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JEI TAI BŪTU FILMAS...
... i galq pradėtų trukti Įtampos

Vytautas Meškauskas

Iš pradžių atrodė kaip ge- 
ra^ kriminalinis filmas. Šūvis 
į JAV prezidentą. Jis laikosi 
herojiškai. Pats įžengia į ligo
ninę. Nepameta humoro pa
jautimo. Žaizda pasirodo už- 
gydoma. Jau sekantį rytą pre 
zidentas pasirašė įstatymą - 
pirmą kongreso priimtą jo pre 
zidentavimo metu. Ačiū Die
vui ir kiti per pasikėsinimą su
žeistieji, nors sunkiau už pre
zidentą, atrodo kad išgyvens. 
Po to įtampa pradeda greitai 
atslūgti. Pasikėsintojas pasiro
dė esąs ne KGB agentas, bet 
šiaip sau vienišas jaunas vyras 
kilęs iš geros ir pasiturinčios 
šeimos. Sovimo motyvas - no
ras padaryti įspūdžio jaunai 
artistei, kurios asmeniškai ne
pažinojo.

Paskirta 
LB Literatūros 
premija
Pirmosios Lietuvių Ben-. 

druomenės (Kultūros Tary
bos) literatūros premijos 
laureatu š. m. balandžio 5 
d. Clevelande buvo išrinktas 
Kazys Bradūnas už rank- 
raštyje eilėraščių rinkinį 
"Užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio".

Vertinimo komisiją suda
rė: pirm. dr. R. Šilbajoris, 
sekr. dr. D. Tamulionytė ir 
nariai B. Gaidžiūnas, V. Ma- 
riūnas ir V. Volertas.

Šios literatūros premijos 
3000 dol. mecenatas yra 
JAV LB krašto valdyba.

Premija bus Įteikta Cle
velande š. m. gegužės 17 d. 
premijų šventės metu.

Kas iš tikro vairuoja JAV užsienio politiką, — klausia lon- 
doniškis The Economist, — Allen, Bush ar Haig?

Iš kino teatro po to išeitume 
kiek nusivylę - realiam gyve
nime media neleidžia nuobo
džiauti. Ar tik Valstybės Sek
retorius Haig, kuris vis daž
niau bandomas atvaizduoti 
juodžiau (žiūr. apžvalgą), ne
norėjo pagrobti valdžios? Ar 
jis nepareiškė tuojau po aten
tato, kad jo rankose yra Baltų
jų Rūmų kontrolės, nes esąs 
trečias po prezidento ir vice
prezidento, nors iš tikro prezi
dento posto paveldėjimo eilėje 
jis esąs tik penktas po atstovų 
rūmų pirmininko ir senatui 
pirmininkaujančio. Ar jis, 
Haigas, nesusibarė su Gyny
bos Sekretorių, kuris yra tre
čias iš eilės (po prezidento ir 
viceprezidento) karinės ko
mandos struktūroje?

Nešališkai žiūrint, Haigo 
elgesį galima lengvai suprasti 
ir, jei būtų reikalo - kurio nė
ra, pateisinti. Administraci
jos hierarchijoje jis yra iš tikro 
trečias. Valstybės Sekretorius 
yra lyg pirmas tarp lygių, at
seit jam priklauso pirmininka
vimas bėdos atveju, kolei iš 
Teksaso grįžtų vicepreziden
tas. Prezidento vyr. patarėjui 
Meese ir kanceliarijos (štabo) 
v-kui J. Baker nuskubėjus į li
goninę, kas nors turėjo vado
vauti administracijai, jei būtų 
kilęs rimtas reikalas. Prieš pri 
leidžiant, kad į prezidentą šo
vė koks nors vyras, norėdamas 
atkreipti sau merginos dėme
sį, reikėjo pagalvoti ir apie ki
tas galimybes. Ar tokiu būdu 
nenorėta nukreipti , pvz., 
Amerikos dėmesį nuo situaci
jos Lenkijoje? Gali būti ir ki
tokios kombinacijos, kurios 
galėjo pareikalauti greitos re
akcijos. Taip žiūrint, Haig el
gesys - iki negrįžo viceprezi
dentas ir paaiškėjo, jog ir pre
zidentas nebuvo taip sunkiai 
sužeistas, kad visai negalėtų 

pareikšti savo valios - buvo 
pagirtinas.

Jei tai būtų tik žurnalistų 
prielaidos apie Haig užmačias 
galima būtų nusiraminti. Jau 
toks gyvenimas! Blogiau, kad 
pasklido gandai, kad tos ne
palankios žinios buvo sklei
džiamos iš Baltųjų Rūmų sfe
rų. Žinoma, tarp visų galimų 
įpėdinių yra visai natūrali kon 
kurencija, pasinaudojimas 
proga pagerinti savo pozicijas 
tolimesniems politiniams ėji
mams, tačiau viešas spėlioji
mas kaž kaip prieštarauja tam 
ką iki šiol vadinome ‘geru sko
niu’ ...

Bet grįžkime prie pagrindi
nio herojaus ... Jo skaudus pa 
tyrimas ir būdas, kaip jis jį 
pernešė, padidino jo populia
rumą. O kaip tik dėl to popu
liarumo ir einama spausti ran 
kas į smalsuolių minią, tuo iš
statant save ir kitus nereika
lingam pavojui. Bet to reika
lauja esama politinė sistema. 
Kraštui lengviau išspręsti savo 
problemas, jei jo priešakyje 
stovi populiarus prezidentas. 
Artimiausios dienos parodys, 
ar'pakilęs populiarumas pa
dės prastumti pro demokratų 
kontroliuojamą kongresą pre
zidento ekonominius pasiūly
mus: ne tiek biudžeto apkir
pimą, kiek mokesčių sumaži
nimą, kuriam Atstovų Rūmų 
dauguma nerodo didelio entu
ziazmo. Reaganui atrodo, 
kad tai būtinas reikalas. Šioje 
srityje jis nenori nė kiek nusi
leisti, nesiskaitydamas su po
litiniais sumetimais. Taip, 
kaip jis nenori griebtis jokių 
priemonių Japonijos automo
bilio importo į šį kraštą suma
žinimui. Šioje srityje jis yra 
ekonomisto Milton Friedman 
sekėjas: jei sumažinsi importą 
- padidinsi tik vietinių ir užsie 
nio automobilių kainas. Vie
nintelis būdas Amerikos auto 
pramonei išsigelbėti yr išmok
ti pigiau ir geriau prekes pa
gaminti.

ŽINIOS APIE 
KOMUNISTŲ KARO 

NUSIKALTĖLIUS
Prie JAV Teisingumo de

partamento sudarytoji Spe
cialių Investigacijų įstaiga 
dabar ieško ir kelia bylas 
vadinamiems nacių karo 
kriminalistams. ALT pirm, 
dr. K. Šidlauskas atkreipė 
tos įstaigos vadovybės dė
mesį į faktą, kad karo kri
minalistai darė nusikalti
mus ne vien prieš žydus, 
bet ir prieš lietuvius. Be to, 
karo kriminalistų buvo ne 
vien tarp nacių bendradar
bių, bet ir tarp komunistų.

Atsiliepdamas į tai, Spe-

tanas Mažeika. L. Kanto nuotr.

Reikia ieškoti kelių įtraukti 
jaunimą į musų veiklą,

- sako ALT S-gos pirm. Antanas Mažeika
Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjunga, 1979 metais 
atšventusi 30 m. savo veik
los išeivijoje sukaktį, ruo
šiasi 17-tam seimui š. m. ge
gužės 23-24 dienomis De
troite, Mich. Ta proga ALT 
S-gos pirmininkas inž. An
tanas Mažeika sutiko atsa
kyti į keletą klausimų.

— ALT S-ga praeityje 
yra nuveikusi daug ir dide
lių darbų Lietuvos laisvini
mo, kultūros ir kitose srity
se. šiandien, po 30 išeivijoje 
praleistų metų ne viena or- 

cialių Investigacijų įstaigos 
direktorius Allan A. Rvan 
atsiuntė ALT pirmininkui 
raštą, kur pažymima, kad 
jeigu turima tikrų žinių, jog 
į JAV nelegaliai imigravo 
bolševikų, marksistų karo 
kriminalistai ir dar dabar 
tebegyvena JAV-se, galima 
siųsti apie tai informacijas 
jų įstaigai. Teisingumo de
partamentas ir su tokiais 
pasielgs pagal JAV imigra
cijos įstatymuose numaty
tą tvarką, tai yra — ir 
jiems gali būti atimta teisė 
pasilikti JAV-se. Allan R. 
Ryan adresas yra: Office of 
Special Investigations, Post 
Office Box 28603, Washing- 
ton, D. C. 20005.

ganizacija skundžiasi veik
los susilpnėjimu. Kokios 
nuotaikos šia prasme vy
rauja ALT S-gos veikloje?

— Tiesa, 30 išeivijoje 
praleistų metų organizaci
nėje veikloje yra labai ilgas 
laikotarpis. Atkeliavus į šį 
kraštą sunku buvo įsivaiz
duoti, kad laisvės kova taip 
ilgai galės užsitęsti. Tada 
veikla buvo gyva, ir noras 
su dideliu pasiryžimu kiek 
galima daugiau ir greičiau 
užsibrėžtus darbus įvykdy
ti. Laikui bėgant reikėjo 
prisitaikyti prie kasdieninių 
reikalavimų bei šios šalies 
sąlygų. Tad, nenuostabu, 
kad pati veikla lyg ir susilp
nėjo. Gerai pasiruošiusių ir 
veiklių asmenų eilės retėja, 
o prieauglis-pakaitalas labai 
pamažu mūsų eiles papildo. 
Tačiau privalome nepalūžti, 
bet dar su didesne ištver
me bei pasiryžimu uždėtas 
mums visiems pareigas 
stengtis atlikti.

— Ar nekelia problemų 
jaunųjų jėgų neisijungimas 
į ALT S-gos tęstinumą?

— Klausimas yra labai 
svarbus. Neapsiriksiu pasa
kęs, kad kiekviena organi
zacija rūpinasi ir deda pa
stangas kiek galima dau
giau jaunų jėgų įtraukti į 

(Nukelta į 4 psl.)
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Priešo identifikacija. * Sunkumai nustatyti užsienio politika. 
---------------------- - Rinkimai Prancūzijoje.

Kaip galėjo atsitikti, kad 
JAV, iš antrojo pasaulinio ka
ro išėjusi stipriausia valstybė, 
gana greitai turėjo užleisti tą 
vietą skurdžiai diktatūrai, 
kuri valdo Sovietų Sąjungą? I 
tokį klausimą kartais girdime 
atsakymą, kad čia turime rei
kalo su išdavimu! Bet kodėl 
gi kas nors turėjo intereso iš
duoti savo kraštą? Materiali- 
nais sumetimais, ideologiniais 
ar savęs sunaikinimo aistros? 
Visi jie galėjo turėti įtakos, ta
čiau daugiausiai turbūt nulė
mė nesugebėjimas identifikuo 
ti priešą.

Labai gerą pavyzdį kaip tai 
atsitinka - duoda paskutinieji 
įvykiai. Reagano administra
cija atėjo valdžion su sveika 
pažiūra, kad sovietams nerei
kia nusileisti ir nereikia jų bi
joti. Jei jie turi kokioje srityje 
persvaros, negalima gailėtis 
pinigų ir pastangų tą skirtu
mą išlyginti. Iš pradžių ne
daug kas prieštaravo, tačiau 
netrukus pasigirdo kritika. 
Kai administracija pasiryžo 
neleisti komunistams įsistiprin 
ti Salvadore, pasigirdo balsai, 
kad tai veda prie naujo Viet
namo arba dešiniųjų - kurie 
prieš metus nužudė vietos ar
kivyskupą, o vėliau keturias 
amerikietes vienuoles - dikta
tūros. Krašto nuotaika susi
klojo (ar buvo nustatyta taip), 
kad administracija, pasiuntu
si 54 partizaninio karo specia
listus Salvadoro kariuomenės 
apmokymui, dabar galvoja, 
kad politiškai geriau būtų to
kiam apmokymui čia atsiga
benti Salvadoro karininkus.

Kai Valstybės Sekretorius 
Haig apkaltino sovietus tero
rizmo visame pasaulyje rėmi
mu, N.Y. Times kovo 29 d. 
paskelbė, kad ČIA išvedė, 
kad tam nėra įrodymų. Tokia 
esanti tos institucijos - Natio- 
nal Foreign Assessments Cen- 
ter, kurio uždavinys yra ana
lizuoti situaciją - pažiūra. Jos 
prašęs naujas ČIA direktorius 
William J. Casey, perėmęs 
tas pareigas. Tokia pažiūra jį 
nustebinusi ir jis prašęs ją per
žiūrėti, kas administracijos kri
tikams atrodo kaip pastangos 
nuo viešumos paslėpti tikrą tie 
są. Tą pačią dieną atskirose 
televizijos programose pasiro
dę Gynybos ir Valstybės Sekre 
toriai bei senato užs. reikalų 
komisijos pirm. Percy pareiškė 
apie tai nieko negirdėję. Jei 
jie sakė tiesą - kyla klausimas, 
kodėl apie tai pirmiausia buvo 
paskelbta spaudoje. Juk kas 
nors turėjo apie tai prasitarti.

Žinoma, sovietų dalyvavi
mą kiekvienam teroristų žygy 
įe nėra lengva dokumentaliai 
ar liudininkų parodymais įro
dyti. Bet antra vertus, yra pa
kankamai įrodymų, kad sovie 
tai taroristus treniruoja ir jiem 
padeda. Ir kodėl ne, jei tai su 
tampa su jų interesais? Imki
me, pavyzdžiui, kad ir visai 
neseną Pakistano lėktuvo pa
grobimą. Žinoma, kad jį iš
šaukė Pakistano vidaus politi
nė padėtis, bet teroristai pir
miausia lėktuvą privertė nu
skristi į Afganistano sostinę Ka 

bulą, kuris visas, o ypatingai 
jo aerodromas, yra sovietų ži
nioje. Čia teroristai pailsėjo, 
buvo viskuo aprūpinti, apgink 
luoti ir jiems leista skristi į Si
riją, t.y. tą arabų kraštą, kur 
sovietų įtaka yra didžiausia. 
Galima lengvai įspėti kodėl. 
Prileidžiant, kad sovietai neži 
nojo apie pagrobimo planą, 
jie - atskridus lėktuvui į Ka
bulą - pasijuto nepatogiai ir 
už tat jį pasiuntė į Siriją. Apie 
tai Amerikos spaudoje nedaug 
rašoma, čia daugiau išpučia
ma studija, kad apie sovietų 
terorizmą nėra įrodymų ...

Kai administracija pareiškė 
noro, kad kongresas atšauktų 
vadinamą ‘Clarko pakeitimą’, 
kuriuo buvo įsakmiai uždraus 
ta padėti Angolos prieškomu- 
nistiniams partizanams - tuo 
metu, kai komunistiniai susi
laukė iš sovietų bloko ne tik pa. 
galbos, bet ir ištisų Kubos di
vizijų - NBC korespondentas 
užklausė Haig, ar pastangos iš 
gelbėti Salvadorą nėra toly
gios sovietų pastangoms išlai
kyti Angolos režimą.

Toks bandymas į viską žiū
rėti nešališkai iš pirmo žvilgs
nio gali atrodyti pagirtinas. 
Iki atsimeni, kad Amerika yra 
ne teisėjas, bet kovojanti šalis. 
Jei priešas nesilaiko jokių tai
syklių, kodėl jų turėtų laikytis 
užpultieji?

Toks visiškas pavojaus sau 
nejautimas ryškėja ir preziden 
tūros kompetencijos konflikto 
su Haig išpūtime. Apie jį ra
šoma kaip apie pasaulinės 
reikšmės įvykį, aptemdžiusį 
kitus. Girdi, Haig elgėsi aro
gantiškai ir netaktiškai, norė
damas sau daugiau valdžios, 
nes jis iš tikro galvojąs apie sa
vo kandidatūrą per būsimus 
prezidento rinkimus! Kažin 
kodėl niekas nenori prileisti, 
kad Haig - atsistatydinęs iš už 
tikrinto NATO vyr. vado pos
to, nes įžiūrėjo didelius pavo
jus JAV-bėms, jei greitai 
nebus imtasi reikiamų prie
monių, ir kurio sveikata nėra 
labai gera - ir dabar tesirūpi
na, kaip pavojų Amerikai ge
riausiai atremti?

Aišku, kad tokioje situacijo
je bet kokia drąsesnė politika 
yra neįmanoma. Juo labiau, 
kad ji negali būti visą laiką tie 
si - ji turi būti lanksti. Imki
me kad ir situaciją Lenkijoje. 
Jei ten būtų išvengta tiesiogi
nio sovietų įsikišimo ir libera- 
lizacija nebus per daug nuslo

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

pinta, ar tuo atveju JAV ir ki
tos Vakarų valstyabės turėtų 
paskubėti į pagalbą su naujais 
kreditais? Jei taip, kaip tai su 
derinti su grūdų embargo pa
čiai Sovietų Sąjungai? Taip 
užklaustas Haig atsakė, kad 
ne jis paskelbė embargo.

Kaip nuotaikos keičiasi, ga
lima pastebėti ir iš laiškų re
dakcijoms. Gali, žinoma, pri
leisti, kad laiškus rašo tik vie
nos ar kitos krypties aktyvis
tai, tačiau jie vistiek bent kiek 
veikia. Taip vyraujantis JAV 
spaudos organas N.Y. Times 
kovo 29 d. turėjo net kelis laiš
kus sugrupuotus po viena di
desne antrašte: ‘Haig’s Dan- 
gerous Provocation of the So- 
viet Union’, kuriuose rašoma, 
kad Haig nori išprovokuoti ato 
minį karą. Vienas rašytojas 
sutinka, kad sovietai gal yra 
atsakingi už didelę dalį tero
rizmo, bet Amerika dėl to ne
turi įžeidinėti sovietų. Ji tu
rinti savo tikslų siekti ‘taktiš
kai’. Didžiausią pavojų taikai 
dabar sudaranti ‘visą laika at
dara Haig burna’! Kitas rašy
tojas, dvasiškis iš Bostono, puo
la prezidento Reagano saugu
mo tarėją Richard V. Allan už 
jo susirūpinimą Europoje pa
sireiškiančiu pacifizmu. Ir to
kia retorika vedanti prie ato
minio karo!

Verta pastebėti, kad čia pa
minėtą Europos pacifizmą 
prancūzų liberalų žurnalistas, 
istorikas ir filosofas Raymond 
Aron aiškina kitaip: Europos 
nuotaikos Amerikai keičiasi 
jtis nenaudai dėl vienos papras 
tos priežasties - niekas nenori 
susidėti su pralaiminčiu.

Kaip matome, kol kas Ame
rikai dar nesiseka identifikuo
ti savo priešo. Kaip be to gali 
m a vesti logišką užsienio poli
tiką?

v ♦

, Balandžio 26 d. bus Prancū 
zijos prezidento pirmieji rin
kimai. Gegužės 10 d. varžy
sis tik daugiausiai balsų gavę 
du kandidatai. Jei patikėti 
rinkikų nuotaikų tyrinėtojams 
šiuo metu atrodo, kad du svar 
biausi kandidatai yra - dabar
tinis prezidentas Valery Gis- 
card d’Estaing ir socialistų va
das Francois Mitterand, turį 
beveik vienodus šansus.

