės rutiną be kūrybos polėkių ir 
prošvaisčių, kitaip sakant, nugrimsti į liūną, 
kur dingsta visos viltys, svajonės ir idealai. 
Kasdienybės džiunglės neturi akiračių ir at
garsių, jos nekenčia prasiveržimų, nepakenčia 
maišto ir vizijų* kasdienybė urzgia patenkinta, 
kaip degloji šiltame migyje, — ji suraukė nosį, 
tartum būtų užuodusi negerą kvapą. — Rutina 
tau šnabžda į ausį be paliovos: būk patenkin
tas tuo, ką turi po ranka, nesijaudink, nesidai
ryk į šalis gražesnės padairos, o eik visų mi- 
nomu takeliu, nebadyk nosimi žvaigždynų, o 
dairykis malonumų virtuvėje, miegamajame ir 
vaikų kambaryje, dėliok kojas į tas pačias pė
das, kurias įmynei vakar, o jei kartais tau kiltų 
beprotiška pagunda prasižergti plačiau už ki
tus ir pastatyti koją ant nepraminto takelio, 
tai tą vilionę ko greičiausiai vyk šalin, nes gali 
paslysti, išsipurvinti kojas, būti apšauktas pus
galviu ir ko gero išspirtas iš padorios draugijos.

(Bus daugiau)
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Bostono lietuviai
PARAPIJOS 75 METŲ 

SUKAKTIS .

Gegužės 11 d. buvo mi
nima šv. Petro lietuvių pa
rapijos So. Bostone 75 metų 
sukaktis, o kartu vyko ir 
parapijos sueiga.

Minėjimas vyko Lantana 
gražiame restorane, Ran- 
dolph, Mass. Susirinko arti 
500 asmenų, jų tarpe 9 ku
nigai : Abračinskas, Baltru- 
šūnas, Janiūnas, Jurgelai
tis, jėzuitas Kerdėjus, kun. 
Kontautas, kuris yra para
pijos klebonas, Saulėnas 
Svirskis, žuromskis, o taip 
pat daug seselių.

Programos vedėjų buvo 
Albert Kleponis. Buvo su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Tada buv. kleb. 
kun. Antanas Baltrušūnas 
sukalbėjo maldą ir po to 
prasidėjo pietūs.

Po pietų kun. Jonas žu
romskis, šv. Juozapo para
pijos klebonas Lowell, Ma. 
kalbėjo apie So. Bostoną, 
kur ir jis gimęs ir pakrikš
tytas šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. So. Bostonas 
esanti puiki vieta gyventi, 
o parapijos bažnyčia esanti 
graži. Tik kada aplink ją 
buvę pastatyti project — 
pigių butų namai, tada daug 
kas pasikeitę. Buv. klebonui 
prel. P. Virmauskiui vysku
pija siūliusi šv. Vincento 
bažnyčia pakeitimui, bet 
prelatas Virmauskis atsisa
kęs ir taip pasilikusi ta 
bažnyčia toje vietoje. Kai 
dar kun. žuromskis buvęs 
klierikas, tai vienas semi
narijos profesorius tada sa
kęs, kad maždaug po 25 me
tų nebebusią tautinių para
pijų. Praėję nuo to laiko 
jau 43 metai, o tautinės 
bažnyčios, o kartu ir šv. 
Petro esančios gyvos. Da
bar daug žmonių iešką savo 
šaknų ir savo tautybių ir 
tuo didžiuojasi. Ir mūsų te. 
niso žaidėjas Vytas Geru
laitis vadinąs save lietuviu. 
O be to, jau niekas nebeno
ri kęsti pavardžių, kas bu
vę seniau madoje, šv. Pet
ro parapijos parapiečiai da
vę bažnyčiai 25 kunigus, 
6 jėzuitus ir apie 80 sese
lių. Parapijas priklausanti 
nuo parapiečių, ir jis tikįs, 
kad ši šv. Petro lietuvių pa
rapija gyvens dar ilgus me
tus.

Sekančiu p r o g r amos 
punktu buvo daina. Daina
vo sol. Benediktas Povilavi- 

MIDWESTERN SHIPYARD
A number of ezcellent career oriented position* are now available in 
a niodern. upper midwe»lern vhipyard for eaperienced pertonnel in 
ihe folk>wing area*: ,

MARINE ENGINEER
(JUALITY CONTROL 
DIRECTORS OF OPERATION 
NAVAL ARCHITECT 
SHIPFITT1NG SUPERVISOR5 
SCHEDULING A PLANN1NG

Pnor shipyard esperience preferred. Salaries commensurate with ex- 
pcrience. Pleaae rorward all inquines to:

JEFF PIPER

UPPER PENINSULA SH1PBUILDING CO.
902 RIVER ST, ONTONAGON. MICH. 499S3

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

(19-21)

čius, akomp. komp. Jeroni
mui Kačinskui. Po koncer
tinės dalies, kalbėjo pats šv. 
Petro lietuvių parapijos kle
bonas Albertas Kontautas.

Jis davė trumpą parapi
jos įsikūrimo ir veiklos is
toriją, apie organizacijas, 
kurios veikė prie šv. Petro 
parapijos. Parapija buvusi 
labai gyva, vienu laiku buvę 
net šeši kunigai. Daug pa
rapiečių esą išsikėlę toliau 
ir parapijos veidas pasikei
tęs. Juk parapija susidedan
ti iš kunigų, parapiečių ir 
pastatų. Tačiau parapijos 
išlikimui ne pastatai vaidi
na vaidmenį, o žmonės. No
rint branginti savo parapi
ją, savo tautines tradicijas, 
visi parapijiečiai turi tuo 
susirūpinti. Vienas kunigas 
negali to padaryti. Ar para
pija išliks ir bus gyva, tas 
priklausys nuo parapijiečių.

Po visų kalbų, kunigas 
Abračinskas sukalbėjo mal
dą, o tada prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki 10 vai. vaka
ro. Klebonui kun. Albertui 
Kontautui rengėjų vardu 
Eleonora Kleponis įteikė 
knygą "Palikę tėviškės na
mus”.

Parapijos sukaktis tikrai 
gražiai ir iškilmingai buvo 
paminėta.
ATLIKO J. KAČINSKO 

MINIATIŪRAS

Gegužės 10 d. Bostono 
konservatorijoje buvo at
liktos komp. Jaronimo Ka
činsko Miniatiūros fleitai, 
klarnetui ir violančelei.

šis Kačinsko kūrinys, dė
ka smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno yra atspausdin
tas ir išleistas.

• Jono Vanagaičio kuo
pos valdybą sudaro šie na
riai : pirm. Povilas Tyla, 
vicepirm. Vladas Bajerčius, 
sekretorė Veronika Tumie- 
nė, iždininkė Johanna Ba- 
jerčienė, moterų vadovė 
Elena Valiukonienė. Kandi
datai — Pranė Milerienė ir 
Stasys Augonis. Revizijos 
komisija: T. Janukėnas, B. 
šakenienė ir 
čius. Garbės 
Šimėnas, A. 
Kriščiūnas.

• Baisiojo birželio išveži
mų minėjimas įvyks birže
lio 14 d., šeštadienį Pamal
dos už išvežtus į Sibirą 6:30 
vai. vak. šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, So. Bostone. 
Po pamaldų minėjimas pa
rapijos salėje.

P. Naruševi- 
teismą — K. 
Šležas ir A.

(e. g.)

Dainininkų grupė "Jinai ir Trys Gintarai” repeticijos metu 
Kultūros Židiny New Yorke. Iš kairės: Z. Jurys, vadovas V. 
Daugirdas, D. Striugaitė ir J. Nakutavičius.

VVORCESTER

Iš DR. VINCO KUDIRKOS
ŠAULIŲ KUOPOS 

VEIKLOS

Balandžio 26 d., Maironio 
parke įvykusiame kuopos 
narių visuotiniame susirin
kime pirmiausiai buvo ap
tarta kultūrinių reikalų rė
mimas. Vietinei šeštadieni
nei lituanistinei mokyklai 
paskirta $50.00 auka. Ro
mos Katalikų Lietuvių Kro
nikos anglų kalba leidimui 
paskirta $100.00. Rašytojo 
Jurgio Gliaudos leidžiamos 
knygos "Agonija” užsakyta 
10 egzempliorių.