Įdomi yra komunistų laiky
sena, kurie šį kartą neremia so 
cialistų kandidatų. Jie yra iš 
visų Vakarų komunistų dau
giausiai paklusnūs Maskvai.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatakai: J. JANUŽA1TIS ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Paririnldmaa didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
A. Štromas, AKIRAČIUOSE prisimindamas 1905 m. 

Vilniaus Didįjį Seimą teigia, kad jo pamokos tinka ir po 
75 m. Seimas supratęs:

"Pirma, kad Lietuvos valstybingumas yra pa
čios lietuvių tautos reikalas; jei pati tauta tvirtai 
ir aiškiai už jį nepasisakys ir nestos vieningai už 
jį kovoti, niekas kitas — jokia pašalinė jėga, jo
kia, net ir pati radikaliausia, revoliucijos Rusijoje 
pergalė, — valstybingumo Lietuvai automatiškai 
nesuteiks. Antra, kad Lietuvos valstybingumo rei
kalas turi būti suprastas kaip bendro visos Rusijos 
demokratizavimo proceso elementas ir tuo'būdu 
įgyvendinamas ne opozicijoje Rusijai, kaip tokiai, 
bet išvien su visomis pažangiomis visos Rusijos 
jėgomis, siekiančiomis Rusijos demokratizavimo." 

Autorius, kuris palyginti neseniai paliko Lietuvą, nė
ra 100'/ tikras, bet nori tokėti, kad prasidėjus panašiam 
kaip 1905 sąjūdžiui Sovietijoje, Lietuvos laisvės kovo
tojai tos progos nepraleis. Tačiau:

"turint omenyje, kad tautos politinis branduolys 
šiandieną yra išeivijoje ir kad ryžtingų pasikeiti
mų laiku tautos akys bus atkreiptos į išeiviją, lau
kiant jos politinio vadovavimo ir iniciatyvos, šios 
viltis pasidaro kiek abejingos."

Ne tiek dėl išeivijos vienybės stokos, bet daugiau dėl 
to, kad nė vienas veiksnys, pakankamai nesirūpinąs vie
ningos Lietuvos nepriklausomybės programos paruošimu, 
nei strateginius planavimu.

Atrodo, kad Štromas yra didelis planavimo šalinin
kas. Ką gi, planavimas praplatina akiračius, tačiau prak
tiškai nulemia ne planavimas, bet improvizacija. Istorija, 
anot Zbigniewo Brzezinskio, kuris turėtų žinoti, daugiau 
yra ne plano, bet chaoso išdava. Tai patvirtina ir mūsų 
patyrimas. Pirmiausia buvo improvizacija, kuriai vėliau 
buvo stengiamasi duoti teisinę formą. Ar ne tas pats 
vyksta Lenkijoje. Kol kas dar niekas užsienyje nesiima 
kredito už "Solidarumo" sugalvojimą! Kai 1922 metais 
jaunas Lietuvos diplomatas V. Sidzikauskas Tautų Sąjun
gos Tarybos posėdyje bandė plačiau nušviesti Vilniaus 
krašto politinės padėties istoriją, jį nutraukė D. Bri
tanijos delegatas Sir Robert Cecil, Girdi, nereikią šio 
klausimo liesti iš juridinės pusės, nes tai privesią prie 
nepabaigiamų debatų. Milžiniška įvykių dauguma buvo 
nulemta vietoje. Esant progai, atsiranda ir vadai. vm

Ūkinėje srityje, jie reikalauja 
aukštų muitų užsienio gami
niams, didesnių įmonių suvals 
tybinimo ir konfiskavimo di
desnių pajamų negu maždaug 
100,000 dolerių. Manoma, 
kad jų balsų skaičius pirmą 
kartą po ilgo laiko ne tik nepa
sieks 20 %, bet greičiausiai net 
kris iki 16%,

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST

R.P.T. or R.P.T. eligibility may ąualify you for a position 
we are seeking to fili in an expanding 150 bed acute care 
Detroit hospital. This challenging position will grant ex- 
cellent benefits and salary and is avaiiable immediately. 
Call or stop in for a tour.

PERSONNEL DEPARTMENT 
313-874-2800,Ext. 282

DETROIT CENTRAL HOSPITAL
801 VIRGINIA PARK, DETROIT, MICH. 48202

An Eąual Opportunity Employer
(14-15)

0WNER OPERATORS 
WANTED

Permanent contracts avaiiable. Mid- 
west to West Coast operat’on, 
perishable products. Tractor re- 
quirements are 350HP or larger, 
sleeper cab 2 person opeiation, twin 
screw. Trailers mušt be 42’ - 45' 
long, equipment age limit 4 years. 
Have trailers avaiiable to reliable 
ownor operators. For r.iore detailed 
information, contact. Roland Mun- 
dorf, L1TTLE AUDREY’S TRANS- 
PORTATION CO., JNC. PHONE: 
800-228-9182. (15-23)
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ALT S-gos Seimui artėjant
Septynioliktasis A. L. T. • 

S-gos seimas įvyks š. m. 
gegužės mėn. 23-24 dieno
mis HYATT REGENCY 
DEARBORN vieš būtyje 
FAIRLANE T0WN CEN- 
TER, DEARBORN, MICH. 
48126. Seimą rengia A.L.T. 
S-gos Detroito skyriaus su
darytas komitetas pirminin
kaujant skyriaus pirminin
kui Jonui Švobai — 1594 
Beaupre Avenue, Madison 
Hts., Michi. 48071; telefo
nas: (313) 547-2859. Vieš
bučio kambarių kainos: 
(single) $55.00; (double) 
$70.00; ir (suites) $225.00.

Šiame seime bus svarsto
mas Sąjungos Įstatų pakei
timas. Projektas jau pa
ruoštas ir greitu laiku bus 
pasiųstas skyriams ir tary
bos nariams susipažinimui.

Susitarus su "Vilties” 
draugijos valdyba į seimo 
dar botvarkę įtraukiamas 
Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo Draugijos "Vil
tis” metinis narių susirin
kimas, kuris įvyks tose pa
čiose patalpose šeštadienį, 
gegužės mėn. 23 d. 3:30 vai. 
po piet.

Tą pačią dieną 8 vai. va
karo viešbučio salėje ren
giamas banketas-balius su 
menine programa. Norintie
ji dalyvauti prašomi iš ank
sto užsisakyti vietas pas 
seimo rengimo komiteto vi
cepirmininką Stasį šimoliū- 
ną 16817 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221; telef.: (313) 
861-5975.

Seimo programa bus pa
skelbta "Dirvoje” ir išsiun
tinėta skyriams ir tarybos 
nariams susipažinimui.

Sąjungos Įstatu 7 str. 2 
p. nustato, kad seime spren
džiamą balsą turi: sąjungos 
pirmininkas, valdybos, tary
bos ir revizijos nariai, apy
gardos pirmininkas, skyrių 
pirmininkai ir skyrių atsto
vai renkami po vieną nuo 
kiekvienos, pilnos 20 narių 
ir vienas nuo paskutinio ne
pilno 20 narių likučio.

Skyrių valdybos prašo
mos patikrinti savo sky
riaus narių sąrašus ir vi
suotiname susirinkime iš
rinkti reikiamą seimo at
stovų skaičių. Atstovais ga
li būti tik aktyvūs ir nario 
mokestį susimokėję nariai. 
Skyrių valdybos turi išduoti 
atstovams raštiškus įgalio-

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344

jimus-mandatus su sky
riaus pirmininko ir sekreto
riaus parašais. Be šių įga
liojimų atstovai neturės bal
savimo teisės.

Sąjungos valdyba prašo 
visų skyrių vadovybes iš
rinkti narių mokesčius ir 

j pagal Sąjungos Įstatu 12 
str. 2 p. 50 nuošimčių nuo, 
narių mokesčio ir 10 nuo
šimčių nuo pelno gauto iš 
parengimų persiųsti Sąjun
gos iždininkui Vincui Juod
valkiui 14659 Limedale St., 
Panorama City, Ca. 91402. 
Telefonas: (213) 894-0136. 
Sąjungos veiklai išlaikyti 
reikalingos lėšos ir šie sky
rių mokesčiai yra pagrindi
nis Sąjungos valdybos pa
jamų šaltinis.

Seime yra pagerbiami mi
rusieji Sąjungos nariai. 
Skyriai yra prašomi nedel
siant prisiųsti Sąjungos 
valdybai savo skyriaus mi
rusių narių pavardes ir už
imtas pareigas, jei tokias 
turėjo.

Sąjungos seimo suruoši
mas yra susiejęs su didelėm 
išlaidom. Sąjungos valdyba 
prašo skyrius ir atskirus 
narius paremti seimą auko
mis.

Nominacijų komisijon yra 
pakviesti pirmininku Alek
sas Laikūnas iš Clevelando 
ir nariais Mečys Šimkus iš 
Cbicagos ir Vaclovas Senu- 

, ta iš Bostono. Kiti komisi
jos nariai bus darinkti sei
me.

Nutarimų-rezoliucijų ko
misijon yra pakviesti pir
mininku Mečys Valiukėnas, 
nariais Antanas Juodvalkis 
ir Vaclovas Mažeika visi iš 
Chicagos. Kiti komisijos na
riai bus darinkti seime.

Filmas "Prezidentas An
tanas Smetona Amerikoje" 
baigiamas paruošti ir bus 
pristatytas seime. Jei bus 
laiko ir nesusidarys tech
niškų kliūčių, seimo pabai
goj bus galima šį filmą pa
demonstruoti.

šis seimas yra svarbus 
tuo, kad jame bus svarsto
mi Sąjungos Įstatų pakei
timai, kurie paliks kelro
džiu tolimesnei Sąjungos 
veiklai. Didėjant infliacijai 
ir kylant kelionių ir nakvy
nių kainoms, daugeliui sei
mų lankymas pasidarys ne
įmanomas, todėl prašome 
delegatus, finansiniai pa-

Pasaulinio
1938 m. rudenį tarptauti

nė padėtis buvo jau tokia 
įtempta, kad mūsų vyriau
sybė pradėjo ieškoti glau
desnių santykių su Lenkija. 
Lozoraičio spalio 7 d. pro 
memoria apie dieną prieš 
tai įvykusį pokalbį su Len
kijos pasiuntiniu Charvatu 
pažymėta, jog jam buvo 
praneštas Lietuvos noras 
pagerinti santykius,

"kad tokioje atmosfe
roje galima būtų svars
tyti klausimus, intere
suojančius abi valsty
bes, o taip pat ir pla
tesnius klausimus iš
plaukiančius iš mūsų 
geografiniai politinės 
padėties.”

Kilus kokiam nors kon
fliktui, Lietuva laikytųsi 
neutraliteto ir nepasinaudo
tų sunkia Lenkijos padėtim, 
jei tokia būtų. Lietuva — 
anot Lozoraičio — norėtų 
žinoti tą patį dėl Lenkijos 
laikysenos Lietuvos atžvil
giu. Spalio 31 d. K. Škirpa 
pranešė J. Bekui, kad san
tykių pagerinimui Lietuvos 
vyriausybė yra pasiryžusi 
uždaryti Vilniui Vaduoti 
Sąjungą. Tai ir buvo pada
ryta lapkričio 25 d. Vidaus 
reikalų ministerio nutari
mu. Gruodžio mėn. išėjo pa
skutinis 'Mūsų Vilniaus’ Nr. 
Be to ir pats Škirpa, žino
mas provokiškom pažiūrom, 

'buvo pakeistas J. šauliu, 
santykių su Lenkija sure
guliavimo šalininku.

Už geresnius santykius 
— Lenkijos karo attache 
Kaune teigimu — pasisakė 
ir aukštesni Lietuvos kari
ninkai: Raštikis, Černius ir 
kt. Jie neslėpę, kad Lietu
vai reikalinga bent diplo
matinė Lenkijos pagalba 
Klaipėdos reikalais, kur Vo
kietijos spaudimas visą lai
ką stiprėjo. Ji pareikalavo 
ten netaikyti mūsų Tautai 
ir valstybei saugoti įstaty
mo. Lenkų pareigūnai ta
čiau iš savo vyriausybės ta 
tema negavo jokių instruk
cijų. Lenkija tuo laiku buvo 
suinteresuota gerų santy- 

jėgesnius narius ir artimes- 
niuosius skyrius gausingiau 
seime dalyvauti. Prašome 
išstudijuoti programą ir iš 
anksto tinkamai pasiruošti, 
idant pranešimai ar nauji 
siūlymai neišvirstų prakal
bomis ir nesitrukdytų bran
gus seimo eigos laikas.

Velykų švenčių proga Są
jungos valdyba sveikina vi
sus Tautinės Sąjungos na
rius ir bendraminčius ir lin
ki pavasariško džiaugsmo, 
sveikatos ir ištvermės dar
buotis tėvynės laisvinimo, 
lietuvybės išlaikymo bei 
tautinės minties puoselėji
mo baruose.

[aro angoje
Vytautas Meškauskas

kių su Vokietija palaikymu. 
1936 metais pradėtas Len
kijos kariuomenės moder
nizavimas turėjo būti pa
baigtas tik 1942 metais, at
seit, iki to laiko Lenkijai 
būtinai buvo reikalinga tai
ka. x

1939 kovo 15 Vokietijai 
užėmus visą Čekoslovakiją 
— Lenkijos siena su Vokie
tija labai pailgėjo. Įvykių 
eiga paspartėjo. Kovo 21 d. 
Vokietija pareikalavo Dan
cigo ir sutikimo tiesti eks- 
teritorialines plentų ir gele
žinkelio linijas į Rytprūsius. 
Kovo 22 d. Vokietija parei
kalavo Klaipėdos, kurią se
kančia dieną ir gavo. Lenki
ja tačiau atmetė Vokietijos 
reikalavimus. Kovo 31 d. 
Anglijos vyriausybė žemuo
siuose Rūmuose pažadėjo 
Lenkijai padėti,-jei ją už
pultų Vokietija.

Balandžio 18 d. Charva- 
tas, vykdydamas Beko ins
trukciją, pareiškė mūsų už
sienių reikalų ministeriui 
Urbšiui, nuo pereitų metų 
gruodžio 15 d., pakeitusiam 
S. Lozoraitį, kad Lenkijos 
vyriausybė trokštanti pačiu 
veiksmingiausiu būdu padė
ti Lietuvai išlaikyti savo 
nepriklausomybę. Kada to
kia pagalba būsianti reika
linga, turinti nuspręsti Lie
tuvos vyriausybė, šio pa
reiškimo ji (Lietuva) netu
rinti suprasti kaip Lenkijos 
siekimo įtraukti Lietuvą į 
kokias nors politines kom
binacijas. Toks pasiūlymas 
buvo nelauktas ir Urbšys 
tuojau atsakė, kad Lietuva 
apsisprendusi konflikto at
veju laikytis neutraliai. 
Charvatas po to pasiūlė sa
vo pareiškimą perskaityti 
pačiam prezidentui Smeto
nai, bet Urbšys už kelių 
dienų pranešė .sakoma 
Charvato pro memoria — 
kad to daryti nereikią.

Lenkijos karo attache 
Mitkiewiczaus teigimu, ka
riuomenės vadas Raštikis 
kovo mėnesį dar lyg žaidęs 
su mintimi prisijungti prie 
Lenkijos ir Pabaltijo kari
nės sąjungos, balandžio 26 
d., grįžęs iš Hitlerio 50-ties 
metų sukaktuvių iškilmių 
Berlyne, jam pareiškė, kad 
Lietuva laikysis neutrali
teto.

Mat, būti neutrali Lietu
va pasižadėjo Klaipėdos ati
davimo sutarties 4-ju str. 
Juo įsipareigojama: ”... ne
remti ir trečios pusės prieš 
vieną kitą atkreipto jėgos 
panaudojimo”.

__ Lietuvos apsisprendimo 
laikytis neutraliteto nepa
keitė ir tų pačių metų ge
gužės 8-12 d. Raštikio vieš
nagė Varšuvoje. Jis ten kal
bėjosi su maršalu Rydz- 
Smiglu ir gen. štabo virši- 

(Nukelta į 4 psl.)

PRO O 
ŽIŪRONĄ

BESIKLAUSANT argu
mentų už ir prieš Lituanis
tikos katedros steigimą 
JAV universitete, nejučio
mis kyla klausimas - siekia
me kepurės, ar plunksnos 
kito kepurėje?

Vienu pagrindiniu mo
tyvu turbūt išlieka prestižo 
klausimas. Tai nieko blo
go. Tačiau kada malonu
mo kaina sukasi nebe vie
no 100,000 dolerių sumoje 
(su gera galimybe virsti 
septynių skaičių kombina
cija), gal vertėtų, prieš iš
nešant sprendimą, kaip rei
kiant pasėdėti prie klausi
mo. Tuo labiau, kad PLB 
svarstymuose, berods, ne
buvo kviesti net ir ALB vi
si kompetetingi atstovai. O 
gi LK pramatoma steigti 
Amerikoje. Ir jos išlaiky
mo didžiausia finansinė 
našta turbūt kristų Ameri
kos lietuviams.

Daleidus, kad turime 
reikalingą $600,000 pradi
nį kapitalą, gal būtų gali
ma ji kitaip panaudoti sie
kiant to paties tikslo? Gal 
galėtume sustiprinti, pa
gerinti ar praplėsti tai, ką 
jau turime?

Lituanistikos Institutas 
galėtų būti pirmuoju kan
didatu dėmesiui. Aiškiai 
pastebimos, ir gana gilios 
jo išvarytos vagos. Įliejus 
gerą dozę entuziazmo, su 
tolygia medžiagine para
ma ir (jau dabar labai pa
grįstu!) pasididžiavimu, 
turbūt labiau užtikrintu
me siekio tęstinumą, negu 
sąlyginis katedros išlaiky
mas kuriame nors JAV uni
versitete.

įgalinus mūsų pačių 
akademinių pajėgų, para
leliai jų turimiems įsiparei
gojimams, platesnį įsijun
gimą, nebūtų utopiška 
tikėtis ir akademinio pri-^ 
pažinimo.

Svarbiausia, tuo atveju 
LI galėtų turėti mūsų sąly
gose būtiną lankstumą nuo
taikų ir reikalavimų pajau
timui, lygiagrečiai su be- 
kompromisiniu siekiu išlai
kyti ir ugdyti tai, kas kiek
vienam lietuviui yra šven
ta ir brangu.

Paskiri atlikti ir atlieka
mi darbai kultūros ir švie
timo srityje įrodo, kad esa
me pajėgūs didesniems už
simojimams. Akademiniai 
pagrįstas ir tvirtas Litua
nistikos Institutas yra gyva 
galimybė, verta pastangų 
ir išlaukimo.