Šaudymo vadovui VI. Pa- 
jėdai, kuris yra ir kuopos 
vėliavnešis, atsisakius iš 
šaudymo vadovo pareigų, A. 
šarkauskas sutiko tas pa
reigas eiti. Numatyta grei
tu laiku suruošti šaudymo 
pratimus.

Toliau buvo svarstoma 
metinio koncerto reikalai. 
Koncertas, kuris virtęs tra
dicija ruošti pavasarį, įvyks

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

DETROITO LIETUVIŲ 
NAMŲ DRAUGIJOS IR 

DARIAUS-GIRĖNO 
. ' KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 18 dieną 
(sekmadienį), 12:15 vai. 
Lietuvių namuose įvyks, 
minėtų organizacijų, bend
ram pasitarimui, susirinki
mas, programoje numato
ma "Dariaus-Girėno” klubo 
vardo modifikacija ir kiti 
einamieji reikalai. Atskiri 
pakvietimai nebus siuntinė
jami. (jg)

PAMINĖTOS MOTINOS

Motinos buvo paminėtos 
net keliose vietose: Jas pa
minėjo "Aušros” ir "žibu
rio” lituanistinės mokyklos 
ir Dariaus-Girėno klubas.

šv. Antano parapijoje 
motinos minėjimą atliko 
"Aušros” lituanistinės mo
kyklos mokiniai,' mokyklos 
klasėje. Į minėjimą atvyku
sius pasveikino 8 kl. mokinė 
Natalija San John. Vytė 

š. m. gegužės mėn. 31 d. 
Maironio parko didžiojoj 
salėj. Pradžia 7 vai. Pro
gramą atliks estradinės mu
zikos vienetas "JINAI IR 
TRYS GINTARAI" iš New 
Yorko. Nors grupė pradėjo 
dirbti prieš metus laiko, bet 
pasireiškė kaip stiprus vie
netas. Po du kartus dainavo 
Waterbury ir Hartforde. 
Kelis kartus dainavęs įvai
riomis progomis New Yor
ke. Grupę sudaro V. Dau
girdas, kuris yra muzikos 
vadovas, D. Striugaitė, Z. 
Jurys ir J. Nakutavičius. 
Visi trys vyrai dainuoja 
taip pat "Perkūno” chore, o 
V. Daugirdas yra buvęs to 
choro dirigentu. D. Striu
gaitė yra dainavusi Pietų 
Amerikoj su orkestrais.

Po koncerto bus vakarie
nė ir šokiai grojant "Tony 
Conte” orkestrui, ir turtin
ga loterija, šauliai kviečia 
visus apylinkės lietuvius at
silankyti į šį koncertą, iš
girsti dainininkus pirmą 
kartą dainuojančius Wor- 
cestery ir paremti šaulišką 
veiklą.

šnapštytė padeklamavo mo
tinoms skirtą eilėraštį ir 
mokiniai mamytes apdova
nojo rožėmis — savo mamy
tes raudonomis, o kitas bal
tomis. Buvo padeklamuota 
eilėraščių, padainuota, kan

klėmis paskambinta, skudu
čiais, pašokti tautiniai šo
kiai ir rateliai.

Eilėraščius deklamavo: 
Vytė šnapštytė, Onutė Ja- 
sevičiūtė, Natalija San 
John, Juozukas Jasevičius, 
Vilija Tėlyčėnaitė ir Rūta 
šnapštytė.

Algirdas Vaitiekaitis šiam 
minėjimui prirengęs moki
nius ir minėjimą pravedęs, 
padėkojo mokinių mamy
tėms, tėveliams, mokytojui 
Antanui Vaitėnui ir mokyk
los rėmėjams: tėvų komite
to pirmininkui Marijonui 
šnapščiui, Stasiui Račiukai- 
čiui ir Vincui Tamošiūnui.

Minėjime dalyvavo kleb. 
kun. A. Babonas, kun. K. Si
maitis ir poetė Marija Sims, 
kurios eilėraštį "Mano mo
tina” deklamavo Vilija Tė
lyčėnaitė. Stasys šimoliūnas 
DLOC valdybos vardu tar
tame žodyje pasakė: Karo 
mokykloje ant sienos kabė
jo užrašas: ”Ir vienas karys 
yra tėvynės gynėjas". Iš 

z šios dienos atliktos mokinių 
programos matome, kad 
"Aušros” mokykla yra gy
va ir dar gyvens.

A. Vaitiekaitis pristatė 
šiais metais baigančias šią 
mokyklą mokines: Natalija 
San John, Vilija Tėlyčėnai- 
tę ir Vytę šnapštytę.

Mokinių atlikta programa 
buvo įvertinta atsilankusių- 
jų gerai ir susilaukė daug 
katučių. Valio šeštadieninė 
"Aušros” mokykla! Vienas 
tik minusas, kad šis minė
jimas iš anksto nebuvo nie
kur paskelbtas.

MIRĖ V. BAUŽA

Gegužės 4 d. mirė Vytau
tas G. Bauža sulaukęs 51 
metų amžiaus. Amerikoje 
išgyveno 31 metus. Buvo 
kilęs iš Slavikų, šakių aps. 
Rožinis ir organizacijų at
stovų atsisveikinimas įvyko 
V. Baužos, Jolandos Zapa- 
rackienės vad ovaujamos, 
laidotuvių namuose gegužės 
7 d. Po atlaikytų šv. Anta
no bažnyčioje pamaldų ge
gužės 8 d. buvo nulydėtas 
ir palaidotas šv. Kapo kapi
nėse.

Nuliūdime liko: duktė 
Rasa, tėvas Jurgis, dvi te
tos, sesuo su šeima.

KAILIUS 
rasite tik pas 
lietuvį kailini 
Chicagoje

185 N. Wabash 
Chicago, III. 60( 
Antrame aukšte.
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Padėkime Lietuvai padėdami 
Amerikai

"Pavergtųjų Tautų 
vienintelė viltis yra 
Jungtinių Valstijų už
sienio politikos pakeiti
me”.

Thomas A. Lane

Komunizmo paglemžtus 
kraštus a t s t o vaujančios 
tautinės grupės Amerikoje 
negali didžiuotis savu vaid
meniu išnaudojant šiame 
krašte rastas politines lais
ves savo tėvų kraštams pa
dėti laisvės kovoje.

”Kai įsižiūrime į etninių 
amerikiečių istoriją, mums 
neišvengiamai krenta akys- 
na jų politinio efektingumo 
stoka. Draugėn sudėjus jie 
sudaro galingą balsuotojų 
sektorių. Jie turi bendrą in
teresą JAV užsienio politi
koje. Tačiau jie nėra pa
veikius, kadangi jie paverg
ti politinių partijų.”

Taip rašė kolumnistas 
Thomas A. Lane 1974 m. 
liepos 18 d., Pavergtųjų
Tautų Savaitės proga, kon
servatyvių katalikų savait
raštyje THE WANDERER. 
Deja, anas jo straipsnis, už- 
vardytas "Antroji Jalta iš
duoda pavergtąsias tautas", 
tebėra aktualus bei svarsty
tinas dar ir šiandien, pake
liui į 1980-jų metų kongre
sinius ir prezidentinius rin
kimus. šiemet aname Lane 
straipsnyje keliami klausi
mai gal yra labiau pribren
dę, negu bet kada ligi šiolei. 
Etninių grupių politinis 
svoris, besikeičiančiose ir 
naujų krypčių bei sprendi
mų beieškančiose JAV bal
suotojų nuotaikose, gali bū
ti lemiantis viena ar kita 
kryptimi.

"Tačiau tarptautinėje are
noje JAV pareigūnai panei
gė jų pažadus pavergtie
siems, kad laimėjus paver
gėjų pritarimą”, — rašė mi
nėtasis amerikietis žurna
listas, ir pabrėžė:

"Tautų už Geležinės ir 
Bambuko uždangos likimas 
priklauso nuo Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos.”

Ano meto prezidentui 
Nixon grįžtant iš Maskvos 
su "detente”, autorius ma
tė "istorijos pasikartoji
mą":

"Pavergtosios tautos pa
aukojamos siekiant sava
naudiškų tikslų prekyboje 
su tironais.”

"Kodėl gali taip būti? Ko
dėl gali ši tauta, kurioje 
tiek daug žmonių kilę iš Eu
ropos tautų, dabar esančių 
po komunizmo padu arba 
jaučiančių jo grėsmę, kaip 
gali ji meilintis prispaudė
jams ir nekreipti dėmesio į 
prispaustųjų šauksmus? Ar 
mūsų vokiškos, lenkiškos, 
vengriškos ir kitos etninės 
organizacijos yra taip stip
riai pririštos prie demokra
tų ir respublikonų priejuos
čių raiščių, kad nuolankiai

Vilius Bražėnas 
priima šitokį jų interesų iš
davimą? Ar gal jų vadai 
yra tiek paiki (witless), kad 
gali būti apgauti taikos sie
kimu, po kuriuo slepiasi iš
davimas.”

Taip rašė Amerikos liki
mu besisielojąs konservaty
vus kolumnistas, atsargos 

ANTANAS MIŠKINIS

fateMuftto apie foaiAauMiiAfoą XtMwa
Pro Vytauto Bažnyčią plaukia Nemunas, 
Kaip visada: išsiplečia vaga ir vėl nurimus. 
O mes retai — retai kada jo neminint, 
Kai būna viešas kur žmonių susibūrimas.

Dabar čia, Lietuvoj, daugel naujų stebuklų, 
Bet pasigendame širdingo paprastumo. 
Daugiur mes buvome su juo nekuklūs — 
Mums rodės, nepristigsim kanauninko Tumo.

Jeigu kada pritrūkdavo minčių kam,
Ar, būdavo, tiesiog žmogaus prireikia — 
Jisai visur surado deimančiukų
Ir be atodairos visur širdies pridraikė..

Tai jis su pragiedruliais bėgo
Per sutemas šviesos tėvynėje daryti.
Tik ne vist vienodai kanauninką mėgom, 
Kai liko altaristas jau ir emeritas.

Tada jau būtina ir jam atgulti į kriptą, 
Kitaip, atrodo, ir negali būti — 
Žmogus gali iš lygsvaros iškrypti,
O jis gi ir prieš vėją pūtė...

Dažnai per iškilmes noris paklaust: ko ieškote, 
Ar dairotės baltos galvos ir Tumo?

___ — Juokingi! Jis jau seniai pas patį Viešpatį!
Ir širdį užpila minčių skaistumas.

— Jį nuvežėm per visą miestą, kaip karalių 
Su muzika gegužės mėnesio alėjom.
Dabar tik raštuose dar įsitikint galit, 
Kad Lietuvą labiau už visa ką mylėjo. —

Senamiesčiu praeinant nerimas apninka. 
Matau už Nemuno išsprogstant žiedus.
Jau niekad čia nevaikščios kanauninkas,
TJž lango ten kažkur dar kanarėlės gieda ...

Pro Vytauto Bažnyčią teka Nemunas, 
Kaip visada — išsiplečia ir vėl nurimęs. 
O mes retai retai kada nepaminim,
Kai būna viešas kur žmonių susibūrimas. (Akademikas, 1937. V.

generolas T. A. Lane. Jis 
matė aiškų sąryšį tarp ko
munizmo pavergtų kraštų 
ir JAV interesų.

”Gal tie etniniai ameri
kiečiai drovisi reikalauti to
kios politikos, kuria jie yra 
ypatingai suinteresuoti? Jie 
neturėtų taip jaustis. Per 
p a s t aruosius keturiasde
šimt metų Amerikos vyk
doma nuolaidų ir išdavimo 
politika padarė didžios žalos 
mūsų valstybiniams intere
sams. Tie amerikiečiai, ku
rie savo kilmės dėka aiškiai 
mato daromą klaidą, turi pi
lietinę prievolę tai kelti vie
šumon ir priešintis tam vi
somis turimomis priemonė
mis.”

"Pavergtųjų Tautų vie
nintelė viltis yra Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos 
krypties pakeitime,” — pa
darė mums įsidėmėtiną ir, 
manau, būtinai sektiną iš
vadą šis neseniai miręs 
Amerikos patriotas.

Vytauto Didžiojo
Bažnyčia

Nejaugi mums, lietuviš
kai išeivijai Amerikoje, pa
vergtųjų tautų likimas gali 
rūpėti mažiau, negu rūpė
jo generolui Lane, kad mes 
užsispyrę nekreiptume dė
mesio į JAV politikos kryp
tį ir toliau eitume tais pa
čiais šunkeliais, įsikabinę 
"Demokratų ir respubliko
nų priejuosčių raiščių"?

Atrodytų, kad taip. Spau
doje, prakalbose, paskaito
se, svarstybose, suvažiavi
mų rezoliucijose beveik ne
sigirdi net ir užuominų apie 
"užsienio politikos krypties 
pakeitimo" reikalą, ar net 
tokios galimybės svarsty
mą. Jei svarstoma, tai tik 
kieno "priejuostės” ir kuria 
ranka įsikabinti? Diskutuo
jama tik, kokia lazdelė pa- 
siramstyti klampojant tais 
pačiais "nuolaidų ir išradi
mo” (anot Lane) kemsy
nais paskui "lietuvių drau
gus”, kurių "liberalinė”, in- 
ternacionalistinė politika, 
kaip Thomas Lane nurodė, 
"padarė didžios žalos mūsų 
valstybiniams interesams.” 

Rinkiminė tikrovė yra pa
rodžiusi, kad mažos grupės, 
sudėtos krūvon, nors ir 

kiekviena skirtingais moty
vais veikdamos, bet siekian
čios to paties tikslo, rinki
muose gali turėti lemiančio 
svorio. Pavyzdžiui 1978 me
tų rinkimuose tokiu būdu 
buvo sumušti trys nenuga
limais skaitomi, įsitvirtinę 
ir valdančiųjų sluoksnių re
miami "liberalai" senato
riai. Apie vieną iš jų, Iowa 
šen. Diek Clark, rinkimų va
kare W. Crankite rado rei
kalo pranešti, kad jį sumušė 
mažas vieno-klausimo ("one 
issue”) grupės; "Pro Life" 
(prieš valstybinius abor
tus), "pro Gun” (už ginklų 
teisę), "Right to work” (už 
laisvę nepriklausyti unijai) 
ir John Birch Society. (Pa
staroji, nepolitinė, tik parū
pino pilną šen. Clark veik
los ir balsavimo informaci
ją). Gal vos tik vienai ku
riai tų grupių veiklai neda
lyvaujant "liberalas" būtų 
laimėjęs. Tai rodo ir etninių 
grupių potencialų svorį.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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RETA ŠVENTE NEW YORKE
"Nors ir turtinga lietu

vių kalba žodžių gausumu, 
tačiau šiandien nerandu nei 
vieno žodžio, kuris galėtų 
apibudinti mano jausmą, 
kurį dabar išgyvenu. Ir 
džiugu ir liūdna ir graudu! 
Džiugu, kad šiandien tiek 
daug jūsų su mumis, džiu
gu, kad įvertinat mūsų dar
bą. Džiugu, kad ir jūsų šir
dyse teberusena meilė Tė
vynei ir lietuviškam jauni
mui. Džiugu, kad tiek daug 
rūpestingų rankų ir širdžių 
padėjo įgyvendinti mums 
šį minėjimą. Džiugu, kad ir 
iš tolimiausių vietovių mus 
prisiminė su gražiais linkė
jimais ir dovanomis”, kal
bėjo š. m. gegužės 10 d. 
New Yorko lietuvių tautinių 
šokių ansamblio Tryptinis 
vadovė Jadvyga Matulaitie
nė Kultūros židinyje an
samblio 30 metų sukakties 
minėjime.