Pripažinimas niekam ne 
atėjo greitai ir lengvai; 
visur buvo pagrįstas pasto
viomis pastangomis, dar
bu ir tikėjimu. Turime vi
sus tris elementus. Pasu
kus juos visus viena krypti
mi, laikui bėgant galime 
turėti respektuojamą insti
tuciją “(savo pačių!). Ir 
dar su didesne galimybe jos 
išlikimui ir tęstinumui.

Sako, kad Prancūzija 
yra kultūringa tauta, nes 
visi prancūzai moka pran
cūziškai. Gal verta būtų 
ir mums iš to taško į save 
pažiūrėti ir nebijoti būti 
‘indu, kuriame karalius lai 
ko savo vyną . F
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ninku V. Stacheviczium. 
Kalbėta buvo akis į aki ir 
tarybinei istorikei R. Žep
kaitei Varšuvos archyvose 
nepasisekė rasti apie juos 
jokių uėdsakų. Raštikis sa
vo atsiminimuose pastebi, 
kad nebuvo svarstomi kokie 
slapti susitarimai. Mitkie- 
wiczius savo ”Wspomnienia 
kowieriski” tačiau spėja, 
kad ta tema turėjo būti pa
liesta, nes ministeris pirmi
ninkas J. Černius, lyg ir at
sakydamas į tas kalbas Var
šuvoje, jam pareiškė, bir
želio viduryje, kad Lietuva 
stotų į antihitlerinę koalici
ją. ir palaikytų Lenkiją, tik 
tuo atveju, jei koalicijai pa
dėtų ne tik Anglija ir Pran
cūzija, bet ir Sovietų Sąjun
ga. Toks pareiškimas labai 
patinka tarybiniams istori
kams. Pasak Žepkaitės, Lie
tuvos politiniai valdovai ta- 
ta teisingai įvertino padėtį. 
Kaip žinia, tuo laiku vyko 
pasitarimai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos bei 
Prancūzijos ta pačia tema, 
bet jie nutrūko sovietams 
susitarus su Vokietija 1939 
m. rugpiūčio 21 d. (Įdomu, 
kad Molotovo - Ribentropo 
paktą Žepkaitė apeina tylo
mis). Mitkiewiczius po to 
pranešė Lenkijos gen. šta
bui, kad Lietuvos karinė va
dovybė jam garantavo 1) 
neutralitetą karui tarp Len
kijos ir Vokietijos kilus, ir 
2) kad Lietuvos kariuome
nės nepasinaudos padėtimi 
ir nepuls Vilniaus.

★
Norėdama palankiau nu

teikti Lietuvą, Lenkijos vy
riausybė nuo 1939 m. pra
džios sušvelnino lenkinimo 
politiką Vilniaus krašte. Va
sario mėn. buvo patvirtin
tas atkurtos Li etuvių mok
slo draugijos statutas su ne
žymiu vardo pakeitimu: 
Lietuvių mokslo mylėtojų 
draugija. Balandžio 26 d. J. 
Šaulys pranešė baigęs dery
bas dėl Vilniaus lietuvių 
kultūrinių ir švietimo or- 
ganizacij ų reaktyvizacijos. 
Ministeris Urbšys pagal 
Žepkaitę, didelio entuziaz
mo dėl šaulio laimėjimų ne
parodė. Lietuvos vyriausy
bė nebuvo pasirengusi at
sakyti didesnės laisvės Lie
tuvos lenkams davimu, nes 
bijojo per juos Lenkijos 
vyriausybės įtakos padidė
jimo ir iš viso laikydamasi 
neutralumo nenorėjo per 
daug suartėti su Lenkija. 
Tokiu būdu Šaulys derėjosi 
daugiau savo vardu negu 
vyriausybės pavestas. Kaip 
matyti iš tų laikų jo slapti] 
raportų, Lenkijos užs. reik, 
ministerijos departamento 
direktorius K. Kobilianskis, 
buvęs iki to laiko ’kietos 
politikos’ Lietuvai šalinin
kas, dabar pasitenkino tik 
vilties pareiškimu, kad Lie
tuvos vyriausybė pasek
sianti Lenkijos pavyzdžiu ir 
būsianti palankesnė len
kams savo krašte. Rugpiū
čio 15 d. leista švietimo

LOS ANGELES LIETUVIAI Reikia ieškoti keliu...
C

LOS ANGELES RENKA 
NAUJĄ MIESTO MERĄ
Ir vėl rinkimai. ŠĮ kartą 

rinksime Los Angeles mies
tui merą. Tarp kandidatų 
yra lietuvių draugas buvęs 
tris kadencijas Los Ange
les miesto meru Sam Yorty.

Šiuo tikslu pradėta rin
kiminė akcija, š. m. kovo 
mėn. 4 d. buvo bendri pie
tūs į kuriuos buvo pakvies
ti aukšti miesto pareigūnai 
bei miesto įtakingi asmenis. 
Taip pat buvo pakviesta ir 
lietuvių atstovė — Liucija 
Mažeikienė.

Kovo mėn. 15 d. buvo su
rengta popietė gražioje Mr. 
Blackwell rezidencijoje, tik
slu sukelti pinigų rinkimi
nei akcijai padėti, šioje po
pietėje dalyvavo gražus bū
rys lietuvių. Pats Sam Yor
ty su savo žmona kiekvieną 
atvykusi sutiko, rankos pa
spaudimu kiekvienam dėko
jo už atvykimą ir jo rėmi
mą. Mes lietuviai turėjome 
gražią progą su juo pasikal
bėti ir padaryti bendrų nuo
traukų. Verta pažymėti, 
kad ir šį kartą grupei vado
vavo jau gerai pažįstama 
amerikiečiams Liucija Ma
žeikienė.

Per Sam Yorty 12 metų 
Los Angeles miesto admi
nistravimą nebuvo nė vieno 
steiko: buvo, palyginus, 
saugus gyvenimas. Jo admi
nistracijoj netrūko polici
ninkų. Tuo metu Los An
geles policininkų buvo 7100, 
o dabar 6500.

Sam Yorty pastatė di
džiulį konvencijos Centrą, 
įrengė zoologijos parką, pa
statė meno centrą ir 58 is- 
torinius-kultūrinius pamin
klus. Jis padidino ir pageri
no uostą, sutvarkė vandens 
kana lizaciją, sureguliavo 
kompiuterių pagalba gatvių 
šviesas, parūpino ugniage
siams geresnes priemones, 
rėmė namų statybą, kuri jo 
laiku vyko pilnu tempu, iš
planavo ir išrūpino pinigų 
miesto įstaigų mašinėlių bei 
automobilių pataisymams 
centrinį pastatą, kurį tik 
dabar, po 8 metų, Bradley 
pradėjo vykdyti.

Ar norime, kad meras 
kuo nors pasitarnautų savo 
miestui, ir jo žmonėms? Jei 
taip, tai BALSUOKIME Už 
SAM YORTY. Jis ir lietuvių

draugijai ’Rytas’ atidaryti 
penkias pradines mokyklas, 
septynias valstybines su 
dėstomąja lietuvių kalbą, 
Lietuvių ūkio draugiją su 
skyriais, Sporto klubo sky
rius. Rugsėjo 2 d. šauliui 
buvo pranešta, kad lietu
viams be kliūčių bus išduo
dami tautybės pažymė- 
mai, pažadėta skubiai reak
ty vinti Lietuvių labdaros 
draugiją. Tuo laiku vokie
čiai jau žygiavo į Lenkiją. 
Karas prasidėjo rugsėjo 1 d. 
Kitame numeryje: Vilnius 
mūsų, Kaunas rusu.

politinius reikalus gina. Jis 
žino Lietuvos istoriją, jos 
karo ir okupacijos tragedi
ją

Kas sekė Los Angelvje 
savaitinį ”Yorty Show” te
leviziją, tas patvirtins, kad 
Yorty yra tikras lietuvių 
draugas. Kada tik buvo pro
gos, iškeldavo smurtišką 
Lietuvos okupaciją. (am)

NEOLITUANAI
PAGERBS FILISTERĮ 

ROMUALDĄ 
GIEDRAITĮ-SPALĮ

1980 m. gegužės mėn. 14 
d. Hamburgo universiteto 
klinikose mirė rašytojas, 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris Romualdas Spalis- 
Giedraitis. ’

Per 40 kūrybingų metų 
jis praturtino mūsų litera
tūrą nemirštamais kūri
niais. Jo "Vienos kartos is
torija”, susidedanti iš 7 to
mų, yra unikumas mūsų li
teratūroje. Paskutinė šio 
ciklo knyga "Auksinio sau
lėlydžio gundymai", kuria 
išleido LST Korp! Neo-Li
thuania, pasiekė skaityto
jus š. m. kovo mėn., jau 
autoriui mirus, šio pasku
tinio tomo Įžangbje auto
riaus paskutinis 'sudiev" 
skamba: "Okupacijos metu 
stebėjau daug jaunuolių, 
kurie parodė nepaprastą 
ryžtą ir drąsą, atlikdami 
nuostabius žygius.

Vieni jų žuvo, kiti už
miršti kukliai gyvena. 
Tiems visiems pilkiesiems, 
neišgarsintiems didvyriams 

^.skiriu tą visą "Vienos kar
tos istoriją".

Korp! Neo - Lithuania, 
Los Angeles, sueigoje kovo 
26 d. buvo nutarta prista
tyti R. Spalio kūrybą pla
čiajai Los Angeles lietuvių 
visuomenei 1981 m. birže
lio mėn. 7 d.

Šioje neolituanų sueigoje, 
kurioje Korp! dr. Em. Ja- 
rašūno pakviesti pirminin
kavo A. Pečiulis ir sekre
toriavo K. Švarcaitė, Ramu
nė Jurkūnaitė - Vitkuvienė 
gan suglaustai, bet labai 
jautriai ir jaudinančiai pa
darė tos vienos kartos apy
braižą. įspūdis neaprašo
mas ! iKekvienas sueigos da
lyvis, kurių buvo apie 25, 
tuojau panūdo įsigyti visus 
7 tomus, bet deja, jie visi 
išparduoti. Todėl vienbal
siai buvo nutarta Los An
geles neolituaniams imtis 
iniciatyvos, susitarus su 
Korp! Vyr. Valdyba ir ki
tomis institucijomis, išleis-
■J

■

■

i

EXPERIENCED
MACHINE OPERATORS

Cheshire & Kirk Rudy Labelers
Phillipsburg & Pitney Bowles Inserters 
Baum Folder

Top wagęs. Northwest Dalias location.

Call Barbara:
214-358-4493

Equal Opportunity Employer
(14-18) ■
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(Atkelta Iš 1 psl.) 
lietuvišką veiklą. Mes tau
tininkai esame laimingi, nes 
šiuo atveju mums giminin
ga Korp. Neo-Lithuania pa
deda mums šį labai svarbu 
uždavinį dalinai įgyvendin
ti. Mes savo ruožtu, visais 
būdais ir atvejais sten
giamės padėti Korp. Noe- 
Lithuania, nes tai mū
sų ateities prieauglis ir 
pastiprinimas. Tie Tautinės 
Sąjungos skyriai, kurių 
miestuose nėra Korp. Neo- 
Lithuania padalinio, ieško 
kitu keliu jaunimą sudomin
ti ir į mūsų veiklą įtraukti. 
Šis reikalas yra labai rimtas 
ir svarbus, į kurį mes visi 
turime su visu rimtumu įsi
jungti.

— Į kokias veiklos sritis 
buvo daugiausia kreipiamas 
dėmesys Jūsų vadovavimo 
laikotarpyje? .

— Šių dviejų kadencijų 
laikotarpyje buvo daugiau
siai energijos bei laiko pa
skirta ”Tautinės Minties 
Keliu" knygos išleidimui bei 
jos platinimui. Antrasis už
davinys buvo sutvarkyti, 
paruošti ir išleisti garsinį 
filmą "Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona Ameriko
je". Šis darbas dar neuž
baigtas, tačiau tikimės į 
Seimą šį filmą atsivežti ir 
parodyti Seimo dalyviams 
bei svečiams.

— Kokius konkrečius už
davinius šiuo metu atlieka 
Jūsų vadovaujama ALT
S-ga?

— Sąjungos valdyba, per
eito Seimo pavesta, yra su
dariusi Sąjungos Įstatams 
keisti komisiją i kurią yra 
pakvietusi: tarybos narį 
Vytautą, Abraitį, Philadel- 
phijos skyriaus pirmininką 
Vytautą Matonį ir Vincentą 
Gruzdį, ši komisija jau bai
gia paruošti projektą, kuris 

ti naują "Vienos kartos is
torijos" laidą 2-3 tomuose, 
kad šis literatūrinis pa
minklas bylotų apie Lietu
vos kančią ir ryžtą amžiams 
dabartinei ir ateinančioms 
kartoms.

Tad, pirmiausia, nekan
traudami laukiame birželio 
mėn. 7 d., kada bus rašyto
jas R. Spalis įspūdingai pa
gerbtas ir pristatytas Los 
Angeles visuomenei ir to 
rytojaus, kada visas Spalis 
vėl bus atiduotas lietuvių 
tautai, anot Mažvydo, "im
ti ir skaityti mane", (eb) 

■

bus pristatytas Seime svar
styti bei priimti.

— Kuriuos klausimus Lie
tuvos laisvinimo darbe lai
kote pirmaeiliais ir kas tu
rėtų jų vykdymui vadovau
ti? '

— Lietuvos laisvinimo 
darbas yra labai sudėtingas. 
Labai aišku, kad dėl Lietu
vos išlaisvinimo niekas ne
paskelbs karo. Todėl pasau
linė politinė padėtis ir ame
rikiečių sustiprėjimas gali 
sudaryti sąlygas, kurios pri
sidės prie Lietuvos laisvi
nimo kovos. Reikalinga tin
kamai ir laiku supažindinti 
Valstybių vyriausybes bei 
pasaulio visuomenę Lietu
vos klausimu. Ieškoti drau
gų, kurie atėjus tinkamam 
laikui mus remtų ir padėtų 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
Būti gerai informuoti, kad 
galėtume laiku tas aplinky
bes išnaudoti, šiam darbui 
pasaulio plotmėje privalo 
vadovauti VLIKas, o Jung
tinių Amerikos Valstybėse 
ALTa. Mūsų visų pareiga 
šiems veiksniam padėti, 
idant šis sunkus ir atsako- 
mingas laisvinimo darbas 
būtų gerai atliekamas.

— Paskutiniu metu spau
doje skaitome apie mūsų or
ganizacijų bei veiksnių gin
čus dėl nepasidalinimo veik
los. Kokia Jūsų nuomonė?

— Išeivijos lietuvių veik- 
. snių santvarka yra gera. Iš
vystyta veikla kelia lietuvių 
vardą bei supažindina su 
Lietuvos laisvinimo byla 
plačiąją amerikiečių visuo
menę bei Valstybės parei
gūnus.

Mūsų organizacijų bei 
veiksnių ginčai yra ne kas 
kita, kaip atskirų asmenų 
ambicijos. Jei kartą nusto
tume juos minėti ir mažiau 
dėmesio į tai kreiptume, ti
kiu reikalas pagerėtų. Dirb
kime, o darbo yra apsčiai, 
tai nebus laiko nei energijos 
nėr eikalingiems ginčams 
vesti.

FIELD SERVICE ENGINEER 
Network Systems Corp. is the leading 
manufacturer in the area of computer 
networking, Our HYPER channel 
products provide high speed interface 
between centrai processors & periph- 
eral subsystems in a mixed vendor 
environment.
We are currently seeking a Field 
Service Engineer in the NJ & NY area 
to maintain our equipment. 4 yrs. ex- 
perience in Field Service preferable 
with a background in IBM, Univac, 
Honeywell, CDC or mini computcrs. 
Salary is commensurate with experi- 
ence. We have excellent employee 
benefits.

Call collect to LES BENSCH 
(612) 425-2202

NETWORK SYSTEMS CORP. 
7600 BOONE AVĖ. NORTH 

BROOKLYN P ARK, MINN. 55428
Equal Opportunity Employer M/F 

(14-16)

C O O K
For Priests in St. Margaret of Scot- 
land parish Rectory. Live-in orefer- 
able. Excellent private quarters in 
congenial household. No heavy-duty 
work expected. Ample time off. Re- 
ferences.

Call FATHER BOESSEN.
314-776-0363

(13-15)

W A N T E D 
0WNER OPERATOR

Originating out of Rhode Island, to 
-New York, New Jersey with return 
loads to Points in Conn., Rhode Island 
& Mass. Permanent lease. To pull 
company trailers.

Call 401-231-1100
Ask for George

(12-18)
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Mintys po nutarimo steigti lituanistinę

Atrodo, kad klausimas, ' 
kur įsteigti lituanistikos ka
tedrą yra pagaliau išspręs
tas. Kovo mėn, 1 dieną Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba nutarė steigti 
katedrą Illinois Universite
te, Chicago Girele. Katedra 
kainuos 800,000 dolerių. 
Tam tikslui lietuvių visuo
menė turės suaukoti 600,000 
dolerių.

PLB aiškina, kad ji ka
tedrai steigti galimybes ty
rinėjo keletą metų. To tyri
nėjimo išvadoje prieita nu
tarimo, kad nors ir lituanis
tikos specialistų paruoši
mas išeivijoje apima dauge
lį mokslo sričių, "pirmiau
sia dėmesys kreiptinas į lie
tuvių kalbą ir literatūrą." 
(Draugas, 1981 kovo 3). 
Klausimas kyla — kaip 
PLB valdyba priėjo prie ši
tos išvados. Ar ji įvertino 
bendrą lituanistikos moks
lo padėtį išeivijoje? Kokiais 
kriterijais ir kokiais meto
dais valdyba vadovavosi sa
vo tyrinėjime?

Norint padaryti moksliš
kai pagrįstą lituanistikos 
studijų vertinimą išeivijoje, 
reikia atsižvelgti į atsiek
tus darbus, mokslinio dar
bo kryptis ir išeivijos rei
kalavimus. Pavyzdžiu galim 
imti "Lituanus” žurnalą. 
Tai pagrindinis mokslinis 
anglų kalba žurnalas, kuris 
yra savotiškas lituanistinių 
studijų išeivijoje baromet
ras. Jei mes klasifikuosime 
visus straipsnius, kurie pa
sirodė šiame žurnale tarp 
1954-1978 metų, tai matysi
me, kad istorija, literatūra 
ir kalbotyra dominuoja žur
nalo turinį. Kiekis straips
nių, liečiančių ekonomines, 
politines ir sociologines te
mas, yra labai kuklus. Rū
pestį kelia faktas, kad pa
starųjų straipsnių skaičius 
dramatiškai mažėja. Pavyz
džiui, 1954-1966 metų tar
pe pasirodė 33 straipsniai 
politinių mokslų tematika, 
o 1967-78 metais — tik 9 
straipsniai. Ekonom i n i ų 
mokslų srityje iš viso buvo 
13 straipsnių, bet tik trys 
straipsniai pasirodė 1967 — 
1978 metų laikotarpyje.

Antras svarbus mokslinis 
žurnalas, kuris pasižymi 
moksliniais straipsniais, lie
čiančiais lituanistinius klau
simus, yra "Journal of Bal- 
tic Studies”. Penkerių me
tų laikotarpyje (1970-1975) 
pasirodė 106 straipsniai. 
Tik dešimt straipsnių buvo 
lituanistinėmis temomis. Iš 
šito kuklaus skaičiaus dau
guma straipsnių (6) lietė 
kalbotyrą ir literatūrą. Ne
buvo ne vieno straipsnio, 
kuris specifiniai analizuotų

katedra Augustinas Idzelis, Ph.D.