Per tą laiką ansamblyje 
šoko apie 300 jaunimo, to
dėl nenuostabu, kad į šią 
šventę susirinko virš 400 
žmonių, kas New Yorke yra 
retenybė. Būtų dar daugiau 
buvę, bet vietų pritrūko. 
Dalyvavo patys vyriausieji, 
kurių vaikaičiai tą dieną 
arba anksčiau yra šokę. Su
sirinko dabartinių šokėjų 
tėvai, kurie anksčiau 30 me
tų tėkmėje patys yra šokę, 
pasidžiaugti jų pramintų ta
kų jaunaisiais tęsėjais.

Programoje pasirodė dvi 
šokėjų grupės: dabar šo
kantieji ir vyresnieji buvę 
šokėjai, čia neišvardinsiu 
visų mūsų dailiųjų liaudies 
šokių vardų, kiekvienas iš 
jų žavėjo bupliką. Taip pat 
programą įdomiai paįvairi
no trys dainininkai: Danutė 
Striugaitė, Zenonas Jurys, 
Juozas Nakas, padainuoda
mi "Jinai ir trys gintarai”, 
V. Daugirdas. Rūta Bobely- 
tė su fleita atliko Čiurlionio 
preliudą akompanuojant V. 
Raliui. Humoristinę impro
vizaciją — Du draugai — 
suvaidino Viktoras Lora ir 
Justas Vilgalys.

Ansamblį ir jo vadovę 
sveikino Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simu
tis konsulato vardu įteikda
mas jai simbolinę dovaną. 
Įvertinant J. Matulaitienės 
30 gražiausių savo gyveni
mo metų paaukotų lietuviš
kam tremties jaunimui, raš
tu sveikino lietuvių organi
zacijos ir daugybė buvusių 
ansamblio šokėjų dabar iš
siskirsčiusių po tolimiau
sius pasaulio kraštus. Įteik
ta daug gėlių ir dovanų. 
Ansamblio vadovė tarė jau
trų padėkos žodį:

”šio žavingo lietuvių jau
nimo ir savo vardu tariu 
nuoširdų ačiū visiems vi
siems. O jūs, mano brangūs 
šokėjai, per eilę metų lyg 
banga nubanguojat. Matau 
jus augančius, mylinčius ir 
kasdienybės rūpesčiuose su
simąsčiusius. Man esti gera 
būti su jumis ir tada dažnai 
mintimis nuskrendu į tą 
kraštą, kur ir mano jaunys
tė prabėgo žalių pievų ta
kais, kur ir mano'jaunystės 
dainos nuskambėjo Nemu
no, Neries ir Mūšos upių 
vingiais. O kaip dažnai bū
na graudu, kad mes visi ne 
tenai, o čia. Poeto Aisčio žo
džiais tariant:

Pakentėk brangi Tėvyne, 
Tau padėsim šį purvą — 

nelaisvę išbrist,
Patikėk, patekės tavo 

laisvės aušrinė
Ir nuo rankų vergijos 

grandinė nukris.”

Publika atsistojimu ilgom 
ovacijom pagerbė ansamb
lio vadovę, programą atli
kusius ir salėje dalyvaujan
čius buvusius šokėjus, ku
rie per 30 metų skleidė lie
tuvybę ir populiarino tauti
nį meną savųjų ir svetimų
jų tarpe gražiais ir žavin
gais tautiniais rūbais ir 
tautinių šokių judesiais.

Programai pasibaigus už
daromąjį žodį tarė Giedrė 
Stankūnienė ir pakvietė su
giedoti Lietuvos himną. Po

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
AUKOJUSIŲ 1980 METAIS 

RELIGINEI ŠALPAI

SĄRAŠAS NR. 2

Per šv. Jurgio parapiją:
1000 dol, — Rytas ir Auš

ra Babickai.
Po 50 dol. — A. Eidukai- 

tienė, kleb. kun. B. Ivanaus
kas.

30 dol. — M. Iešmantienė
Po 25 dol. — A. E. Gar- 

kai, G. Juškėnas, P. J. Klio- 
riai, J. Kunevičienė, A. Sty
ra, M. Žitkus,

Po 20 dol. — A. Karklius, 
X. Y.

15 dol. — Z. S. Obeleniai.
Po 10 dol. — S. Barzdu- 

kas, A. T. Brazaičiai, O. Ma
žeika, A. R. Minkūnai, B. 
K. Narbutaičiai, J. Virbalis.

8 dol. — O. K. žygai.
6 dol. — J. žygas.
Po 5 dol. — E. Gausys, O. 

Grigonis, E. Jocius, L. Na
gevičius, Andrew Skarnus, 
E. Stempužis, K, širvinis, 
D. S. Vaičiūnai, A. O. Vasis, 
A. Vedegys, U. Verbylaitė, 
A. Zoruba.

Po 2 dol. — D. Gatautie- 
nė, F. Juras, P. Jurgutavi- 
čius, J. Miglinas, K. E. šir
vinis, J. žiaunis.

Po 1 dol. E. Alšėnienė, St. 
Masilionytė, J. Misevičius, 
Shigo.

Be vokelių 46 dol.
Viso per šv. Jurgio para

piją 1511 dol.

meninės programos buvo 
vaišės ir šokiai, ši reta 
šventė buvo gerai suorgani
zuota. Vos įžengus į salę 
dėmesį kreipė stilingai išde- 
koruota salė D. Bagdžiūnai- 
tės kūryba. Programoje fo 
to montažą iš daugybės 
įvairių šokėjų nuotraukų 
sudarė P. Jurkus. Rengimo 
komitetas: I. Alksninienė,
D. Bagdžiūnaitė, R. česna- 
vičienė, V. DraguneviČius, 
R. Gudaitienė, A. Matulai
tis — pirm., L. Milukienė,
E. Remėza, G. Stankūnienė 
ir L. Šileikytė-Hood.

E. čekienė

- I

tuviukai: A. Dunduras, M. Stungys, N. Gelažytė ir S. Beržins- 
kas. Už jų stovi DMNP parapijos klebonas kun. G. Kijaus- 
kas, S. J. V. Bacevičiaus nuotr.

Juvenile Court teisėjas A. J. Gagliardo kandidatuoja se
kančiam terminui tai pačiai pozicijai. Remiamas demokratų 
burmistrų priemiesčiuose bei įvairių kitų organizacijų. Jis yra 
vienintelis šios ryšies teisėjas gavęs Supreme Court atžymėji- 
mą (for superior judicial service) šioje valstijoje. Nuotraukoje 
teisėjas C. W. O’Neill jam įteikia tą žymenį 1973 metais.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE
Nat'Or>w<3« m O" yo«x SMM

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

WANTED EXPERIENCE
STEEL RULE D1E MAKERS 

For folding c* r ton dies. For rotary 
dies & flat dies for corrugated.

Send resume to:
JAMISON STEEL RULE DIE CO. 

P. O. Box 12556 
Memphis. Tenn. 38112 
or ca)i 901-452-6239

(21 231

TOOL & DIE MAKER
Permanent position wilh established 

hardvrare mfgr. Experience in nuk
irta dies for small metai stampings 
from samples or drawir.gs. Full or 
part time work. Full benefits.

Phone 301-483-3402
(21-23)

MEN WANTED
Part Time openings for muture adults. 

Hours 7 A. M. to 10 A. M. 5 days 
per week. Car necessary. Call Mr. 
VANTINDALL or Mr. VILLIAMS

301-530-5344
(21-22)

Per Religinės šalpos 
komitetą:

125 dol. — Juozas Rum
butis.

85 dol. — M. ir K. Mar
cinkevičiai motinos a. a. Ma
rijos Blažienės atminimui.

60 dol. — dr. V. ir V. 
Gruzdžiai.

55 dol. — T. ir V. Urbai- 
čiai.

50 dol. — dr. A. Baltru- i 
kėnas.

35 dol. — Vladas šniolis i 
(Florida).

Po 30 dol. M. Iešmantie
nė, J. Krištolaitis, dr. J. Ma
čiulis, J. ir B. Tamašauskai 
(Worcester).