Dr. Augustinas Idzelis

dabartinės Lietuvos demor 
grafinę, ekonominę ar poli
tinę padėtį. Reikia pažymė
ti, kad estai ir latviai yra 
žymiai daugiau padarę šioje 
srityje ir daugiau dėmesio 
atkreipę į tuos klausimus.

Tokie svarbūs moksliniai 
žurnalai, kaip "Slavic Re- 
view”, "Soviet Studies” ir 
”Problems of Communism”, 
visiškai nekalba apie dabar
tinį gyvenimą, politinius ir 
socio-ekonominius procesus 
Lietuvoje. O Lietuva, kaip 
mes visi žinome, yra viena 
iš pačiu problematiškiausių 
respublikų visoje Sovietų 
Sąjungoje ir todėl vis dau
giau susilaukia dėmesio iŠ 
nelietuvių mokslininkų. O 
kame lietuvių mokslininkų 
įnašas? Įnašas mažas, nes 
mes neturime mokslininkų, 
kurie specializuotųsi tose 
srityse.

"Drauge” (1980 spalio 
23), "eps” klausia: 
mes išplėšime naują kartą 
kalbininkų, literatų, vertė
jų, tautosakininkų?” Padė
tis nėra jau tokia beviltiš
ka. Turim gražų skaičių ak-

”kur

Aldonos Sirutytės raižinys "Lietuva brangi...” Iš ciklo "Mano tėvynė dainose ir legendose”.

I

tyvių lietuvių kalbos, lite
ratūros ir net tautosakos 
žinovų, kurie yra baigę 
aukštuosius mokslus išeivi
joje. Tarp kalbotyrininkų 
mes turim Ford, Klimą, 
Marvan, Rėklaitienę, Robin- 
son ir Schmalstieg. Litera
tų skaičius ypač didelis: Šil
bajoris, Ostrauskas, Vaške
lis, Ciplijauskaitė, Skrups- 
kelytė, šliažas, Gražytė-Ma- 
ziliauskienė, Landsbergis, 
Girniuvienė, Zdanys, Valiu- 
kėnaitė ir eilė kitų. Tauto
sakos srity mes turim Bra- 
dūnaitę ir žygaitę.

Ko mums iš tikrųjų trūk
sta, tai mokslininkų, kurie 
studijuotų dabartinės Lie
tuvos ekonomiją, demogra
fiją, sociologiją ir politinį 
gyvenimą. Mums reikia 
daugiau Remeikių ir Var- 
džių. Kodėl mes dabar ne
turime mokslininkų kartos, 
kurie rašytų studijas apie 
Lietuvos industrializaciją, 
žemės ūkį, gamtos taršą, 
kaimo pasikeitimą, demo
grafinę kaitą ir rusifikaci
ją. Lietuvoje tie klausimai 
yra tendencingai pristato
mi, o išeivijoje mes neturi
me mokslininkų, galinčių 
šituos klausimus analizuoti. 
Išeivijoje mes turime ne tik 
galimybes, bet taip pat ir 

'.pareigą šiuos klausimus 
studijuoti ir pristatyti aka
deminiuose forumuose bei 
žurnaluose, žvelgiant į atei
ti, reikia atsiminti, kad 
socio-ekonominiai faktoriai 
nulems ne tik Lietuvos, bet 
ir visos Sovietų Sąjungos 
tolimesnį likimą. Įvykių ei
ga Lenkijoje tai jau įrodė.

Sprendimas steigti litua
nistinę katedrą Illinois 
Universitete yra jau pada
rytas. Reikia tikėtis, kad 
Chicagos lietuviai suteiks 
katedrai visakeriopą finan
sinę ir moralinę paramą. 

•Vi m
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Iniciatorių grupė yra verta 
mūsų pagarbos. Tačiau vėl 
kyla'klausimas: ką daryti 
su kitomis veikiančiomis li
tuanistinių studijų progra
momis, kaip, pavyzdžiui, 
Kent Statė Universitete? 
Ar mes dabar turim jas nu
rašyti į nuostolius ir visas 
pastangas bei ribotus finan
sinius išteklius sukoncen
truoti j vieną instituciją?

Pažvelkime Į Kento litu
anistinę programą. Ji pra
sidėjo prieš vienuoliką me
tų. Tai ilgas laikas. Iš pra
džių pagrindinis rūpestis 
buvo rinkti lituanistinę me
džiagą: knygas, spaudos 
komplektus ir archyvus. 
Kento universitetas buvo 
vienas iš pirmųjų, kuris 
pradėjo rūpintis šiuo reika
lu. Darbą pradėjo Dr. John 
Cadzow, Dr. V. Stankus ir 
šio straipsnio autorius. Po 
vienuolikos metų KSU turi 
turtingiausią litu anistinį 
rinkinį šiaurės Amerikoje. 
Lietuvių visuomenė, ypač 
pensininkai, paaukojo virš 
10,000 knygų. Knygų surin
kimas yra tik darbo pra
džia. Knygos turi būti kata- 
logizuotos, žurnalų kom
plektai ir knygos minkštais 
viršeliais turi būti įrištos. 
Reikia atkreipti dėmesį į 
faktą, vienos knygos įriši
mas universitetui kainuoja 
virš 10 dolerių. Tokių knygų 
Kento universitetas turi 
virš keletos tūkstančių. 
Reckefellerio F u n d acija, 
įvertindama šito rinkinio 
didelę mokslinę reikšmę, 
jau yra paskyrusi 56,000 
dolerių jo išlaikymui.

KSU lituanistinė progra
ma jau yra susilaukusi fi
nansines paramos iš plačios 
lietuvių visuomenės. Nors 
iki 1980 metų nebuvo jokio 
plataus aukų rinkimo va
jaus, lituanistinės stipendi
jos fondas surinko virš 
23,000 dolerių. Šių metų ko
vo 7 dieną Clevelande įvy
kęs banketas ”Vivat Acade- 
mia” sukėlė virš 7,000 do
lerių.

Pensininkas Jonas Balbo- 
tas paaukojo 1,000 dolerių. 
Jis rašo: ”Aš suprantu, kad 
šis Jūsų siekis yra labai 
reikšmingas, nes mūsų se
nosios kartos mokslininkai 
sparčiai retėja, o užpildyti 
jų spragą nebus kam. To
dėl mes visi, kiek galimy
bės leidžia, turime padėti 
aukomis tiems jauniesiems 
studentams, jei norime, kad 
ir ateityje lituanistinės pro
gramos planai būtų įgyven
dinti.”

Vyresnės kartos moksli
ninkas, 85 metų mokslų ve
teranas, Dr. Pranas Jucai- 
tis, taip rašo: ”Į JAV atvy
kau 1948 metų pabaigoje. 
Dėsčiau chemiją Gannon 
Universitete, Erie, Pa. sep- 
tynius semestrus. Algos ta
da buvo mažos. Iš mažų san
taupų (nuo 1961 metų pen
sijoje) siunčiu čekį (100 
dolerių)”.

Dabartiniu laiku stipendi
jos fondas turi virš 30,000 
dolerių, ir vis dar auga.

Kent Statė Universiteto 
administracija entuziastin
gai rėmė ir rems lituanisti
nę programą. Tenka išgirsti 
pasisakymų, kad Kentas 
esąs trečios eilės universL 
tetas ir neturįs "prestižo”. 
Tas pusiau demagogiškas 
priekaištas ignoruoja fak
tą, kad universitetas ne tik 
remia, bet taip pat yra su
daręs dėkingą dirvą litua
nistinėms studijoms puose
lėti. Pragmatiškai žiūrint, 
universiteto tariamą silpną 
"akademinį autoritetą” mes 
galim panaudoti savo nau
dai, nes universitetas tam- 
pa žymiai palenkesnis rim
tiems akademiniams užsi
mojimams remti. Kent 
Statė universitete ne tik yra 
atviros durys, bet taip pat 
jame randasi palankus kli
matas svarbiausiuose uni
versiteto administraci jos 
sluoksniuose, čia mes ne
kalbame apie departamentų 
vedėjus, bet apie pačią ad
ministracijos viršūnę. Ken
te lituanistinė programa 
”nepaskęs” tarp kitų pro
gramų, kaip^ tai įvyko su 
ukrainiečių programa Har
vardo universitete.

Taigi, dabartiniu laiku, 
Kento universitetas turi 
turtingą ir svarbų lituanis
tikos rinkinį. Finansinė ba
zė ne tik yra sukurta, bet 
vis dar auga. Universiteto 
administracija konkrečiai 
įrodė savo užsiangažavimą 
remti lituanistines studijas 
ir tyrinėjimų darbą, žiūrint 
į artimą ateitį, galim drą
siai tvirtintų kad Kent 
Statė Universitetas turi vi
sas sąlygas Lituanistikos 
tyrimo Centrui steigti, ku
rio tikslas būtų studijuoti 
dabartinės Lietuvos padėtį 
ir tokiu būdu užpildyti išei
vijos gilią spragą lituanisti
kos studijų srityje.

(Nukelta į 6 psl.)
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Kas įmanomiau ir tikslingiau
lietuvių mokslui

Dėl lituanistikos katedros steigimo

-f
P. Jonikas

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad ‘Pasaulio J Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ir jos suda
ryta iniciatyvinė lituanistikos 
katedrai steigti grupė’ 1981 m 
kovo 1 d. nutarusi lituanisti
kos katedrą steigti Ilinojaus 
universitete, Chicagoje.

Kiek man yra tekę su litua
nistikos katedros steigimo da
lyku ir kelių JAV universitetų 
tuo reikalu siūlymais susipa
žinti, neatrodo, kad kalbama
sis nutarimas gerai pagrįstas 
ir mūsų sąlygomis yra prieina
miausias, tikslingiausias ir 
naudingiausias lituanistikai 
paremti. Savo abejojimus dėl 
lituanistikos katedros steigimo 
kuriame JAV universitete dar 
prieš kalbająjį nutarimą bu
vau išdėstęs vienai katedros 
steigime dalyvaujačiai institu
cijai, bet iš spaudoje paskelb
tos informacijos nematyti, kad 
tos abejonės buvo PLB svarsty
tos, bent nebuvo nurodyti nu
tarimą parėmę moty,roi tiems 
abejojimams atsverti.

JAV universitetų, su kuriais 
PLB atstaovai susisiekė, siūly
mai steigti juos lituanistikos 
katedrą (turinčią aukštesnio 
laipsnio studijų tikslą) vargu 
ar patenkintų svarbiausius lie 
tuvių visuomenės lūkesčius, 
ypač kad tai lietuviams kai
nuotų šimtus tūkstančių, o gal 
ir per milijoną dolerių.

Man atrodo, kad . nevienu 
atveju pasiektume ne bloges
nių, o kartais ir geresnių re
zultatų, kad ir mažesnę sumą 
nukreipę į mūsų pačių vado
vaujamą mokslinę instituciją.

Ir iš tikrųjų, juk lituanisti
kos katedros steigimas kuria
me JAV universitete tėra rei
kalingas, jei ta katedra galėtų 
atlikti tokį mums vertingą 
mokslinį darbą, kurio neatlie
ka ar negali atlikti Lietuvos ar

kalbos studiją pateikdamas 
mokslo pasauliui universiteti
nės leidyklos vardu.

O gausios knygų ar periodi
kos kolekcijos, derančios spe- 
cialai lituanistikos studijoms 
nė viena JAV universitetinė 
biblioteka neturi, nors kai 
kuriose jų ir yra kiek didesnis 
(bet ne pakankamai didelis) li
tuanistinių spaudinių rinkinys 
(Ilinojaus universitete pvz. A. 
Salio kolekcija). Tokioms stu
dijoms dabar svarbių leidinių, 
išėjusių ypač nepriklausomy- 
biniu Lietuvos laikotarpiu, o 
taip pat ir senesniais laikais, 
yra nemaža privatinėse pačių 
lietuvių rankose. Pagaliau ir 
JAV universitetinės bibliote
kos nevienur lengvomis sąly
gomis prieinamos mokslinėms 
studijoms, atliekamoms ir už 
tų universitetų ribų.

Kokio ypatingo mokslinio 
prestižo negalės suteikti litua
nistikai, lituanistiniams moks
lo darbams ir lituanistikos ka
tedra. Prestižo pagrindas yra 
pats mokslo veikalas, parašy
tas specialisto (lietuvio ar ne
lietuvio) ir rimtų specialistų 
objektyviai įvertintas. Tokį 
veikalą, kad ir ne kurios kated 
ros globojamą, gali paprašytas 
rekomenduoti autoritetingas 
mokslininkas (pvz. to veikalo 
prakalboje), o išorinę etiketą 
gali nevienu atveju pridėti ir 
kuri universitetinė leidykla, 
pavyzdžiui, gavusi iš lietuvių 
finansinę parmą, kaip tai pa-

MINTYS PO 
NUTARIMO...

(Atkelta iš 5 psl.)
Norint užtikrinti, kad li

tuanistinė programa Kente 
atitiktų lietuvių visuomenės 
interesus, yra įsteigtas Li
tuanistinei Programai KSU 
Remti Komitetas. Į komite
to sudėtį įeina: P. Alšėnas, 
A. Balašaitienė, Dr. H. Bra
zaitis, R. Bublys, Dr. A. 
Idzelis, L. Jokūbaitis, Dr. K. 
Kliorys, V. Laparskas, A. 
Kalvaitis, Dr. A. Pliodžins- 
kas, A. Rukšėnas, Dr. V. 
Stankus, R. Saikus, Dr. D. 
Tamulionytė ir Dr. K. žy- 
gas. Komitetą sudaro įvai
rių profesijų ir kartų at
stovai.

Kento programa nesikry- 
žiuos su steigiama katedra. 
Kento lituanistinės progra
mos reikšmė jau yra įrody
ta. šitą faktą pripažino 
Rockefellerio Fundacija ir, 
kas svarbiausia, plati lietu
vių visuomenė, kuri aukoja 
knygas ir pinigus.

ir kitų kraštų mokslo instituci
jos.

Lituanistikos katedrai steig
ti JAV nurodomi apskritai to
kie pagrindiniai motyvai:

1. Jaunų lituanistikos spe
cialistų paruošimas;

2. lituanistikos sričių tyri
nėjimas ir tų sričių mokslinių 
darbų rašymas ir skelbimas;

3. didesnė atitinkamų 
mokslo priemonių (knygų, pe
riodikos ...) kolekcija;

4. mokslinės institucijos 
prestižas.

Bet ar tų motyvų patenkinti 
negali kad ir atitinkamai susi
tvarkęs dabartinis Lituanisti
kos institutas - ir greičiausiai 
su žymiai mažesniu kapitalu - 
juo labiau, kad mūsų rankose 
esanti institucija geriau žinotų 
kurie moksliniai darbai pir
miausiai ruoštini ir leistini. La
bai abejotina, ar kuris žymes
nis JAV universitetas norės li
tuanistines studijas tvarkyti 
pagal mūsų pageidaujamą 
planą.

Philadelphijos ir Chicagos 
universitetuose buvusios litua
nistinės programos buvo relia
tyviai nesėkmingos patraukti 
bent studentams lietuviams, 
iš kurių viltasi susilaukti kūry
bingo lituanistikos specialistų 
prieauglio. Kokios yra gali
mybės, kad jų daugiau pri
trauktų steigsima JAV univer
sitete lituanistikos katedra? 
Daugiau jau galėtų padaryti 
čia bendros organizuotos pa
čių lietuavių pastangos tokių daryta ir minėtojo prof. Mar- 
studentų ieškoti, teikti jiems' van veikalo atveju, 
reikalingą ypač materialinę 
paramą, skleisti atitinkamą 
informaciją.. O to nesusilau
kė, ar per maža tesusilaukė, 
pavyzdžiui, buvusi Chicagos 
universiteto lituanistinė prog
rama ne dėl dėstytojų kaltės, 
bet pirmiausia dėl mūsų visuo 
menės nerangumo, net kai ku - bet reikia reliatyviai obj'ekty- 
rių organizacijų vadovaujan
čių asmenų neturėjimo 'blai
vesnės perspektyvos bendrų 
pastangų reikalaujančiam lie
tuviškam studijų darbui.

Ir rimtesnio lituanistinio 
mokslo darbo katedra bent 
greitai negalės paruošti, jei 
ten tedirbs vienas vyresniojo ir 
vienas jaunesniojo mokslo per
sonalo narys, kai jiems teks at
likti ir mokomasis (dalyko dės
tymo studentams) darbas. Mū 
sų rankose esant mokslo įstai
ga galėtų greičiau susirasti tų 
mokslinių lituanistinių darbų 
(jau paruoštų, ruošiamų ar 
ruoštinų), kurie mums yra 
svarbesni ir aktualesni. Ne
kartą ir lietuvių spaudoje yra 
pasigirdę balsų, kad vienas ar 
kitas mokslininkas, universite
to profesorius kitatautis meily
tų savo lituanistiniam darbui 
išleisti finansinės paramos iš 
lietuvių. Pastaruoju laiku to, 
pavyzdžiui, yra prašęs Austrą 
lijojeprofesoriaująs dr. J. M ar- 
van. Su Australijos lietuvių 
fondo finansine parama jis 
paskelbė savo studiją ‘Modern 
Lithuanian Declension’ (Da
bartinės lietuvių kalbos links
niavimas), kurią išleido Michi 
gano universitetas (Ann Arbor 
1978), tuo būdu šią lietuvių

garantuoja, kad pats darbas 
bus objektyviai atliktas. Ta
tai bene ryškiai parodė kad ir 
pastarasis Encyclopaedia Bri- 
tannica leidimas, ‘pagarsėjęs’ 
Lietuvos dalyko (temos) išdės
tymu savo skiltyse.

Kiek galima spręsti iš mūsų 
ligšiolinio apsityrimo, atrodo, 
kad projektas steigti JAV uni
versitete lituanistikos katedrą 
anaiptol nėra be priekaištų, 
yra per brangus, ypač kad ji 
gali mūsų vilčių nepatenkinti. 
Vieno JAV valstybinio univer
siteto atstovas pasitarime su 
lietuviais lituanistikos kated
ros steigimo reikalu yra pažy
mėjęs, kad ukrainiečiai, įmo
kėję netoli trijų milijonų dole
rių Harvardo universitetui už 
ukrainiečių studijų įsteigimą 
jo sienose, dabar jaučiasi ne
patenkinti. Tad kodėl negali 
kalbamojo tikslo siekti mokslo 
reikalui įkurtasis Lituanistikos 
institutas, kuris pats turėtų sa
vo rankose tytinėjimo ir moks
linių darbų skelbimo planą, 
visą galėdamas atlikti žymiai 
mažesnėmis išlaidomis, negu 
reikalauja lituanistikos kated
ros steigimas JAV universitete

Ligi šiol, labiausiai ankstes
niais metais, Lituanistikos ins
titutas palyginti nedaug tega
lėjo pasireikšti savo narių 
moksliniais darbais, o ypač jų 
skelbimu, svarbiausia dėl šių 
priežasčių: 1. instituto vado
vybė, jo skyrių vadovai, pra
gyvenimo šaltiniui turėdami 
kitas tarnybas, nedaug laiko 
teskyrė pačiam institutui, ty
rinėjimo, mokslo veikalų rašy
mo ir jų leidimo darbui; 2. 
pats institutas beveik visiškai

neturėjo lėšų, negalėjo net sa
vo pačių narių paruoštų dar
bų leisti; 3. nebuvo sutarti
nės organizuotas visuomenės 
paramos.

Lituanistikos institutas ar jo 
žinioje esąs kitas steiginys gale 
tų daug sėkmingiau lituanisti
nį mokslo darbą (tyrinėjimą, 
veikalų skelbimą) atlikti, jei 
turėtų keletą asmenų, tinka
mai apmokamų ir visą savo 
darbo laiką skiriančių jo užda 
viniams vykdyti. Į tų asmenų 
darbo apimtį įeitų ir ieškoji
mas lituanistikos prieauglio ta 
lentų, pasirūpinimas jų akade 
deminiu paruosimu (pvz. pri
reikus pasiūlant kurį geresnį 
universitetą su atitinkamais 
specialistais), jiems tinkamos 
medžiaginės paramos suteiki
mas. Taip pat tie instituto as
menys turėtų palaikyti santy
kius su lituanistikos darbą 
dirbančiais kitų tautų moksli
ninkais bei institucijomis, kad 
tuo būdu, be kitko, būtų gali
ma prireikus jų darbą parem
ti atitinkama informacija ar ir 
lėšomis, žinoma, neatmetant 
kitataučio autoriaus skirtingos 
pažiūros ar dalyko interpreta
cijos, jei tik jo studijos dalykas 
tikrai pagrįstai, objektyviai 
nagrinėjamas.

Gal ir dar vienas kitas spe
cialistas galėtų institutui dirb
ti apibrėžtą dalį savo laiko, 
pvz. kas nenorėtų atsisakyti 
savo tarnybos kuriame univer 
sitete. Žinoma, tas viskas tu
rėtų būti legaliai ir formaliai 
nustatyta, kad pasiimtasis dar
bas būtų rimtai dirbamas ir 
atliktas.

Mažeika & K

Dar argumentu steigti JAV 
universitete lituanistikos ka
tedrai kartais nurodomas rei
kalas neužsisklęsti siauriau su
prastos tautinės lietuvių kul
tūros rėmuose, bijant kitų tau
tų kultūrinės įtakos. Žinoma, 
kad tokio siaurumo nereikia,

vaus mūsų tautinės kultūros 
tyrinėjimo ir puoselėjimo. Ta
čiau patikėjimas to kultūros 
darbo - kad ir akademinei - 
nelietuvių institucijai dar ne-
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DR. POVAS ZAUNIUS (57) Dr. Albertas Gerutis

Haagos teismo sprendimas
Mo

tyvacijoje išvedama, kad „Konvencijos Šalys 
tikrai nesiekė padalinti suverenumą dviems or
ganizmams, kurie turėjo būti drauge tame Kraš
te. Jos tenorėjo laiduoti perduodamam Kraš
tui tam tikrą platų įstatymų leidimo, teismų, 
administracijos ir finansų decentralizacijos 
laipsnį, suderintą su Lietuvos Valstybės vienin
gumu ir esantį jos pačios suverenumo ribose.

Tuo tarpu kai Lietuva turėjo naudotis visu 
savo suverenumu į perduotą kraštą, išskyrus 
apribojimus, padarytus to suverenumo vykdy
mui, Klaipėdos Krašto autonomija tegalėjo 
reikštis tik jai nustatytose ir apibrėžtose ribo
se”. Teismas pacitavo statuto 7-tą straipsnį, 
kuris sako: „Dalykai, kurie, einant šiuo Statu
tu, nepriklauso Klaipėdos Krašto vietinių orga
nų kompetencijai, priklausys tiktai Lietuvos 
Respublikos kompetetingiems organams”. Iš to 
nuostato teismas išvedė: „Akivaizdoj šio 
straipsnio negalima remtis Statuto tylėjimu bet 
kurioj srity susiaurinti Lietuvos suverenumą 
Klaipėdos Krašto autonomijos naudai, nė anai 
drausti vykdyti tam tikras teises vien dėl to, 
kad jų nėra įsakmiai pareikšta Klaipėdos Sta
tute. Be to, Statutas buvo sudarytas ne tei
sėms duoti Lietuvai, bet nustatyti ribas auto
nomijos, kurią 1924 metų Paryžiaus Konven
cijos šalys norėjo suteikti Klaipėdos Kraštui”.

Iš to fakto, kad pagal statutą gubernato
riui suteikta veto teisė prieš seimelio (įstatymų 
leidimo organo) priimtus įstatymus, teismas iš
vedė, kad centro valdžiai turėjo būti palikta 
priežiūros teisė taip pat vykdomosios valdžios 
(direktorijos) atžvilgiu. „Teismo nuomone yra 
negalima prileisti, kad Konvencijos mintis būtų 
buvusi palikti Lietuvos Valstybę, Klaipėdos 
Krašto suvereną, be jokios priemonės tais at
vejais, kada Klaipėdos Krašto vykdomoji val
džia užgautų Statutą savo kompetenciją peržen
giančiais veiksmais”. Pagal teismą negalima pri
leisti, kad „Direktorijos Pirmininkui suteiktoji 
teisė yra absoliuti ir visais atvejais palieka tol, 
kol Seimelis jam teikia savo pasitikėjimą, tai 
reikštų, kad Pirmininkas galėtų pažeisti Sta
tutą ir užgauti Lietuvos Vyriausybės organus, 
jei tik Seimelis pritars jo žygiams. Toks aiški
nimas sugriautų visą santvarką 1924 m. Pary
žiaus Konvencijos ir prie jo pridėto Statuto, 
kuriais Klaipėdos Kraštas, būdamas Lietuvos 
suverenume, turi naudotis autonomija tam tik
rose ribose”. Toliau pabrėžiama, kad „Statuto 
mintis buvo nepalikti Lietuvos Vyriausybę be 
apsaugos nuo Klaipėdos Krašte vykdomąją ga
lią vykdančių organų Statuto peržengimų (...) 
Tinkama Statuto interpretacija Gubernatoriui 
turi būti pripažinta teisė prižiūrėti Klaipėdos 
vykdomosios valdžios veiksmus, įsitikinti, kad 
šie veiksmai neperžengia vietos organų kompe
tencijos, tokios kompetencijos, kokia yra numa
tyta Statute, kad jie neprieštarauja Statuto 6 
straipsnio nuostatams nei Lietuvos tarptauti
niams pasižadėjimams. Jeigu taip yra, 16 
straipsnio pareikštas principas, kuriuo gali būti 
vetuotas legislatyvės priemonės, čia turi būti 
taip pat taikomas, tariant, Gubernatorius turi 
teisės imtis reikiamų priemonių Lietuvos Vy
riausybės interesams apsaugoti.

Teismas negali tikėti, kad 17 straipsnio 
prasmė visais atvejais atmeta teisę atšaukti 
Direktorijos Pirmininką, kuris yra gavęs Sei
melio pritarimą, priešingai, tinkama Klaipėdos 
Krašto Statuto interpretacija rodo, kad Guber
natorius gali turėti teisę atšaukti Direktorijos 
Pirmininką”.

Pasiremdamas visais savo suformuluotais 
motyvais, teismas nutarė, kad „Klaipėdos Kraš
to Gubernatorius turi teisę valstybės interesų 
apsaugos priemone atšaukti Direktorijos Pirmi
ninką akivaizdoj rimtų faktų, galinčių užgauti 
Lietuvos suverenumą ir nesant kitų priemonių”.

Kaip matome, šiuo pagrindiniu klausimu, 
kuris sukėlė patį ginčą, teismas nedviprastiš- 
kai pripažino Lietuvos pažiūrą, kad gubernato
rius turi teisę atšaukti direktorijos pirmininką. 
Teismui nusprendus šiuo pagrindiniu klausimu, 

visi kiti klausimai, į kuriuos teismas atsiliepė 
savo sprendimu, teturėjo daugiau ar mažiau 
antraeilę reikšmę.

Į keturių signatarinių valstybių antrą klau
simą, „ar Gubernatoriaus teisė atšaukti Klai
pėdos Krašto Direktorijos Pirmininką priklauso 
nuo kai kurių sąlygų ir aplinkybių, ir kokios 
yra sąlygos ir aplinkybės”, teismas nedavė tie
sioginio atsakymo. „Teismas negalėtų čia gilin
tis, nes klausimo sprendimas, būtent, ar tos 
sąlygos ir aplinkybės yra ar jų nėra, pareis 
nuo to, koki bus faktai kiekvienu atskiru at
sitikimu”.

Trečias punktas ieškovių valstybių agentų 
buvo taip suredaguotas: „Jei teisė atšaukti Di
rektorijos Pirmininką būtų pripažinta, ar jo 
atšaukimas reikštų ir kitų Direktorijos narių 
pareigų nutraukimą”.

Teismas tuo klausimu pasisakė, kad, atšau
kus pirmininką, kitų direktorijos narių ta prie
monė neliečia. Pasak teismo, „autonomija, ku
rią Statutas suteikia Klaipėdos Kraštui, apima 
tokią plačią sritį, kad Direktorijai pavesta val
džia turi nuolat vykdyti valdymo veiksmus. 
Kraštas negali palikti be valdžios. Teismas pa
stebi, kad tas faktas buvo Gubernatoriaus pri
pažintas p. Boettcherio atšaukimo metu, nes 
jis tuojau ėmėsi žygių paskirti 'kitą asmenį 
Pirmininko pareigoms eiti, iki galutinio pasky
rimo”. „Teismas mano, kad Gubernatoriaus 
Direktorijos Pirmininko atšaukimas pats nenu
traukia kitų Direktorijos narių pareigų, kurie 
paliauja ėję savo pareigas, tik kai yra pakeisti”.

Ketvirtas punktas yra toks: „Jei teisė at
šaukti Direktorijos Pirmininką egzistuoja tik 
tam tikromis sąlygomis ar tam tikromis aplin-' 
kybėmis, ar p. Boettcherio atšaukimas, pada
rytas 1932 m. vasario mėn. 6 d., reguliarus, 
žiūrint aplinkybių, kuriomis jis įvyko”.

Teismas kiek išsamiau sustojo ties tomis 
priežastimis, kurios davė pagrindą gubernato
riui atšaukti Boettcherį, t. y. jo kelionė į Ber
lyną ir ten vestąsias derybas. Jis nurodo, kad 
kai Boettcheris buvo atšauktas iš pareigų, tas 
klausimas svarstytas Tautų Sąjungos taryboje. 
Diplomatinė korespondencija, kuria Lietuva ir 
Vokietija pasikeitė tų metų sausio mėnesį, pa
rodo, kad būta „įvairių nesutikimo priežasčių”. 
Toliau teismas išvedė: „Tokiomis sąlygomis p. 
Boettcherio veiksmas buvo toks veiksmas, kurį 
Lietuva turėjo pagrindo laikyti pavojingu ir 
galinčiu pakenkti jos suvereninėms teisėms. Tai 
buvo, turint galvoje tai, kad Teismas jau pri
pažino jį Statuto užgavimu, toks veiksmas, nuo 
kurio Lietuva turėjo teisės apsisaugoti.

Neatrodo, kad bet kuri kita priemonė, jei 
tik p. Boettcheris būtų palikęs eiti Direktorijos 
Pirmininko pareigas, būtų suteikusi Lietuvos 
Vyriausybei tinkamą apsaugą, čia Gubernato
rius turėjo pagrindo atšaukti Direktorijos Pir
mininką. Jei Gubernatorius būtų taip pasielgęs, 
lyg p. Boettcherio veiksmų būtų visai nebuvę, 
toks jo pasielgimas nebūtų galėjęs suteikti tin
kamos apsaugos. Nebūtų jokio laido prieš toly
gius p. Boettcherio ir jo kolegų mėginimus atei
ty kištis į sritį, kuri neįeina į ribas Klaipėdos 
Krašto autonomijos, Statuto nustatytos, ir kuri 
yra išskirtinai Lietuvos Vyriausybės kompe
tencijoj”.

Atskiru sprendimu teismas pasisakė dėl 
Lietuvos reikalų gynėjo prašymo nesvarstyti 
ieškovių pateiktus 5 ir 6 punktus, t. y. dėl Si
maičio direktorijos paskyrimo ir seimelio palei
dimo, nes skundas paremtas ne tariamu sta
tuto pažeidimu, o gubernatoriaus politinių 
sprendimų tikslingumo kritika. Teismas atme
tė Lietuvos išskirties prašymą ir nutarė tuos 
klausimus išžiūrėti iš esmės.

Toliau teismas pasisakė dėl 5-tojo punkto, 
kuris skamba taip: „Ar p. Simaičio pirminin
kaujamos Direktorijos sudarymas tomis aplin
kybėmis, kuriomis jis įvyko, yra reguliarus”.

Teismas rūpestingai nušvietė klausimo vi
sumą. Pasak teismo, „Gubernatoriaus prievolė 
apriboti savo skyrimą asmenimis, dėl kurių jis, 
sveikai galvodamas, gali manyti, kad jis gaus 

Seimelio pasitikėjimą, nėra juridinė prievolė. 
Tai yra sveiko proto dalykas ir natūrali pa
sekmė noro, kurį turės kiekvienas Krašto Gu
bernatorius, daryti visa, kas galima, kad be 
jokių kliūčių veiktų Statuto įsteigtas režimas.

Gubernatorius, iš tiesų, neprivalo laiduoti 
sau Seimelio pritarimą derybomis iš anksto su 
jo partijomis ar grupėmis. Pasitikėjimas bus 
Seimelio pareikštas savo keliu tinkamu laiku, 
kai Direktorija jam prisistatys. Iš Statuto Gu
bernatorius savo atsakomybe skiria Pirminin
ką ,ir tik vėliau Seimelis jam pareiškia savo 
pasitikėjimą arba nepasitikėjimą”.

Teismas pripažino, jog neabejotina, kad 
Simaitis buvo „kvalifikuotas” direktorijos pir
mininko pareigoms. Teismas taip pat paliudijo, 
kad Simaitis dvi savaites derėjosi su daugumos 
partijų vadais sudaryti direktorijai, kuri jiems 
būtų priimtina. „Taigi net jei galėtum manyti, 
kad Gubernatorius turėjo teisinę prievolę pa
skirti Direktorijos Pirmininku asmenį, kuriam 
jis galėjo, sveikai galvodamas, numatyti Seimelį 
pareikšiant pasitikėjimą, šita teisinė prievolė 
būtų buvusi šiuo atveju išpildyta”.

Toliau teismas pasisakė dėl pareikštos nuo
monės, kad gubernatorius tik tam tepaskyrė 
Simaitį, kad galėtų paleisti Seimelį ir kad toks 
gubernatoriaus veiksmas negali būti suderin
tas su statutu. Teismas išsitarė: „Faktai ne
patvirtina tokio spėjimo, kad p. Simaitis te
buvęs paskirtas tik tam reikalui. Jei derybos 
su daugumos partijomis būtų baigusios susita
rimu, Seimelis nebūtų paleistas”.

Teismas taip pat pasisakė dėl prancūzų 
agento teiginių, jog užsienių reikalų ministras 
Dr. Zaunius jau anksčiau pareiškęs, kad seime
lis būsiąs paleistas, jei Simaičio derybos su 
daugumos partijomis neduos rezultatų. Teis
mas išvedžiojo: „Vienintelis argumentas tam 
spėjimui (kad Simaičio direktorija sudaryta tik 
tam, kad paleidus seimelį. Mano pastaba), pa
tvirtinti yra tas, kad p. Zaunius, Lietuvos už
sienių reikalų ministeris, Kaune ir Ženevoje per 
derybas su Keturių Valstybių atstovais pareiš
kė, kad, jei daugumos partijų vadai atsisakytų 
bendradarbiauti Direktorijai sudaryti ir jei Sei
melis pareikštų nepasitikėjimą tai Direktorijai, 
kuri galėtų būti sudaryta, reikėtų paleisti Sei
melį. šios p. Zauniaus pastabos yra ne kas kita, 
kaip tik spėliojimas, kas galėtų atsitikti Klai
pėdoj ; jos nėra nesuderinamos su nuoširdžiu 
noru sudaryti Seimeliui priimtiną Direktoriją 
ir tam reikalui daryti visa, kas galima”.

Haagos teismas nutarė, kad „aplinkybėmis, 
kuriomis jis įvyko, p. Simaičio Direktorijos su
darymas yra reguliarus”.

Pagaliau teismas ir dėl šešto punkto, kurio 
turinys toks: „Ar Seimelio paleidimas, padary
tas 1932 m. kovo 22 d. Klaipėdos Krašto Guber
natoriaus, yra reguliarus, kada p. Simaičio pir
mininkaujama Direktorija negavo Seimelio pa
sitikėjimo”.

Teismas šiuo klausimu davė neigiamą atsa
kymą, pareikšdamas, kad seimelio paleidimas, 
nebuvo reguliarus.

Jeigu teismo motyvai, kuriais pasirėmęs 
jis vienaip ar kitaip pasisakė dėl ankstyvesnių 
punktų, veikia įtikinamai, tai to negalima teig
ti dėl teismo atsakymo į šeštąjį pnktą dėl sei
melio paleidimo. Be abejojimo, tuos matyvus 
surašė to meto aukščiausio teismo teisėjai ir 
teismo sprendimas buvo galutinis, be apelia- 
cijos. Bet motyvai nepasižymėjo aiškumu, jie 
neišsklaidė abejojimų.

Motyvuose, tarp kita, sakoma: „Neabejo- 
tina, kad Direktorijos juridinis buvimas pra-. 
sideda tada, kada ji yra sudaryta. Nuo to mo
mento ji turi teisės veikti kaip Direktorija ir 
atlikinėti reikalus. Jai nereikia laukti, kol jai 
Seimelis pareikš pasitikėjimą. Krašto adminis
tracija negali būti sustabdyta.

Antra vertus, Direktorija, kuri niekad nė- 
Ya gavusi Seimelio pasitikėjimo, negali nieko 
daugiau atstovauti kaip asmenišką Gubernato
riaus ir jo paskirto Direktorijos Pirmininko as
mens valią ir pažiūras. Niekas nelaiduoja, kad 
jų pažiūros atstovautų kokiu nors būdu Klai
pėdos Krašto vietos elementą”. Girdi, tokiu at-. 
veju „padėtis labai panėšėtų į tai, lyg būtų 
duota galia vienam Gubernatoriui paleisti Sei
melį”.