28.94 dol. — šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

27 dol. — J. Budrienė.
Po 25 dol. H. Bankaitis, 

B. N. Gaidžiūnai, dr. J. ir 
M. Kriaučiūnai (Putnam, 
Ct.), P. O. Skardžiai, R. V. 
Švarcai, O. ir P. Žilinskai.

22 dol. — S. ir H. Idzeliai.
Po 20 dol. — A. Balašai- 

tienė, V. L. Civinskai, dr. S. 
Jankauskas, V. P. Kaman
tauskai (Norwood, Mass.), 
dr. K. Kliorys, V. Lange & 
son, V. E. Rack (Račkaus
kai), K. O. Raliai, V. O. Ro- 
ciūnai, V. Sniečkus, dr. J. 
ir I. Stankaičiai, X. Y.

18 dol. — K. Vaičeliūnie- 
nė.

16 dol. A. Smelstorienė.
Po 15 dol. — J. Augustas, 

A. Butkus, dr. R. N. Kašu
bai, A. Puškoriūtė, E. R. 
Šilgaliai.

14 dol. — V. J. Dautai.
Po 10 dol. — V. S. Ake

laičiai, A. Ambrazienė, M. 
A. Bankaičiai, A. R. Dau- 
per, T. V. Degučiai, P. B. 
Ežerskiai, V. S. Gedgaudai, 
kun. A. Goldikovskis, J. F. 
Jasinevičiai, M. Kazlauskie
nė, St. L. Keženiai, P. Ku-

dukis, S. S. Laniauskai, A. 
E. Lužai, A. G. Masilioniai, 
P. E. Mikšiai (Florida), VI. 
ir N. Palubinskai, V. Palū- 
nas, J. Petkevičienė, A. R. 
Petrauskai, B. R. Snarskiai, 
V. Stimburienė, V. D. Sir- 
gėdai, H. S. Stasai, J. M. 
Švarcai, A. J. švedai, dr. D. 
Tamulionytė, A. Tamulio- 
nis, V. I. Vinclovai, R. A. 
Zorskiai, J. E. Stepai.

i 7 dol. — S. Rydelienė.
6 dol. — A. B. Juodikiai. 
Po 5 dol. — J. Aleksa, P. 

Butkuvienė, A. Dovydaitis 
(Florida), A. Gargasas, O. 
Liuima, J. Macyauskas, V. 
M. Mariūnai, V. M. Matu- 
lioniai, V. Matulionis, S. 
Melsbakas, J. S. Milas, A. 
Neimanienė, S. J. Orantai, 
K. O. Palubinskai, A. Petu- 
kauskienė, S. Rutkauskas, 
B. Tarutienė, B. Urbonavi
čius, E. Vyšniauskienė.

Po 3 dol. — M. Blynas, 
B. Juodienė, K. Kalvaitienė, 
M. Miskulin.

Po 2 dol. — J. Kaunas, E. 
Krygerienė, E. Martinėnie- 
nė.

Iš viso iki šiol per Religi
nės šalpos komitetą gauta 
aukų 1586 dol. 94 ct.

Per Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
bažnyčią gauta 3105 dol. 49 
ct- ,

Viso per Religinės šalpos 
Komitetą ir per abiejų Cle
velando parapijų bažnyčias 
iki šiol gauta aukų 6203 dol. 
43 ct.

Clevelando Religinės šal
pos Komitetas dėkoja vi
siems taip gausiai aukoju
siems ir prašo dar neauko
jusių siųsti savo auką Mrs. 
O. ŽILINSKAS, 1840 CA- 
RONIA DRIVE, LYND- 
HURST, OHIO 44124.

Religinės šalpos 
Komitetas
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Ron Suster, žmona Pat ir vaikai, 
Michael, Jennifer, Jose p h

IŠRINKITE PATYRUSĮ VADOVĄ

DAR VIENAS ĄŽUOLAS PALŪŽO
STASIUI ORANTUI MIRUS (1899-1980)

REMIAMAS:
Cleveland Press
Cuyahoga County Democratic Club 
Cosmopolitan Democratic Club 
32nd Ward Demokratic Club

GERAI SUSIPAŽINĘS SU APLINKA
Lifetime Resident of 18th District
Euclid Homeowner
Married to Patricia Hocevar; 3 Children

PRITYRĘS POLITIKOJ:
Practicing Attomey 13 Years, 1027 East 185 St.
Asst. Law Director, Cleveland 1967
Asst. County Prosecutor, 1968-71
Assistant Ohio Attomey General
Law Director, Highland Hts., 1976-77
Legal Council; Slovenian Society Home, Waterloo 
Beach Home-Owners, Greater Cleveland Safety Council 
Ohio Supreme Court Bar Examiner

MOKSLUS BAIGĘS
Cleveland Public Schools. O. H. Perry
St. Joseph High Graduate, 1960
Westem Reserve, B. A. Economics, 1964
Case Western Reserve Law School, Juris Doctor, 1967

Demokratas j Statė Representative 
RONALD J.

SUSTER
APMOKĖTA RONALD J. SUSTER KOMITETO

š. m. gegužės 9 d. staiga 
mirė clevelandiškiams gerai 
pažįstamas Stasys Orantas. 
Jis buvo vienas iš veteranų 
gretų, bet jo mirtį išgyve
name kaip nelauktą skaus
mą ne tik dėlto, kad kiek
viena mirtis yra per anks
tyva, bet gal kaip tik dėlto, 
kad jis buvo išskirtinai 
šviesus optimistas su šyps
niu veide ir gyvenimo 
džiaugsmu širdyje.

Su velioniu paskutinį kar
tą atsisveikinti į Jokubaus- 
kų laidotuvių namus susi
rinko išskirtinė minia lietu
vių. šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos klebonui kun. Baliui 
Ivanauskui pravedus mal
das, vienas artimiausių ve
lionies draugų Antanas Ta
mulionis, vietos LB pirm. 
Jurgis Malskis ir Pensinin
kų klubo atstovas Vikto
ras Mariūnas prasmingomis 
kalbomis apibūdino asmenį. 
Platėliau kalbėjo buvęs Ky
bartų gimnazijos direkto
rius ir ūkininkų Sąjungos 
valdybos pirmininkas Anta
nas Tamulionis. Savo žodyje 
jis iškėlė velionį kaip gdbų 
prekybininką, didelį patrio
tą, ypatingai pagalbų var- 
gan patekusiems abiejų 
okupacijų metais, kovotoją 
už laisvę ir kiekvieną lietu
vį, nepataisomą optimistą. 
J. Malskis iškėlė velionies 
nuoširdumą ir atvirumą 
santykiuose su žmonėmis, 
kurį jį pažinojusieji bran
gino. V. Mariūnas prasmin
ga religine mintimi paguo
dė liūdinčią šeimą, artimuo
sius ir draugus netekus

A. A. Stasys Orantas

brangaus vyro, tėvo, brolio 
ir draugo.

Laidotuvės įvyko pirma
dienį, gegužės 12 d. šv. Mi
šios buvo atnašaujamos šv. 
Jurgio bažnyčioje, po kurių 
velionis buvo palaidotas 
Kalvarijos kapuose. Tiek 
mišiose tiek laidotuvių pro
cesijoje dalyvavo gausus 
būrys žmonių.

Stasys Orantas yra ki
lęs iš Kybartų. Tiksliau 
— jų priemiesčio Kybarčiu- 
kų, kur jo tėvai turėjo 
stambų ūkį. Nestebėtina, 
tad, kad jis turėjo suvalkie
čiams, o dar labiau, kybar- 
tiečiams būdingus bruožus; 
savim pasitikėjimą, veržlu
mą, užsimoto tikslo siekimą 
ir pan. Jo tėvas jaunystėje 
nepasiturįs, tik savo apsuk
rumo, darbštumo, gabumų 
ir veržlumo dėka, įsigijo 
stambų ūkį ir sukūrė savo 
šeimai geras materialines 
sąlygas. O šeima buvo gau—

Perrinki* Demokratas

MARK McELROY
COUNTY RECORDER

SPECIALUS PRANEŠIMAS ETNIKAMS ...
Cuyahoga apskrities tautinės grupės turi laimę per

rinkti savo draugą, prityrusį pareigūną į County Re
corder vietą.