(Bus daugiau)
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AUSTRALUOS LIETUVIAI
Laukaitis

cijos su tėvais grįžo į Lie- mėgiamas ir vadinamas Abiejose Adamkavičių 
tuvą ir apsigyveno Mari- ”Perfect gentleman”. Prieš laidotuvėse dalyvavo labai

PREMIJA LIETUVIUI 
ARCHITEKTUI

Praeitų metų pabaigoje 
Sydnėjuje šešių metų ar
chitektūros studijas pabai
gė Rimas Kabaila, buvusio 
Krašto Valdybos pirminin
ko prof. dr. A. Kabailos ir 
pedagogės bei dailininkės 
Vidos Kabailienės sūnus. Iš
skirtinas yra šis jaunas ar
chitektas, kuris savo baigi
mo mokslinėje tezėje pasi
rinko temą ”Traditional Li- 
thuanian Architecture". Tai 
buvo tema, kurią galėjo do
minti ne vien tik šios srities 
specialistus, bet taip pat čia 
buvo parodyta Lietuvos 
praeitis, gyvenimas, papro
čiai ir kt, Į šį savo darbą 
architektas R. Kabaila įdė
jo labai daug darbo, su
rinkdamas medžiagą iš įvai
rių šaltinių ir iš lietuvių, 
vokiečių, lenkų, latvių ir ki
tų kalbų išleistų knygų apie 
Lietuvą, ši teze apėmė 267 
puslapius iliustruotus foto 
kopijomis. Šį savo darbą 
jaunasis architektas skyrė 
savo senelio, nesenai Aus
tralijoje mirusio, teisinin
ko Antano Mikailos prisi
minimui, nes jis, dar gyvas 
būdamas, pasiūlė mokslinį 
darbą rašyti apie Lietuvą 
ir jos architektūrą.

Australijos Lietuvių Fon
das, įvertindamas šį R. Ka
bailos parašytą akademinį 
darbą apie Lietuvos archi
tektūrą ir pačią Lietuvą, 
paskyrė jam 500 dol. pre
miją, kurią Vasario 16-sios 
proga Sydnėjuje įteikė Lie
tuvių Fondo atstovas Br. 
Stašionis.

ATSISVEIKINANT 
MIRUSIUOSIUS

Vis daugiau ir daugiau. 
Australijos žinomų lietuvių 
iškeliauja į amžinąjį Ana
pilį, paliekant skaudžiai tuš
čias vietas ne tik savose 
šeimose, bet ir visoje mūsų 
nedidelėje lietuviškoje ben
druomenėje.

šių metų sausio pabaigo
je Sydnėjuje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Kazys 
Radauskas. Gimęs Žemaiti
joje, garsioje Luokės para
pijoje, jis mokėsi Telšiuose, 
vėliau mokytojų seminarijo
je ir amatų mokykloje da
vė muzikos pamokas, vedė 
mokytoją E. Vitkevičiūtę, 
karo audroms prasidėjus, 
pasitraukė į Vokietiją ir po 
karo atvyko į Sydnėjų. čia 
įsikūrė labai gražiai, nuo
širdžiai dirbo Katalikų 
Draugijoje, savaitgalio mo
kykloje, skautuose ir išau
gino sūnų advokatą Ričar
dą ir dukrą Reginą, kurie 
taip pat gražiai reiškiasi 
lietuviškame gyvenime, Ri
čardui sukuriant lietuvišką 
šeimą su chicagiete Ramune 
Janušaityte. Sunkus vėžys. ; 
trejus metus kankinęs šį . 
puikų Sydnėjaus lietuvį, pa- • 
kirto jį ir vasario 3 dieną

įvyko ja laidotuvės, daly
vaujant labai daug jo drau
gų ir prietelių.

Melbourne buvo palaido
tas buvęs iškilusis Lietuvos 
sportininkas Leopoldas Ke
palas. Gimęs Petrapily, po 
karo grįžo į Lietuvą, mokė
si Šiaulių gimnazijoje, kur 
aktyviai įsijungė į sporti
nį ir skautų gyvenimą. Vė
liau mokėsi Kauno "Auš
ros” berniuko gimnazijoje 
ir baigė Kauno Aukšt. Tech
nikos Mokyklą. 1937 metais 
jis žaidė už Lietuvos rink
tinę Europos krepšinio pir
menybėse Rygoje ir ten su 
Lietuvos rinktine laimėjo 
pirmą kartą Europos krep
šinio pirmenybes. Be krep
šinio, jis buvo ir labai ge
ras atletas, pastatęs eilę 
Lietuvos rekordų. Vokieti
joje gyveno Hanau stovyk
loje, ėjo skautų vado pa
reigas ir buvo pakeltas į pa- 
skautininkus. Australijoje 
priklausė skautininkų Ra
movei, gyveno toliau nuo 
Melbourno lietuvių ir mažai 
kur rodėsi platesniame lie
tuviškame gyvenime. Pali
ko žmoną Genovaitę, dukrą 
Vėjūnę ir sūnų Rimantą.

Sydnėjuje, vasario 25 die
ną buvo palaidotas teisinin
kas Vytautas Skrinska. Gi
męs Ukrainoje, po revoliu-

jampolėje, kur Vytauto tė
vas buvo teisėjas, iki ištrė
mimo į Sibirą, kur prieš ke
liolika metų ir mirė. Vytau
tas baigė Rygiškių Jono 
gimnaziją, įstodamas į Tei
sių Fakultetą Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune. 
1938 metais pašauktas at
likti karinę prievolę, ją bai
gė atsargos leitenanto laips
niu ir 1939 metais grįžo į 
universitetą, kurį baigė 
1940 m., po trumpo laiko 
vesdamas baleto artistę Ta
marą Pagodinaitę. Be savo 
darbo teisėje, jis kurį laiką 
dirbo ir Kauno radiofone. 
Vakaruose po karo gyveno 
Austrijoje ir vėliau Vokie
tijoje, kur aktyviai dalyva
vo lietuviškame gyvenime. 
Atvykus į Australiją ir at
likus darbo kontraktą, apsi
gyveno Sydnėjuje, kur gra
žiai įsikūrė savo nuosavuo- 
se namuose. Čia jis įsijungė 
į Bendruomenės gyvenimą, 
aštuonis metus buvo Kraš
to Valdyboje, dvejus metus 
jai pirmininkaudamas. Bu
vo aktyvus šviesos narys, 
taip šiam skyriui kurį laiką 
ir vadovaudamas. Dalyvavo 
visame lietuviškame gyve
nime buvo "Plunksnos” 
klubo narys, dažnai skaity
damas įvairias paskaitas. 
Su velionim, be viso lietu
viškojo darbo, man eilę me
tų teko dirbti pašto įstaigo
je, kur jis buvo visų labai 

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGESCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St............................................... .....................................  305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ...................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..................................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ................................................................. 633-0090 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............................................................................... 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ....................   486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ........................................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 —' 1855 VVest 47 Street ........................................................................... 376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd......................................................................... (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer,N.Y. McKennan Rd...............................    315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................................................................. 365-6740
Chester, Pa., 19013 - 2819 W. 3 St......................................-.............................. ;.......... 215-497-2382

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................ 385-6550
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......................... -.,.................................................... 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St..............................................................  215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.......................................................602-942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue .............................................................................  381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebėc Avė............................................................................ 101-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ..............  -...........     257-6320
Svracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ........................................................................... 475-9746

metus laiko susirgęs gripu, 
jis nuo jo neatsigavo ir per 
savo metines atostogas, vėl 
atkrito ir, nuvežtas į ligoni
nę, ten mirė. Laidotuvėse 
dalyvavo daug jo bičiulių 
lietuvių ir bendradarbių iš 
pašto, kur jis ištarnavo 25 
metus.

Melbourne šių metų va
sario mėn. mirė gerai žino
mi šios kolonijos lietuviai 
Antanas ir OJga Adamkavi- 
čiai. Antanas, didelis sporto 
veikėjas, kilęs iš Žemaitijos, 
kur jo tėvas turėjo Pikeliuo
se vaistinę, Australijoje 
baigė inžineriją ir buvo in
žinierius miesto valdyboje. 
Daug dirbo su sportininkais 
ir Lietuvių Klube. Atvežęs 
savo žmoną Olgą į ligoninę 
gydytis negailestingojo vė
žio, jis nenujautė, kad pats 
greičiau iškeliaus į amžiny
bę, negu jo sunkiai serganti 
žmona. Pasijutęs negerai, 
jis pats pasitikrino ir buvo 
rasta kasos auglys, kurį 
operavus, prasidėjo kompli
kacijos ir po dviejų kančių 
savaičių, jis mirė, būdamas 
vos 56 metų amžiaus.

Po- dviejų savaičių nuo 
vyro mirties, amžinybėn iš
keliavo ir jo žmona Olga 
Valertaitė - Adamkavičienė, 
kauniškė, ten baigusi šir- 
diečių gimnaziją ir ištekė
jusi Ingolstate. Tėvai liko 
Lietuvoje, iš kur buvo iš
vežti į Sibirą ir ten mirė. 

daug žmonių, pareikšdami 
paskutinę pagarbą šiems, 
taip mėgiamiems ir daug 
lietuviškuose darbuose dir
busiems, Melbouruno lietu
viams. Liūdesyje liko duk
ros Jūratė ir Undinė.

KVIESLYS Į 
LITUANISTIKOS 

SEMINARĄ GINTARE 
BIRŽELIO 20-27

Lietuvių Skautų Sąjun
ga, dėdama pastangas kelti 
savo jaunų vadovų lituanis
tinį lygį, ruošia septynių 
dienų Lituanistikos Semi
narą, kuris vyks "Gintaro” 
vasarvietėje, Union Pier, 
Mich., birželio 20-27 dieno
mis.

Seminaro p r o g r amon 
įtraukti šie pagrindiniai da
lykai: lietuvių kalba (rašy
ba, lietuvių spaudos nagri
nėjimas, iškalba ir pan.), 
Lietuvos istorija (nuo 1940 
m. okupacijos iki dabar
ties), lietuviškos dainos (jų 
parinkimas, dainų vedimas 
ir kt.). Lektoriais pakviesti 
prityrę minėtų sričių spe
cialistai — lituanistas J. 
Masilionis, dr. T. Remeikis, 
muz. F. Strolia ir kun. J. 
Vaišnys, SJ.

Kursai vyks paskaitų, 
pašnekesių^ diskusijų bei 
praktikos darbų forma; 
šiam tikslui taip pat telkia
ma lit. srities biblioteka, 
skaidrės ir kitos akivaizdi
nės priemonės.

Seminaro mokestis —110 
dol. asmeniui (įskaitant 
maistą ir nakvynę). Daly
viai : LSS vadovai-ės, 18 me
tų ir vyresni, baigę gimna
ziją (HS). Dalyviai renka
si "Gintaro" vasarvietėn 
penktadienio (birželio 19) 
vakarą iki 11 vai.; išsiskir- 
stoma birželio 27 — šešta
dienį iš ryto.

Norintieji seminare daly
vauti, kreipiasi pas savo 
tuntininkus arba (mažes
nėse vietovėse) tiesiog į Lit. 
Seminaro viršininkę D. Ei- 
dukienę, 4629 So. Mozart 
Avė., Chicago, III. 60632. 
Tolimesnius p r a n ešimus 
skelbs seminaro viršininkė.

Kviečiame mielus tėvelius 
raginti ir sudaryti sąlygas 
savo skautaujantiems sū- 

; nums-dukroms šiame semi
nare dalyvauti, kartu pare
miant Lietuvių Skautų Są
jungos pastangas tobulinti 

1 mūsų jaunimą lietuviškame 
darbe. (jt)

X OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

LICENSED PRACTICAL NURSES
FOR ALL SH1FTS

Mušt have an Ohio License. 40-hour 
work week. Civil Sfcrvice status. 10 
paid holidays. Paid Annual Vacation— 
Retirement Benefits.. Many f ringe 
benefits.

We are an Equal Employment. Op- 
nortunity Agency. Apply to: Mr. Wil- 
liam Spears, Nursing Home Adminis- 
trator, Ohio Veterano Home, Sandus- 
ky, Ohio 44870. Phone: 419-625-2454. 

(13-19)

DETROIT AREA FIRM RELOCAT1NG 
IN THE CHARLOTTE AREA

Sampling people to hire:
Skilled Machine Operators 
Turret Lathe Operators 
Mill Hand
No. 13 Grinders

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. Send 
Resume (age, sex, experience, wages, 
etc.) to: Roy A. Hutchins Co., 5475 
Travis Rd., New Hudson, Mi. 48165.
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Dail. VI. Stančikaitės-Abraitienės pieš. EUROPOS LIETUVIU STUDIJŲ SAVAITĖ

Gyvybė Verboje

Stefanija Stasienė

Šiemet Europos Lietuvių 
Studijų Savaitė Įvyks Pran
cūzijoje rugpiūčio 2-9.

Šios savaitės organizacinį 
komitetą sudaro: Ričardas 
Bačkis, Petras Klimas, žiba 
Klimienė, prof. Georgės Ma- 
tore, žibuntas Mikšys, kun. 
Jonas Petrošius ir Jonas 
Tomkus.

Studijų savaitės programa
1) Paskaitinė dalis.

Organizaciniui komitetui 
jau pavyko sutelkti visus 
paskaitininkus. (Vieni jau 

nurodė savo paskaitų te
mas, o kiti dar jų pilnai ne
suformulavo) . Pas kaitas 
skaitys:

Elene Gaputytė (D. Bri
tanija) apie jaunuosius dai
lininkus Lietuvoje; Dr. jur. 
Albertas Gerutis (Šveicari
ja) — „Pašnekesys apie 
Lietuvos bičiulius Prancū
zijoje”; Kęstutis Jokubv- 
nas (Vokietija) — „Pasta
bos apie politinių kalinių 
gyvenimą Tarybų Sąjungo
je; Isaak Kaplanas (Olandi
ja) — „Lietuvių ir žydų 
santykiai praeity ir dabar
ty” ; Kęstutis Keblys (JAV)

Lietuvių tautos praeitis 
kalba apie turtingą mitolo
giją bei savitą mūsų protė
vių tikėjimą. Apie senovės 
lietuvių gyvenimo būdą, bei 
jų tikėjimą daugiausia suži
nome iš mūsų tautosakos 
bei užsilikusių papročių. In
tensyvus etnologinių žinių 
rinkimas pradėtas tik 18- 
tame, o ypač 19-tame am
žiuje, kada Lietuva jau bu
vo galutinai sukrikščionin
ta ir todėl senojo tikėjimo 
apeigos i n t erpretuojamos 
jau krikščionišku atspalviu.

Kaip prof. A. Greimas 
pastebi, vakarų Europos 
tautos tik 16-17 amžiuje 
pradėjo domėtis tautomis, 
kurios gyveno jų periferi
jose ir tik tada jų moksli
ninkai pradėjo užrašinėti 
mūsų tautos papročius ir se
nojo tikėjimo dievus, bei 
mūsų protėvių gyvenimo 
būdą. Ir kur sužinome, kad 
gamtos kultas senajame ti
kėjime buvo giliai Įleidęs 
šaknis.

Medžių kultas yra pats 
seniausias. Senovės lietu
viai medžius siedavo su vi
sata, su vaisingumu ir su 
gyvybe žemėje. Todėl jie 
sukūrė mitą apie kosminį 
arba gyvybės medį.

Eglė, kadugys (ėglis) ir 
kiti amžinai žaliuojantieji 
medžiai žiloje senovėje bu
vo švenčių būtinybės. Ber
žas, žilvytis ir visų rūšių 
gluosniai lietuvių mitologi
joj buvo laikomi gyvybin
gumo ir vegetacinės galios 
įsikūnijimu. Senovės lietu
vius stebino tokie reiškiniai, 
kaip žilvyčio kačiukai, kurie 
anksti pavasarį, dar snie
gui nenutirpus, išsprogsta 
ir taip pat nepaprastas jo 
gyvybingumas. Juk reikia 
tik šakutę įsmeigti į žemę ir 
greit sužaliuoja. Todėl to
kiems ga jiems augalams 
lietuviai ir skirdavo reikš
mingą vietą pavasario 
šventėse. O jau vėliau ža
liuojantis kadugys ir žilvy
čio šakelė krikščioniškose 
apeigose iškyla kaip verbos.

Verbas pradėta šventinti
6-tame šimtmetyje ir jos 
šventin a m o s sekmadienį, 
prieš Velykas, šis sekma
dienis vadinamas Verbų ar
ba Palmių sekmadienis. 
Krikščionims šis sekmadie
nis primena iškilmingą 
Kristaus įžengimą į Jeruza

lę, kada minia klojo jam po 
kojų palmių ir alyvmedžio 
šakas. Palmė yra skaitoma, 
kaip pergalės emblema, t. 
y. Kristus nugalėjęs mirtį. 
Šiame krašte Verbų sekma
dienį bažnyčia taip pat da
lina palmes išreikšdama tuo 
tą pačią pergalės simbolika. 
Tačiau kraštuose kur pal
mės neauga naudojami kiti 
amžinai žaliuojanti augalai 
ar medžių šakos, štai švei
carai naudoja tam tikrą rū
šį pušų, kurių šakutes pa
puošia lapais ir vaisiais.

Mes Lietuvoje naudojome 
verbom kadugius, žilvyčius 
ir įvairių kitų nuolat žaliuo
jančių augalų: amalus, pa- 
taisus, bruknių šakeles ir 
t.t. Charakteringa šių ver
bų žymė, kad buvo naudoja
mi augalai, kurie amžinai 
žaliuoja, arba anksti pava
sarį parodo savo gyvybinį 
gajumą. Sudarant verbų 
puokštę, kai kur paįvairin
davo ir papuošdavo džiovin- įvairių gėrybių ir ūkio reik
tom ar popeririėm gėlėm, _______________________
samanom ir t.t. Tačiau ver
bos centre visuomet žalias ! 
ir gyvas augalas.

Verbas paprastai paruoš
davo iš vakaro, o Verbų i 
sekmadienio rytą vieni ki- i 
tus plakdavo. Kas anksčiau 
atsikeldavo, plakdavo mie- ! 
gančius ir sustodavo plakęs 
tik tada, kai plakamasis pa
žadėdavo margutį. Dažnai 
būdavo naudojami ir tam 
tikri posakiai. Pav. Rokiškio 
apylinkėje sakydavo: „Būk 
toks pat, kaip buvęs, būk 
sveikas, kaip žuvis”. Obelių 
apylinkėje taip sakydavo: 
„Verba plaka, ne aš plaku, 
būk laimingas nuo visų ligų 
apgintas’’.

Kiekvienas eidamas į baž
nyčią jautė pareigą turėti 
verbą. Moterys nešdavosi 
didesnes puokštes, vyrai, 
jaunimas ir vaikai mažes
nes. Pašventintas verbas 
parsinešę namo laikydavo,! 
kaip apsaugą nuo gaisroj 
perkūnijos ir kitų nelaimių.]

Kai kur smilkydavo sun-j 
kiai sergančius ligonius.! 
Taip pat pirmą kartą išgi
nus gvvuolius į ganyklą 
smilkydavo ir plakdavo, kad 
būtų sveiki ir saugūs nuo 
nelaimių. Šių augalų magiš
koji jėga paliko iki vėliau
sių laikų. Iš bažnyčios par
neštos pašventintos verbos' 
ir dabar laikomos pagarbo- Aldonos Sirutytės raižinys „Atostogos kaime” ir ciklo „Lietuviškame kaime”.