MARK McELROY — Re-elect the endorsed nationalities friend.
MARK McELROY — Has formely served as Council man, Statė Representative, Statė Senator, School Board 

Member, and Attomey General of Ohio.
MARK McELROY — Has served as County Recorder since 1963.
MARK McELROY — Re-elect an experienced public official.
MARK McELROY — Has established the best County Recorder’s office in the country.
MARK McELROY — Has helped fight inflation by running an efficient office.
MARK McELROY — Re-elect a proven friend of the Nationalities.
MARK McELROY — His legal background as an attorney adds to his experience and expertise.

DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION, TUES., JUNE 3, 1980

X Perrinkit Mark McElroy, remiama tautybių draugai
The Coyahoga County Nationalities to Re-Elect Mark McElroy for County Recorder, Mrs. Casimir Bielen Sec’v. 

6821 Fleet Avenue, Cleveland, Ohio 44105 * *

si. Be Stasio dar buvo ketu
ri broliai — Aleksas, Vin
cas, Juozas ir Jonas bei dvi 
seserys — Marija ir Elena.

Sekdamas tėvo pėdomis 
(šis gi šalia ekonominės 
veiklos buvo ir veiklus vi- 
suomeninkas, savivaldybi
ninkas, parapijos kūrėjas ir 
veikėjas) jaunasis Stasys 
stoja savanoriu į besiku
riančią Lietuvos kariuome
nę. Grįžęs namo pasineria 
į ekonominę veiklą.

Nuo 1929 m. jis pradeda 
vadovauti tuo metu susikū
rusiai ūkininkų Sąjungai, 
kuri po truputį auga padė
dama ūkininkams pasiekti 
geresnių produktyvumo re
zultatų. Pirmosios bolševi
kų okupacijos metu, velio
nis buvo areštuotas ir lai
komas kalėjime, kur buvo 
kankinamas. Teišsigelbėjo 
tik prasidėjus rusų-vokie
čių karui. (Buvo kalinamas 
kartu su kitais kybartie- 
čiais: miesto burmistru J. 
Prapuoleniu, Antanu Tamu- 
lioniu ir kt.).

Vokiečių okupacijos me
tais Stasys Orantas vėl grį
žo vadovauti jau daug pra
plėstai ir ekonomiškai grei
tai augančiai draugijai (ji 
turėjo virš 20 krautuvių ir 
administravo eilę nacionali
zuotų ūkių), čia Orantas 
pasirodė kaip išskirtinai 
drąsus ir be galo savo tė
vynę ir savo žmones mylįs 
lietuvis. Sunku dabar besu- 
skaičiuoti kiek lietuvių jau
nuolių jis išgelbėjo iš nacių 
darbo stovyklų parūpinda
mas jiems atitinkamus pa
žymėjimus. Tas pats su dar
bininkais. Jis siuntė maisto 
produktus į Vokietiją ten 
esantiems lietuviams.

Tai tik keli žodžiai pri
siminti velionio kilniems, 
krikščioniškos inspiracijos 
darbams.

Velionio liūdi jo mylima 
žmona Juzė, dukros Jūratė 
ir Dalia bei dvi dukraitės. 
Liūdi jo netekę ir būrys jo 
draugų kybartiečių, kurie, 
rodos, dar taip neseniai, at
šventė jo gražaus amžiaus 
sukaktį. Liūdi ir visi jo 
draugai ir gerbėjai, prašy
dami Viešpaties suteikti 
jam amžina -atilsį...

(ak)

”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
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.
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BUS PAGERBTI 
ABITURIENTAI
• BILIETUS j abiturientų 

pristatymo balių gegužės 31 d 
Lietuvių Namuose, galima 

užsisakyti pas Kazimierą Gai
žutį 481-0791 arba pas dr. A. 
Butkų 932-9944. Kaina $12, 
jaunimui $10.

Renė Motiejūnaitė

1

Algis Miškinis

Kristina Kuprevičiūtė

Rasa Krokytė

Kęstutis von Kiparski

Antanas Ežerskis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

DALYVAUKIME 
BRAŽĖNO PASKAITOJE

Vilius Bražėnas yra vie
nintelis lietuvis, kuris savo 
prakalbomis pasiekia pla
čias amerikonų mases. Jis 
didelę savo gyvenimo dalį 
pašventė studijoms apie ko
munizmo veikimą Amerikoj 
ir visam pasaulyje, užtat 
pateko j ”American Speak- 
ers Bureau”, kuris ruošia 
paskaitas visoj Amerikoj 
norėdamas įspėti ameriko
nus apie jiems gręsianti ko
munizmo pavojų.

Bražėnas dar yra vienin
telis lietuvis ir tuo, kad jis 
su kaupu atlieka pareigą 
mūsų pavergtai tėvynei iš 
kurios mes laimingi būdami 
galėjom pabėgti. Jis liko 
toks, kokie mes visi buvom 
tik ką atvažiavę į Ameriką 
— komunizmo priešas.

Pasiekęs pensininko am
žių jis nesusižavėjo lengvu 
gyvenimu — triūsdamas 
apie savo sodybą ir maloniai 
leisdamas laiką draugų tar
pe. Jis pasirinko sunkų var
ginantį darbą važinėdamas 
po Ameriką su prakalbomis 
ir beveik kasdien kalbėda
mas kitam mieste. Vien per 
gegužės mėnesį jis kalbės 
23 įvairiose vietovėse.

Jo darbas ir pastangos 
turėtų būti mūsų visų įver
tintos. Visi kuo gausingiau 
dalyvaukime jo paskaitoj, 
kuri įvyks Beachwood Mar- 
riott Inn, 3663 Park East 
Drive (prie Interstate 271 
ir Chagrin Blvd.) penkta
dienį, gegužės 23 dieną, 
7:30 vai. vakare. Tema — 
The Signpost to Tyranny”,

Tiems, kurie negalės da
lyvauti Bražėno angliškoje 
paskaitoje yra rengiama jo 
paskaita lietuviams tema: 
Amerikos užsienio politika 
ir Lietuvos laisvės byla”. 
Paskaita įvyks Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos mažoje salėj, sek
madienį, gegužės 25 dieną 
tuoj po pamaldų 11:30 va
landą. Paskaitą ruošia Kon
servatorių Klubas. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Birutė Smetonienė

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• GEGUŽĖS 24-25 D. LKVS 
Ramovė skyrių atstovų suva
žiavimas Lietuvių Namuose. 
Gegužės 25 d. 7 vaL vak. pa
baigtuvių balius.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius.

• BIRŽELIO 1 d. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• BIRŽELIO 1 D. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 30 
metų sukakties minėjimas su 
paskaita, menine programa ir 
vaišėmis Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje.

• BIRŽELIO 8 D. Lietuvių 
Namuose Onos Mikulskienės 
kanklių muzikos studijos mo
kinių 8-tas rečitalis.

• BIRŽELIO 15 D. ALTo 
tragiško birželio minėjimas.

• BIRŽELIO 28 D. Los An
geles jaunimo sambūrio spek
taklis Viva Europa šv. Jurgio 
parapijos salėje.

• LIEPOS 20 D. Pensininkų 
gegužinė parapijos sodelyje.

• L1EPOS 27 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• RUGPIŪČIO 9-10 D.D., 
Šaulių S-gos kultūrinis savait
galis Lietuviu namuose.

• RUGPIŪČIO 17 D. 12 vai. 
L.K.V.S. ”Ramovė” Clevelando 
skyrius rengia pobūvi ”Karys” 
žurnalui paremti. Lietuvių na
muose viršutinėje salėje.

• RUGPIŪČIO 30 D. Spor
to užbaigtuVių parengimas. 
Rengia Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa. -

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• SPALIO 12 D. Kultūrinė
je popietėje solistai Stasys Ba
ras, Danutė Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

• SPALIO 25 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ban
ketas.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vai. 
vakare, L. K. V. S. ”Ramovė” 
Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėje.

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

• Gruodžio 7 d. Dievo Mo
tinos parapijos kultūrinė po
pietė.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS 

ADMINSTRATORĖ aaaHMH|M

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St, 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>/o 
yrs. exper. CalI 301-929- 
1700 for appt. betvveen 
10-5 p. m. (19-22)

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

• 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.

Marius Tatarūnas

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

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

LATVIAN 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

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.

Delis E. Jakobe ir aūow William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto jai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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• LIUCIJA MAŽEIKIENE 
Kalifornijos lietuvių respubli
konų atstovė, dalyvaudama 
Clevelande vykusiame tauti
nių grupių respublikonų su
važiavime, lydima O. Joku- 
baitienės ir B. Snarskio, ap
lankė Dirvą.

KAPŲ PUOŠIMAS

Clevelando skautininkių 
draugovės narės, talkina
mos Neringos tunto skaučių 
ir Pilėnų tunto skautų, kas
met mirusių lietuvių kapus 
papuošia tautinėm vėliavė
lėm.

Šiais metais vėliavėlės bus 
dedamos gegužės 24 d. nuo 
2 iki 5 v. v. Giminės ir ar
timieji minėtu laiku gali pa
tys pasiimti vėliavėles iš 
budinčio 25 sekcijoje. Taip 
pat prašome prieš gegužės 
24 d. nuvalyti antkapius, 
kad būtų matoma pavardė 
ir antkapio numeris. Kitu 
atveju vėliavėlė gali būti 
neuždėta.

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. < -

RITA KAZLAUSKAITĖ 
GAVO STIPENDIJĄ

Gegužės 14 d. Cleveland 
Statė Unuiversiteto prezi
dentas W. B. Waetjen as
meniškai įteikė stipendijas 
(pirmojo ketvirčio mokes
tis) gimnazijas baigian
tiems mokiniams už aukštą 
jų mokslo akademinį lygį.

Viena iš jų buvo Rita 
Kazlauskaitė, kuri birželio 
mėnesyje baigia Vilią An

gelą mergaičių gimnaziją ir 
rudenyje pradės lankyti 
Cleveland Statė Universi
tetą. šį universitetą lanko 
jos brolis Andrius, o antra
sis brolis jau yra baigęs.

Linkime Ritai sėkmės 
studijose.

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. Jurkūno, žymaus 
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

• LSS tuntininkų suva
žiavime Chicagoje gegužės 
17-18 d.dį iš Clevelando da
lyvavo Neringos tn. tunti- 
ninkė vs Stefa Gedgaudienė 
ir draugininke Loreta čip- 
kutė.

• Amerikos respublikonų 
tautybių grupių konferenci
joje Clevelande gegužės 16- 
18 dienomis dalyvavo šešio
lika lietuvių delegatų iš 
įvairių valstijų bei miestų. 
Didžiausią delegaciją at
siuntė Illinois valstija. Joje 
buvo Amerikos lietuvių res
publikonų federacijos pir
mininkas Anatolijus Milū- 
nas, Aleksas Jankūnas, Ka
zimieras Oksa$, Jonas Ta- 
landis, Pranas Jurgus. Ka
liforniją atstovavo Liucija 
Mažeikienė ir Jonas Venc
kus, Michiganą — Jonas 
Urbonas, Texas — Lilija 
Grumulaitis, Washingtoną 
(D. C.) — Ęva Migonis, 
Mary landą — dr. Jonas Ge
nys, Connecticutą — Euge
nijus žiūrys, Ohio — Vin
cas čečys, Raimundas Ku- 
dukis, Algis Rukšėnas ir 
Vytautas Jokūbaitis.

• Dr. Zigmas Sabataitis, 
pastaruoju metu gyvenęs 
Louisianos valstijoje, mirė 
gegužės 17 d. sulaukęs 82 
m. amžiaus. Jo kūnas buvo 
atvežtas į Clevelandą ir ge
gužės 20 d. palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

Velionis gyvendamas Cle
velande buvo aktyvus lietu
vių organizacijų narys.

Nuliūdime liko sūnus Gin
tautas ir duktė Nijolė su 
šeima. Dirva jiems reiškia 
užuojautą.

• Nerija, Clevelando stu
denčių vokalinis vienetas, 
birželio 5 d. išskrenda gast
rolėms į Pietų Ameriką. Jų 
išvyką organizuoja PLB.

'VIVA EUROPA’ matysime Clevelande
Sėkmingai besireiškianti 

saulėtosios Los Angeles lietu
vių jaunimo teatralinė grupė 
ryžosi dalintis savo atsiektais 
laimėjimais ir su kitais, jiems 
tolimų vietovių lietuviais. Ne
bojant net ir didesnių (!) fi
nansinių įsipareigojimų asme
niniai, 40 asmenų vienetas gos- 
troliuos Chicagoje, pakelyje 
sustodamas ir Clevelande. Be 
abejo, tikimasi kartu užmegsti 
ir artimesni ryšį su vietos jau
nimu.

*Viva Europa’ - jų pačių 
kurtą ir režisuotą - matysime 
Clevelandeš.m. birželio 28 d. 
7 v.v 
Įėję.

Belaukiant Viva Europa ir 
sekant aprašymus spaudoje, 
nežinia kas daugiau imponuo
ja - jų teatralinė sėkmė ar fak
tas, kad kuone pusšimtis jau
nimo galėjo susiburti ne tik 
vienkartiniai, bet ir besitęsian
čiam darbui. O tai, didelės 
grupės apimtyje, jau reikalau. 
ja ypatingai daug pasišventi
mo ir susiklausymo. Pasirodo, 
kad atsisakius sustingimo ir 
nebijant naujų apraiškų - 
NETGI ir lietuvių kalboje jau
nimas gali būti vaizdžiai eks
presyvus!

Ne vieną kartą clevelandie- 
čiai yra pajutę lietuviškąjį sve 
tingumą egzotiškoje Kaliforni
joje. Mūsų meniniai vienetai, 
menininkai, organizacijų ar 
sportininkų atstovai - ne sykį 
buvo sutikti ištiestomis ranko
mis ir atvira širdim.

Sį kart ir clevelandiečiai tu 
ri progą ne tik parodyti savo 
vaišingumą bei dėmesį jauni

m MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

6/2%

7’/2%

įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

R3/0/ !nešus 0 /O 30 mėnesių

73/0/ inešus 5100
■/4/O 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 išimta sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame 

5M
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 

metų ketvirčiais.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior Avino/
"and lcan association

ATIDARYTA SESTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th atreet 

481-3008
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100

mo laimėjimams, bet kartu ir 
netiesioginiai padėkoti už 
(jiems ar) jų vaikams rodytą 
nuoširdumą.

Ir jei Sv. Jurgio parapijos sa 
lė (klausimui kilus,ieškotos di
desnės salė buvo arba užsaky
tos, arba neprieinamos kaina) 
nenustebins savo išore, tai šir
dingumas joje tikrai su kaupu 
atsvers visą kitą. Rengėjos, 
Neringos Tn. vyr. skautės, su 
jaunatvišku ryžtu ir užsidegi
mu prilygsta atvykstančiai 
grupei - tad bus įdomu pama
tyti ir jų darbo Išdavą.

Tikimasi, kad clevelandie
čiai gausiu atsilankymu tikrai 
'priims svečius’, kartu parem
dami ir savojo jaunimo inicia
tyvą.

Bilietai - po $7 ir $5 studen
tams ir pensininkams - gauna
mi Lietuvių Namuose. Patri- 
joje, I. Civinskienę 481-0162, 
N. Rukšėnienę 486-8204 ir J, 
Taorienę 531-9491.

Visas renginio pelnas yra 
skiriams grupės kelionės išlai
dų sumažinimui. (g)

• Clevelando Ra movė n u 
Vyrų Choras Clevelande 
giedos "Ramovės” skyrių 
atstovų suvažiavimo iškil
mingas mišias, š. m. gegu
žės 25 d., 10 vai. DMNP liet, 
parapijos bažnyčioje. Tos 
pat dienos vakare 7:30 v. v. 
užbaigimo bankete atliks 
koncertinę dalį.

Gegužėž 26 dieną giedos 
Šv. Jurgio bažnyčioje mi
šias už mirusius Amerikos 

lietuvius karius. Minėjimą 
globoja Amerikos Lietuvių 
Karių Veteranų Sąjunga.