Į

je. Dažnai jos sunaudoja
mos gaminant iš jų kryže
lius ar perrištos kaspinu 
kur nors dedamos prie šven
to paveikslo ir t.t. Mat pa
šventintos verbos simboli
zuoja mūsų namų aplinkoje 
esanti Kristų.

Šia proga norėčiau kiek 
stabtelti ir prie Vilniaus 
verbų. Nors šios yra ir 
puošnios, tačiau neturi jo
kio gyvybės ženklo. Jas pa
prastai gamina iš džiovintų 
lauko gėlių: katpėdėlių, 
snaudalių, smilgų; spalvuo
tų poperėlių, dažytų skied
relių ir t.t. Kaip Lietuvių 
Enciklopedija rašo, Vilniaus 
verbos yra susijusios su se
naisiais to miesto ^matinin
kų cechais. Šie jas varto
davo kaip puošmeną proce
sijose. Vėliau tos procesijos 
išnyko ir šias puošmenas 
laikyti verbomis.

Kasmetinėse Vilniaus 
„Kaziuko” mugėse, tarp 

menų, puošnios verbos savo 
spalvingumu ir raštų įvai
rumu labai patraukdavo 
mugės lankytojus. Vieni 
pirkdavo jas ir parsinešę 
namo laikydavo kaip puoš
meną, kiti net nešdavo į 
bažnyčią kaip verbą. Tačiau 
už Vilniaus miesto ribų lie
tuviai naudodavo verbom 
kadugio ir žilvyčio šakeles. 
Šias taip pat puošdavo iš 
spalvuoto poperio padary- 
tom roželėm. Roželių spal
vas dažniausia parinkdavo 
gelsvas, žalsvas ir šviesiai 
raudonas. O kadugius pa
rinkdavo tokius ant kurių 
šakelių būdavo puošnios 
melsvai aptrauktos uogelės.

šiandien mes labai daug 
sentimento ir dėmesio ski
riam anom be gyvybės žen
klo Vilniaus verbom. Tačiau 
jos nei su mūsų mitologija, 
nei su senąja protėvių reli
gija, nei su krikščionybe bei 
apskritai verbų prasme var
gu ar turi ką nors bendro.

svarstys lietuvių modernio-
sios beletristikos kurį nors 
aspektą; Vaclovas Kleiza 
(JAV) kalbės lietuvių išei
vių kuria nors problema; 
Raminta Lampsatytė - Kol- 
lers (Vokietija) — „Lietu
vių kompozitorių kūriniai 
styginiams instrumentams 
(su muzikiniais pavyz
džiais)’’; Vincas Natkevi
čius (Vokietija) — „Dr. Jo
no Griniaus literatūrinė kri
tika”; Augustinas Rubikas 
(Vokietija) — „Ar galėjo 
Dievas sukurti geresnį pa
saulį (25 metai nuo T«il- 
hard de Chardin mirties)’’; 
Simonas šišmanas (Prancū
zija) — „Lietuvos Karai
mai istorinių šaltinių švie
sioje’’ ; Vytautas Vardys 
(JAV) kalbės apie Lietuvos 
sukilimą 1941 metais.

Meninė dalis
Koncertas, dainuos Lai

mutė Stepaitienė (JAV). 
Literatūros vakaras ir Tė-

(Nukelta į 10 psl.)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varanavičius

JAUKUS ŠAULIŠKAS 
POBŪVIS

Kovo 21 d., šeštadienį, VI. 
Pūtvio šaulių kuopos buvusi 
valdyba, vadovaujama ilga
mečio (17 metų) pirminin
ko St. Jokūbaičio, savo veik
lų užbaigė jaukiu pobūviu

EUROPOS LIETUVIŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

(Atkelta iš 9 psl.) 
vynės valandėlė. Savo kūry- 
bas skaitys Vitalija Bogu- 
taitė 
Cinzas 
Joerg
Juodvalkė (Vokietija).

LN Gedimino Pilies menėje, 
kuriame dalyvavo per 120 
narių ir svečių. Pobūvio ati
darymo įžanginėje kalboje 
buvęs pirmininkas, pasvei
kinęs dalyvius, priminė, kad 
šis pobūvis yra skiriamas 
nariams Juozams ir Juo- 
zėms, kurie iššaukti pavar
dėmis čia išsirikiavo 14 var
duvininkų. Jie buvo pagerb
ti prisegtais gėlių žiedais ir 
visų sudainuotu "Ilgiausių 
metų”.

(JAV), Eduardas 
(Belgija), Irena 

(Austrija), Eglė

Parodos
Prancūzijos lietuvių me

nininkų darbai (organizato
rė — Rima Puniškaitė). 
Lietuvos žemėlapiai ir gra
viūros (iš Petro Klimo rin
kinio). Foto paroda: 27-oji 
Europos Lietuvių Studijų 
Savaitė Austrijoje 1980 m. 
(organizatorius — Kęstu
tis Ivinskis).

Pramogos

Viena popietė bus skirta 
išvykai aplankyti Paryžių. St. Jokūbaitis sveikina Juo

zus ir Juozes.
St. Dabkaus nuotr.

Toronte Lietuvių Namuose per šaulių parengimą buvo pagerbti Juozai ir Juozės. Iš 
kairės? Jankaitis Budrevičius, Rovas, Šarapnickas, Dovydaitienė, Venslovaitis, Žiūrinskas, Ko- 
zenis, Stanaitis, Bataitis, Kalinskis, Morkūnas, Petravičius. St. Dabkaus nuotr.

LB Europos kraštų 
darbuotojų suvažiavimas
Šio suvažiavimo posėdžius 

praves PLB vykd. vicepir
mininkas V. Kleiza.

Įsidėmėtini praktiški 
dalykai

Dalyviai registruojasi pil
nai savaitei. Pakeleiviai, t. 
y., kurie žada atvykti vie
nai ar kitai dienai, turi iš 
anksto susitarti su organi
zatoriais nurodydami tikslų 
atvykimo ir išvykimo laiką. 
Kitu atveju rengėjai nesi
ima atsakomybės užtikrinti 
nakvynę.

Visos savaitės pragyveni
mas vienas asmeniui kai
nuos kambarys vienam 940 
FF. (Kambarių už 1,150 FF 
jau nebėra), kambarys 
dviem (dvi kategorijos): 
660 FF ir 800 FF, kamba
ryje trim: 570 FF. Visi 
kambariai yra su dušais ir 
telefonu.

Patartina ilgai nedelsti 
užsirašyti. Laiku užsiregis
travimas padės organizato
riams lengviau išspręsti 
kambarių problemą. Orga
nizacinis komitetas prašo 
užsirašyti iki š. m. birže
lio 1 d.

Studijų savaitėn jau už
siregistravo virš 50 asme
nų.

Registracijos mokestis — 
115 FF, jaunimui 46 FF. 
Užsirašiusiems bus suteik
tos visos papildomos infor
macijos. Registruotis ir vi
sais reikalais rašyti: Ma* 
dame žiba Klimas, 14, rue 
Oudinot, 75007 Paris. (Tel. 
734-56-66).

tojus. Dvi sesutės smuiki
ninkės dažnai groja Sudbu
rio jaunimo simfoniniame 
orkestre. Tačiau nė viena iš 
jų nemano pasidaryti muzi
ke profesionale. Jos yra 
koncertavę Sudburio lietu
vių kolonijos parengimuose 
ir šiame Toronto šaulių po
būvyje pasirodymas yra 
pirmoji išvyka. Savo reper
tuare keturios sesutės turi 
ne tik lietuviškų dainų po- 
puri-pynę, bet ir klasikinių 
muzikos kūrinių. Mielai su
tiktų atvykti į Torontą di
desniam koncertui ir atlik
ti platesnės apimties pro
gramą.

Po programos pobūvio 
dalyviai buvo pavaišinti šil
ta vakariene, užkandžiais, 
pyragais ir kavute, paruoš
tais sesių šaulių, kuopos na
rių. Juozai labiausiai nu
kentėjo, nes turėjo naudo
tis baro gėrimų patarnavi
mais, kad pavaišinti savo 
draugus už jų pagerbimą. 
Vyko turtinga loterija ir 
jaukūs šokiai, pritariant 
plokštelių muzikai. Pobūvis 
praėjo labai draugiškoje, 
linksmoje ir kultūringoje 
atmosferoje su geriausiais 
linkėjimais Juozams bei 
Juozėms ir padėka buvusiai 
kuopos valdybai ir jos ilga
mečiu! pirmininkui St. Jo
kūbaičiai už jų didelį įnašą 
Toronto lietuvių kolonijos 
visuomeninėje veikloje.

\

PETKUS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI"Keturios sesutės" — Teresė, Diana, Joana ir Vida Stan
kutės iš Sudburio atliekant lietuviškų meliodijų programa VI 
Pūtvio šaulių kuopos parengime. St Dabkaus nuotr.

Pobūvio svečiai buvo nu
stebinti naujos rūšies me
nine muzikine programa, 
kurią atliko muzikos instru
mentais keturios sesutės, 
atvykusios iš Sudburio. Tai 
Birutės ir Justino Stankų 
keturios dukrelės, 13-17 am
žiaus: Diana groja I smuiku, 
Joana — II smuiku, Vida — 
gitara ir Teresė — pianinu. 
Jos pagrojo lietuviškų dai
nų pynę. Muzikinis dainų 
išpildymas buvo švelnus, 
harmoningas ir visiems la4 
bai patiko, nes tai buvo pir
mą kartą mūsų kolonijoje 
girdėtas toks mūsų jaunimo 
muzikinis vienetas.

Išsikalbėjus su jauno
mis muzikėmis, paaiškėjo, 
kad jos mokėsi jau apie 
7-8 metus groti instrumen
tais pas specialistus moky-

‘A.rpber Holidays”
1981 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO/CHICAGOS

birželio 4 —$1148.00
birželio 18 —$1148.00
"liepos 20 —$1112.00

IŠ NEW YORKO:
gegužės 2 —SIOID.OO 
gegužės 13 —$1136.00

(su Ryga) 
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 —$1068.00

(su Varšuva)

"rugpiūčio 3 —$1112.00 
rugsėjo 17 —$1059.00
spalio 8 —$1019.00

rugpiūčio 3 —$1068.00
(su Varšuva) 

rugpiūčio 19 —$1382.00
(su Ryga) 

rugsėjo 3 —$1148.00 
rugsėjo 24 —$1059.00 
gruodžio 26 — $ 979.00

MEMBER

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu?

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

TRANS-ATLANTIC TRĄVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNDENĖ.
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT £ TA 0324

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

į y
> < 1 /
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

DAILININKAS
A. GALDIKAS 

CHICAGOJE
Dailininko Adonio Galdi

ko dailės darbų ir Antano 
Paskočimo lietuviškų kry-. 
žiu parodos atidarymas įvy
ko š. m. kovo 27 d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijo
je, Chicagoje.

Adomo Galdiko kūrinius 
iš Putnamo atvežė Nek. Pr. 
Marijos seserys ir išstatė 
43 dailės kūrinius, o Anta
nas Paskočimas — visą šim
tinę meniškai padarytų lie
tuviškų kryžių ir koplyt
stulpių. Išskirtini trys di
desni koplytstulpiai: vienas 
su dviem koplytėlėmis (gal 
trijų pėdų aukščio), antras 
su 3 koplytėlėmis (arti 4 
pėdų) ir vienas kambario 
aukščio.

Parodą atidarė visuome
nininke ir daugelio darbų 
nepamainoma vadovė ir tal
kininkė, Putnamo seselių rė
mėjų pirmininkė Marija Re
inienė. A. Galdiko kūrybą 
trumpu žodžiu aptarė Drau
go kultūrinės laidos redak
torius, poetas Kazys Bradū- 
nas. Ad. Galdiką palygino 
su K. Čiurlioniu, nes jų kū
ryboje yra bendro ir jun
giančio. Poezija ir muzika 
randa vietos Galdiko kūry
boje, tik kitokia forma iš
reikšta. A. Galdikas tapė 
Lietuvos gamtą, kapinaites, 
kaimo koplyčias, pakelės 
kryžius, pajūrį. Galdikas 
visą gyvenimą ieškojo nau
jų kūrinių išraiškos formų, 
todėl ne visiems buvo su
prantamas. Galdiko kompo
zicijos turi kažkokį tradici
nį ryšį su lietuvių kultūros 
senomis tradicijomis. Gal
dikas naudojo įvairią tech
niką, jo kūriniai yra gyvas
tingi, judrūs, tiesiog veržia
si iš drobių. Prasmingas šių 
dviejų parodų sujungimas, 
kuris papildo viena kitą ir 
leidžia labiau suvokti lietu
vių liaudies meną. K. Bra- 
dūnas parodų aptarimą bai
gė ištrauka iš jo paties poe
zijos rinkinio- „Alkana ke
lionė”, paskaitydamas 4 ei
lėraščius iš Kryžių kalno 
ciklo.

Antanas Paskočimas, mo
kytojas, kilęs iš Žemaitijos, 
kražiškis, jo motina buvo 
sužeista rusų kazoko ir ne
šiojosi randą, ginant Kražių 
bažnyčią. A. Paskočimas pa
siryžęs pagaminti 200 kry
žių bei koplytstulpių rinkinį 
ir parodyti čia augančiam 
jaunimui, kad lietuvių liau
dies menas nėra tik pa
veiksliukai sudėti į albu
mus, bet gyvi ir apčiuopia
mi.

Seselė Margarita atsto
vavo dailininką A. Galdiką, 
nes Putnamo seselės globo
ja visą dailininko kūrybinį 
palikimą. Parodoje išstatyti 
paveikslai skirti Chicagos 
visuomenei, o paliktieji vie
nuolyne — steigiamai" Gal
diko vardo Galerijai.

Atidarymą užsklendė M. 
Rėmienė, padėkojusi talki
ninkams, rėmėjams, spau
dai ir Chicagos visuomenei, 
gausiai atsilankiusiai į ati
darymą, o poetui Kaziui 
Bradūnui įteikė vieną A. 
Galdikio paveikslą.

Po parodų apžiūrėjimo, 
kavinės patalpose kun. Sta
sys Yla visą valandą kalbė
jo apie Lietuvos kryžius ir 
koplytstulpius. Savo paskai
toje išryškino tris požiūrius 
į kryžius: simbolinį, istori
nį ir meninį. Pažymėjo, kad 
atkakliausi kovotojai buvo 
žemaičiai todėl kryžiai la
biausiai paplito po Žemaiti
jos sodybas ir pakeles. Pa
stebėjo, kad ir šio vakaro 
paroda yra dviejų atkaklių 
žemaičių darbo vaisius.

Paskaita buvo labai įdomi 
ir susirinkusiųjų dėmesin
gai išklausyta. Užsklandai 
seselė Ona Mikailaite paro
dė spalvotose skaidrėse A. 
Galdiko kūrybą, seselių dar
bus ir naująjį motinišką na
mą. žadėto filmo, dėl tech
niškų kliūčių (negavo apa-. 
rato), negalėjo parodyti. 
Seselė O. Mikailaite, „Eglu
tės” redaktorė, pravedė va
karonę ir labai taikliai bei 
suprantaičiai aiškino skaid
rėse matomus vaizdus.

Pažymėtina, kad Ad. Gal
diko paveikslų didelė dalis 
— 500 yra Lietuvoje, o ki
ti išbarstyti po Europos ir 
Amerikos muziejus bei pri
vačius meno mėgėjus. Daili
ninko pageidavimu, iš pa
skutinio kūrybos laikotar
pio, 97 paveikslai buvo nu
siųsti į ok. Lietuvą ir yra 
laikomi muziejuose.

Dėmesį traukė puošniai 
išleista monografija 
ADOMAS GALDIKAS. LeL 
dinys nebenaujas, išleistas 
1975 m. Magdalenos Galdi
kienės rūpesčiu. Redagavo 
dr. Juozas Girnius, meninė 
priežiūra — dail. V. Vizgir
dos, spalvotų reprodukcijų 
fotonuotraukos — V. Maže
lio, spauda — Lietuvių En
ciklopedijos leidyklos, Bos
tone, Ma. Tiražas 500 egz. 
Atskiri leidiniai lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Monografiją praverstų 
turėti visiems A. Galdiko 
kūrinius turintiems asme
nims.

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos narių susi
rinkimas įvyko š. m. kovo 
29 d. Lietuvių Tautinių Na
mų salėje. Susirinkimą ati
darė skyriaus pirm. Adolfas 
Švažas ir šiam susirinkimui 
pravesti pakvietė Stasį 
Virpšą ir Ireną Budreckie- 
nę. Labai plačiai ir įdomiai 
parašytą praeito susirinki
mo protokolą perskaitė Br. 
Krištopaitis. Susirinkusieji 
išreiškė padėką ir protoko
lą patvirtino.

Pirm. A. Švažas pranešė, 
kad ALT S-gos seimas yra 
šaukiamas Kapų puošimo 
savaitgalyje, Detroite. Iš 
Chicagos skyriaus gali da
lyvauti 8 rinkti atstovai (1 
atstovas nuo 20 narių) ir 
buvę S-gos pirmininkai bei 
tarybos nariai. Kadangi da
lyvavimas seime yra suriš
tas su laiku ir išlaidomis, 
pavesta skyriaus valdybai 
surasti galinčius bei norin
čius vykti narius ir įgalioti 
atstovauti skyrių.

Skyriaus ruošiamas ži
buoklių balius įvyks gegu
žės 9 d. Tautinių Namų sa
lėje. Gros Pakšto orkestras. 
Meninę dalį atliks solistė 
Roma Mastienė. Kvietė bi
lietus įsigyti iš anksto. Bi
lietai gaunami pas valdybos 
narius, paskambinus šiais 
telefonais: 474-3525 arba 
523-8145 arba 964-1061.

Dr. Vytautas Dargis skai
tė paskaitą apie Amerikoje 
ir visame pasaulyje pakri
kusius sekso reikalus ir kaip 
tvarkytis. Gaila, kad klau
sytojų auditoriją sudarė vy
resnio amžiaus žmonės, ku- 
hiems seksiniai reikalai ne
labai rūpi, bet paskaita bu
vo naudinga.

Mečys Valiukėnas pain
formavo apie vakarykščiai 
įvykusį VLIKo tarybos po
sėdį ir pirm. dr. K. Bobelio 
pranešimą lietuvių visuo
menei.

Pasiaiškinus bėgamuosius 
reikalus, susirinkimą pirmi
ninkaujantis uždarė ir pa
kvietė pabendrauti prie už
kandžių ir kavutės.

NAUJA RALFO 
CHICAGOS APSKR. 

VALDYBA
BALFo Chicagos apskr. 

valdybos šauktas skyrių at
stovų suvažiavimas įvyko 
š. m. kovo 29 d. Vyčių sa
lėje (2455 W. 47th St., Chi- 
cago). Susirinkimą atidarė 
vicepirm. Juozas Mackevi
čius ir minutės tyla bei su
sikaupimu pagerbė auto ne
laimėje žuvusį apskr. val
dybos pirm. Joną Jasaitį 
bei praėjusiais metais miru
sius narius.