Be kitų įsipareigojimų 
choras ruošiasi išleisti dar 
vieną dainų ir giesmių 
plokštelę vadovaujant J. 
Kazėnui ir akompanuojant 
G. Karsokienei.

• A. A. Edvardas įlenda 
po sunkios ligos mirė 1980 
m. gegužės 12 d. Palaidotas 
Visų Sielų kapinėse, Cleve
lande. Giliame nuliūdime li
ko žmona Jadvyga Ilendie- 
nė-Steponavičiūtė ir kiti gi
minės.

Velionės žmonai ir arti
miesiems Dirva reiškia 
užuojautą.

TAISAU televizijos, radi
jo ir stereo aparatus, taip 
pat elektros namų reikme
nis, pravedu elektrą. Skam
binti po 5-tos vai. telef.: 
531-2568. (21-22)

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
Nat«n*n<M i* O" »•*

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

• PARDUODAMAS namas 
East 185 St., 2 blokai nuo Lie
tuvių Namų: 2 miegamieji, 
antras aukštas nepabaigtas re
montuoti. Prašo $45,000 
Skambinti 781-1600 arba 
333-7863 .

14406 Cedar Avė. 
381-4280



DIRVA
Mirė rašytojas
R. Spalis

Romualdas Spalis

Dirvą ruošiant spaudai, 
gauta žinia, kad Hambur
go ligoninėje po sunkios 
ligos gegužės 14 d. mirė 
rašytojas Romualdas Spa
lis.

PHILADELPHIA
• A.L.T. S-gos Philadel

phijos skyrius švenčia savo 
30-ties metų veiklos sukak
ti š. m. birželio mėn. 8 d. 
Ta proga ruošiama geguži
nė su akademine programa 
p. G. A. Dilbų sodyboje — 
9611 Cowden St., Philadel
phia, Pa. savo nariams su 
šeimomis, viet. organizaci
jų atstovams, svečiams bei 
prijaučiantiems. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas 
bu v. ALT S-gos Centro Val
dybos vicepirmininkas J. Si- 
rusas. Gegužinės pradžia 1 
vai. po pietų.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga pra
ėjusiais metais sudarė są
lygas Simui Kudirkai birže
lio mėnesį aplankyti lietu
vių kolonijas Pietų Ameri
koje. šį birželio mėnesį jis 
vyksta į Australiją, kur 
lankysis Sydnėjuje, Adelai
dėje, Melbourne, Perthe, 

Mūsų mylimam

A. A.

STASIUI ORANTUI
mirus, Jo žmonai JUZEI, dukterims DALIAI 

ir JŪRATEI ir visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą ir liūdime kartu

Izabelė Jonaitienė
Mega Barniškaitė

A. A.

STASIUI ORANTUI
mirus, jo žmonai JUZEI, dukroms DALIAI 

ir JŪRATEI su šeima, bei visiems giminėms 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime

Aldona ir Juozas
Augu st i n a v i č i a i

Canberroje ir kitose lietu
vių kolonijose. Adelaidėje ir 
Melbourne Simas Kudirka 
dalyvaus bendrai pabaltie
čių rengiamuose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 40 metų 
okupacijos sukakties minė
jimuose.

J. KATILIŪTĖ 
ŠVEICARŲ PARODOJE

• Šveicarijos moterų tapy
tojų, skulptorių ir dekora
torių draugijos Ženevos sek
cija surengė balandžio pa
baigoje — gegužės pradžio
je meno parodą. Joje daly
vavo ir mūsų tautietė tapy- 
tojta Juzė Katiliūtė. Kaip 
minėtosios draugijos narė ji 
kviečiama išstatyti savo kū
rinius visose organizacijos 
rengiamose parodose.

SANTA MONICA

REMIA LIETUVIŲ 
BIČIULĮ

Apie šimtas lietuvių sve
čiavosi pas Emilį ir Julitą 
Sinkius, kur įvyko kongres- 
mano Roberto K. Dornano 
pagerbimas ir jo perrinkimo 
pastangų parėmimas.

Albinas Markevičius iš
reiškė mintį, kad mes turi
me aktyviai dalyvauti šios 
šalies gyvenime bei politi
koje. Santa Monikos apy
linkėje gyvenantieji, tikrai 
yra laimingi turėdami Ro
bertą K. Dornaną atstovu 
Kongrese, kuris gerai pažįs
ta ir atjaučia lietuvių tau-

FIRST CLASS 
MACHINIST

PROTOTYPE WORK. SMALL RUNS 
WE5T CHESTER. N. Y. AREA

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

WANTED EXPERIENCED 

ELECTROPLATERS 
Norwalk met**l finisher require» ex- 
perienced Electropialera for expand- 
ing operation. 40 hr». vvork werk. 
Good salary/benefits.

WRITE OR CAUL: 

TRALLSET, INC. 
327 MAIN AVENUE 

NORWALK, CT. 06852 
203-846-3257

(19-25)

OPTICAL
high precision plano and spherical 
grinding and polishing. No ophthalmic* 
progressive optical inslrument manu- 
facturer requires polichers and grind- 
era. Exp’d. on both machine and 
manual apparatus & salary open. Full 
benefits. Modern airconditiontd afil- 
lity. Call for appointment (516) 231- 
9500. PHOTRONICS CORPORATION. 
45 Adams Avenue, Hauppauge, N. Y. 
11787. (19-21)

MANUFACTURING
M'e are a medium aized we»t coait 
manufaclurer of preciaion mechanical 
producto for aerospace. marine and 
industrial applications and have the 
following opportunitiea available: 
MECHANICAL ENG1NEERS 

PRODUCTION SUPT.
PC SUPERVISORS 

FOREMAN M/F 
1NDUS/MFG ENGINEERS - 

lf you are interested in explermg 
these opportunities forvrard resume to: 

SARGENT INDUSTRIES 
2533 E. 56TH STREET 

H CNT 1 NOTOS PARK. CAUF. 902J5 
ATTN: MIKE HELTON 

Lqual Opportunity Employer 
(16-22)

V

Kongreso atstovo R. K. Domano pagerbimo ir rinkimų pa
rėmimo parengime E. ir J. Sinkių rezidencijoje, Santa Moni
koje. Iš kairės: A. ir V. Markevičiai, dr. E. Jarašūnas, kongres- 
manas R. K. Domanas, L. Jarašūnienė, E. ir J. Sinkiai ir A. ir 
B. Sinkiai. L. Kanto nuotr.

tos reikalus ir yra vienas iš 
stipriausių laisvės gynėjų, 
daug dirbąs Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų laisvinime.

R. K. Dornano rinkimų 
paramos pagrindinis orga
nizatorius Albinas Marke
vičius įteikė jam 5000 dole
rių čekį. Tai buvo dalyvių 
sudėta dovana, už kurią 
kongresmanas Dornanas vi
siems nuoširdžiai padėkojo. 
Jis pabrėžė, kad tai buvo 
pats gražiausias rinkiminių 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, Jos 

dukrai,

EUGENIJAI ŠATRAITIENEI,
*. •: > . iVi ' ir/L’.iEy 

vyrui ALBINUI ir sūnui su žmona nuošir

džią užuojautą reiškia

Margarita ir Juozas Taruskai 
Rožė ir Alfonsas Plepiai 
Monika ir Jurgis Juodžiai 
Aleksandra ir Pranas Kraujaliai 
Stefanija ir Kazimieras Vaičiai 
Danutė ir Pranas Jankai 
Elena ir Petras Daliniai

fondų sukėlimo subuvimas 
jo politinėje karjeroje.

Malonu pažymėti, kad 
Santa Monikos apylinkės 
lietuviai efektyviai paremia 
lietuviškus reikalus supran
tantį ir juos gvnantį įtakin
gą asmenį ir lietuvių bičiu
lį Washingtono politinėse 
varšūnėse. Gražus pavyz
dys kitoms lietuvių koloni
joms, kaip prasmingiausia 
rasti draugų ir užtarėjų 
mūsų reikalus ginant, (gj)
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