'Susirinkimui pravesti pa
kvietė pirm. dr. Praną Bu- 
dininką, o sekr. Balį Braz- 
džionį. Praėjusių metų pro
tokolą perskaitė buv. sekr. 
Emilija Vilimaitė.

Valdybos vardu praneši- 
šimus padarė vicepirm. J. 
Mackevičius (vietoje žuvu
sio Jono Jasaičio) ir iždi
ninkas Bronius Andriukai
tis. J. Mackevičius išreiškė 
didelę padėką Midland tau
pymo ir skolinimo bendro
vės pirmininkui Frank Zo- 
gui už teikiamą vajaus me
tu globą ir auką. F. Zogas 
jau kelinti metai padengia 
vaišių išlaidas, pradedant ir 
baigiant pinigų rinkliavas.

Iždininkas Br. Andriukai
tis pranešė apie turėtas 
apygardos valdybos paja
mas ir išlaidas. 1980 metais 
turėjo pajamų 42.500 dol. 
(aukų 28.000 dol., Sekmo- 
kienės palikimas 4.000 dol., 

narių įnašų 2.500 dol. ir. 
kt.). Pervesta Centro valdy
bai 34.500 dol. Kasoje yra 
10.000 dol., iš jų didžioji da
lis priklauso Centro valdy
bai.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė K. Povilaitis. Dė
kojo iždininkui už kruopščią 
piniginę atskaitomybę ir vi
sai valdybai už pasiaukoji
mą vargšų šalpai.

Centro valdybos vardu 
nuoširdžią padėką išreiškė 
ižd. Albinas Dzirvonas.

Į apskrities valdybą iš
rinkti : J. Mackevičius 
(113), Gr. Giedraitytė 
(109), K. Januška (109), S. 
Vanagūnas (107), K. Ro- 
žanskas (93), I. Serapinas 
(77), Sereičikas (77), Br. 
Andriukaitis (76) ir J. Bag- 
džius (68). Kandidatais li
ko: V. Paškevičius (59) ir
J. Tamulis (55). Revizijos 
komisija perrinkta ta pati:
K. Povilaitis (97), J. Jokub- 
ka (86) ir J. Skeivys (72), 
kandidatas J. Kreivėnas 
(54).

Mandatų komisiją sudarė 
A. Kareiva, R. Tričytė ir 
A. Jasaitytė.

Dalyvavo 127 atstovai.
Skyrių atstovai padarė 

pranešimus apie skyrių vei
klą ir vykdomus vajus. Dėl 
gyventojų kaitos, kai kurios 
seniau gyvos lietuvių kolo
nijos labai sumažėjo. Dalis 
pabėgo į priemiesčius, šil
tuosius kraštus ar amžiny
bėn.

Suvažiavimas baigtas 
tautos himnu.

Po suvažiavimo buvo pa
sivaišinta.

★
Margučio ruošiami Mėnu

lio užtemimo spektakliai 
įvyksta š. m. balandžio 11 
ir 12 d.d. Jaunimu Centre 
Chicagoje. Į vaidinimą at
vyksta veikalo autorius An
tanas Gustaitis su žmona iš 
Bostono. Veikalą režisuoja 
muzikas Darius Lapinskas.

Bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto Margutyje ar Vaz- 
nelių prekyboje, o spektak
lių dienomis — kasoje.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 y2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6Yą% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0*/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 B Y F-S.LJZ'.

aint 
ttiony

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

Open Mon., 9-8; Tūta., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; CIoMd WadL

Juokas Gribauskas, vedėjas
—----- — - - - ■ - - --------- ----------

OPEROS ŽINIOS
Į Lituani operos spektaklių bilietai 

jau gaunami Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71st St., telefonas: 471-1424.

Spektaklių datos: birželio 13 d., 8 
vai. vak., birželio 14 d., 3 vai. po
piet, birželio 20 d., 8 vai. vak.

Vieta: Marijos mokyklos auditori
ja, 67th ir S. Califomia Avė.

Bilietų kainos — parteryje: 20, 17, 
14, 12 dol., balkone: 17, 13, 10 dol.

Viri tie, kurie turi įsigiję bilietus 
anksčiau skelbtom datom, prašome 
juos pakeisti naujais.

Paštu bilietai užsakomi, pažymint 
spektaklio datą ir siunčiant atitinka
mai sumai čekį, šiuo pavadinimu ir 
adresu: Lithuanian Opera Co„ 2501 
W. 71st St., Chicago, IH. 60629.

Dainuoja:
Dana Stankaitytė I ir III sp. 
Nerija Linkevičiūtė II sp. 
Margarita Momkienė 
Stefan Wicik I ir III sp. 
Rex Eikum II sp. 
Algirdas Brazis I ir m sp. 
Algis Grigas II sp.
Jonas Vaznelis I ir III sp. 
Vytautas Paulionis II sp. 
Bernardas Prapuolenis.

Scenos reikalų vadovas —
Jonas Paronis

Meninė priežiūra —
' dail. Vladas Vijeikis 

Pastatymo produkcija —
Kazys Oželis 

Choreografija — Violeta Karosaitė 
Chormeisteriai: Alfonsas Gečas,

Emilija Sakadolskienė
Dirigento asistentas —

Arūnas Kaminskas
Režisierius — Paul Williams 
Dirigentas — Alvydas Vasaitis

Lietuvių Opera kviečia visus ir iš 
visur atvykti į Chicagą, organizuo
jant ekskursijas autobusais ar maši
nomis, ir dalyvauti pirmą kartą Ame
rikoje statomoje mūsų laisvės tema 
sukurtos operos I Lituani-Lietuviai 
spektakliuose.

OPPORTUNITY FOR 
CHIEF ENGINEER 

to work and live in a small Congenial 
Company & Comniunity.
CHIEF ENGINEER with A. S. M. E. 
background. Exp. in pressure boilers 
& structual steel. Mušt be able to re- 
locate. Salary neg. Send resume to 
Willinger Construction Service, Ine., 
P. O. Box 767, Helena, Ark. 72342.

(13-19)

ATTENTION owner 
OPERATORS

Lf you are new in business or 
thinking of making a change B. 
J. McADAMŠ INC. is now leas- 
ing 75 model or netver tandem 
tractors. Ample return loads & 
weekly settlements. Plūs many 
other benefits.
FOR MORE 1NFORMAT1ON CALL:
CHARITE THROCKMORTON

1-800-643-8239
(11-15)
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A.A. JONAS JASAITIS

A. A. Jonas Jasaitis
• 1926. VI. 9 — 1981. III. 17

Žaibu aplėkė žinia, kad 
žinomas visuomeninin kas 
Jonas Jasaitis auto nelaim- 
mėje buvo sunkiai sužalo
tas ir paguldytas šv. Kry
žiaus ligoninėje, Chicagoje, 
kur, neatgavęs sąmonės, mi
rė 1981 m. kovo mėn. 17 d.

Jonas Jasaitis gimė 1926 
m. birželio 9 d. Mažučių km., 
Vilkaviškio valse, ir apskr. 
Vidurinį mokslą pradėjo Vil
kaviškio gimnazijoje ,o bai
gė 1946 metais tremtyje, 
Doerverdene, Vokietijoje. 
Pabaltijo universitete 1949 
baigė teisės mokslus, o 1950 
m. atvyko į JAV ir apsigy
veno Chicagoje.

Dar studijuodamas įsi
jungė į studentų ateitinin
kų veiklą ir buvo pirminin
ku. Gyvendamas Chicago
je, gyvai reiškėsi Lietuvių 
Bendruomenės veikloje ir 
perėjo visas instancijas: 
apylinkės, apygardos ir 
Krašto valdybos (tuo laiku 
vadintos Centro valdyba), 
joms pirmininkaudamas ir 
būdamas valdybos nariu. 
Taip pat buvo LB Tarybos 
narys, Kultūros fondo (da
bar Kultūros tarybos) pir
mininkas pirmosioms dai
nų ir tautinių šokių šven
tėms rengti komitetų na
rys genocido parodos orga
nizatorius ALTos valdybos 
narys spaudos bendradar
bis redaktorius lit. mokyklų 
mokytojas BALFo direkto
rius ir Chicagos apyg. val
dybos pirmininkas, šaulių 
sąjungos tremtyje centro 
valdybos narys ir daugelio 
kitų kultūrinių bei visuome
ninių organizacijų talkinin
kas ir rėmėjas. Visur jis 
buvo matomas visur sutin
kamas ir nors apsikrovęs 
ar apkrautas gausybe pa
reigų, sugebėjo jas atlikti 
ir kitus paskatinti. Jonas 
Jasaitis buvo tolerantingas 
ir taktingas, todėl visur pri
tapdavo ir su visais susi
kalbėdavo.

A. a. Joną Jasaitį Chica
gos lietuvių visuomenė ir 
organizacijos atsisveikino š. 
m. kovo 20 d. D. Petkaus 

Marąuette koplyčioje. Kars
tas buvo uždengtas Lietu
vos tautine vėliava, garbės 
sargyboje stovėjo JAV ir 
Šaulių sąjungos vėliavos, 
Kr. Donelaičio mokyklos 
mokiniai ir šauliai. Atsi
sveikinimą pravedė visuo
menininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Atsisveikino 
šių organizacijų pirminin
kai ar atstovai: PLB valdy
bos vardu pirm, pavad. Vac
lovas Kleiza, buvęs velionio 
Jono vadovautoje Centro 
valdyboje nariu ir bendra
darbiu, JAV LB Tarybos 
prezidiumo vicepirm. Myko
las Drųnga, BALFo valdy
bos pirm. Marija Rudienė, 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus, 
specialiai atvykęs iš Detroi
to, ALTos vardu — gen. se
kretorius Grožvydas La
zauskas, Kristijono Donelai
čio mokyklų direktorius Ju
lius širka (velionis Jonas 
buvo mokytojas ir septintos 
klasės auklėtojas, visi šios 
klasės auklėtiniai, apsiren
gę tautiniais rūbais, tuo lai
ku stovėjo garbės sargybo
je), šaulių sąjungos trem
tyje centro valdybos vardu 
Vladas Išganaitis, pasaulie
čių komiteto šv. Kazimiero 
kapinių lietuvių teisėms 
ginti, vardu Algis Regis 
(velionis Jonas rūpinosi ir 
kovojo už lietuvių teises ir 
žmonišką laidojimą šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 
Dabar jau laidojama pasi
rinktinai : žmoniškai ar 
techniškai su kabliais), LB 
Marąuette Parko apylinkės 
pirm. Birutė Vindašienė 
(šioje apylinkėje velionis 
Jonas buvo aktyviu nariu ir 
š. m. vasario 22 d. pirmi
ninkavo visuotinam na
rių susirinkimui), Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirm. Ef- 
rozina Mikužiūtė.

Raštu atsisveikino PLB 
garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas, dėl ligos nega
lėjęs asmeniškai dalyvauti. 
Jį su a. a. Jonu jungė dau
gelio metų bendruomeniniai 
ir švietimo ryšiai.

Šeimos vardu visiems pa
dėkojo a. a. Jono pusbrolis 
Jonas Vaičiūnas-.

Visi kalbėtojai iškėlė Jo
no Jasaičio toleranciją ir 
darbą lietuvybės išlaikymo 
bei Lietuvai laisvės atgavi
mo baruose. Visi apgailėjo 
ankstyvą ir nelauktą pasi
traukimą iš gyvųjų tarpo, 
o velionio šeimai reiškė gi
lią užuojautą. Atsisveikini
mo kalbos buvo užsklęstos 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną.

Kitą dieną, kovo 21, a. a. 
Jono Jasaičio palaikai iš lai
dotuvių koplyčios buvo per
kelti į švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčią. Pamaldas 
laikė parapijos klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas, 
giedojo solistė Roma Mas- 
tienė, grojo Balio Pakšto 
ragelių trio.

Po pamaldų, ilgos 85 au
tomobilių vilkstinės paly-
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Atidarant Kaziuko mugę Detroite š. m. kovo 22 d. Kairėje kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius, Danguolė Jurgutienė ir Gabijos tunto tuntininkė Rita Kasputienė. J- Ur ono nuo r.

DETROITO LIETUVIAI

ŠVENTO JURGIO 
ŠVENTĖ

Gabijos ir Baltijos skau
čių ir skautų tuntai balan
džio 26 d. švęs švento Jur
gio šventę. Uniformuoti da
lyvaus 10:30 vai. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčio
je pamaldose ir po to abu 
tuntai turės iškilmingą su
eigą.

VIENERIŲ METŲ 
SUKAKTIS

A. A. Juozo Braziūno vie. 
nerių metų mirties sukak
ties proga kovo 22 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje už jo vėlę buvo atna
šautos šv. mišios ir po jų 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
Čius, dalyvaujant velionio 
giminėms, draugams ir pa
žįstamiem, pašventino ant 
jo kapo uždėtą antkapį, Ho- 
ly Sepulchre kapinėse.

MIRTYS
Marcelė Plienaitienė iš 

mūsų tarpo atsiskyrė kovo 

dėtas, atgulė į paskutinio 
poilsio vietą šv. Kazimiero 
lietuvių kapines.

Per atsisveikinimą dvigu
ba koplyčia nepajėgė sutal
pinti visų lankytojų, kurie 
užpildė koridorius ir laukia
mąjį kambarį, o erdvi baž
nyčia buvo pilna žmonių, 
kaip šventadienį sumos me
tu.

Visa lietuviškoji kolonija 
skaudžiai pergyveno staigų 
ir nelauktą atsiskyrimą. Pa
liko tuštuma, kurią užpildy
ti reikės ilgesnio laiko.

Velionis Jonas paliko žmo
ną Birutę, sūnų Algirdą, 
dukras Aušrą ir Jūratę su 
vyru Antanu Budriu ir ki
tus gimines.

Ilsėkis ramybėje, taurus 
lietuvi Jonai, tegu Viešpa
ties Angelas priglaudžia po 
savo sparnu.

A. Juodvalkis

Antanas Grinius

23 d. Po atlaikytų šv. Anta
no parapijos bažnyčioje pa
maldų, palaidota kovo 25 d. 
Mt. Olivet kapinėse.

Eleonora Kalvaitienė mi
rė kovo 27 d. Po atlaikytų 
Oak Park katalikų bažny
čioje pamaldų, palaidota ko
vo 31 d.

ALRK NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

ALR klubo metinis visuo
tinas narių susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d. šv. 
Antano parapijos kavinėje 
tuoj po 10:30 vai. mišių. 
Valdybos nariai padarys 
veiklos pranešimus, po jų 
seks diskusijos ir išrinkta 
nauja klubo valdyba Visi 

(312) 6Z7-8489.

185 N. VVABASH AVĖ
Tel. krautuvės (312) 2«3.ū^HlCAG°' llL- 60601

namu hrn a,.........

nariai yra kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

NAUJAS DETROITO 
ARKIVYSKUPAS

Detroito arkivyskupui 
kardinolui John Dearden iš
ėjus pensijon į jo vietą Po
piežius Jonas-Povilas II pa
skyrė Grand Rapids gimu
sį vyskupą lenkų kilmės 
Edmundą C. Shoką.

SURPLUS JEEPS, CARS, 
TRUCKS,

Car-inv. value $2,143 sold for 
S100 thru govemment auctions 
in your area. For information 
or purchasing bargains likę this 
caU (602) 941-8014. Ext. 4669.

. s (13-16)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Dviejų menininkių skirtingi pasauliai
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Korp! Giedra Clevelande 
š. m. kovo 28-29 dienomis 
Lietuvių Namuose suruošė 
dviejų menininkių parodą, 
kurioje buvo atstovaujamos 
dvi skirtingos meno sritys: 
tapyba ir keramika. Korpo
racijos pirmininkė Violeta 
Žilionytė-Leger man sudarė 
malonią progą su meninin
kėmis susipažinti ir jų kū
rybą pristatyti Cleveland.o 
meno mylėtojams, šeštadie
nio popietę atvykau Į Lietu
vių namų viršutinę salę, ku
rioje kruopščios ir energin
gos giedrininkės, atsiraičiu. 
sios rankoves ir apsiginkla
vusios Įrankiais bei valymo 
priemonėmis, dėliojo gau
sius keramikos eksponatus 
ant lietuviškais raštais iš
austų staldengčių, kabino 
paveikslus, dėliojo pavasa
rines gėles.

Vida Krištolaitytė, su sa
vo kūriniais atvykusi iš 
New Yorko, man entuzias
tingai pasakojo kiekvieno 
savo paveikslo kūrimo isto
riją, nuotaiką ir savo gyve
nimo filosofiją, kurios ori
ginalumą jau rodo net ir 
jos pačios parašytas ”cur- 
riculum vitae”. Jame, var
dinant mokslo institucijas, 
susidūriau su tokia infor
macija : Priešmokykl i n i s 
mokslas: Antrasis Pasauli
nis karas, Po-diplominis 
(Post-Graduate) — miesto 
”ghetto”. Vida Krištolaity
tė aiškina, kad jos svajonė 
būti menininke jau forma
vosi vaikystės metais, kai, 
krintant bomboms ir ūžiant 
bombonešiams karo griau
namoje Vokietijoje, ji savo 
vaikiškais pirštais sniege 
piešdavo žmonių figūras. 
Atvykus į JAV ir atėjus 
laikui pasirinkti gyvenimo 
profesiją, jaunoji Vida nu
tarė tapti meno mokytoja 
aukštesn i o j e mokykloje. 
Baigusi Universitetą su me
no mokytojos cenzu, ji sie
kė magistro ir jau tada pa
sirinko pagrindine studijų 
šaka tapybą ir grafiką. ”Aš 
nepasirinkau meno — me
nas pasirinko mane”, kalba 
menininkė, su humoru pasa

Apie ką dailininkai kalba9 Aišku apie-dailę. Iš kairės dail. 
B. Gedvilienė, M. Gaižutienė, N. Palubinskienė ir M. Nasvy- 
tis. R- Zorskos nuotr.

kodama savo gan vargingas 
gyvenimo sąlygas New Yor
ko butnamių kvartale. ”Bet 
pasaulis toks nuostabus, 
kad yra svarbu matyti jo 
grožį ir jį užrašyti, žmogus, 
gimęs menininku, turi atlik
ti savo gyvenime misiją, ir 
jis bus neramus, tos misi
jos neatlikęs.” Jos akys 
spindi gilia, beveik eksta
ziška šiluma. ”štai saulėly
dis tarp uolų, smingantis Į 
jūrą. Kai aš jį tapiau, jau
čiausi pagauta ekstazės ir 
skubėjau, kad nuo mano 
teptuko nepabėgtų žavusis 
momentas”. Ją žavi ir pats 
kūrybinis procesas, tapda
mas jos esybės dalimi.

Vidos Krištolaitytės ta
pyba, daugumoje akriliniais 
dažais (”Jie labiau paklus
nūs, lengviau valdomi, ir 
nereikia nuolatos skiesti su 
terpentinu, kaip aliejinius”) 
dvelkia ekspresyvia jėga. 
Beveik visuose paveiksluose 
ryški kova tarp šviesos ir 
tamsos, šviesai iškylant Į 
viršų, lyg išreiškiant laimė
jimą. Jos gamtos vaizdavi
mas profesionalų žinovų 
p r i s kiriamas moderniojo 
ekspresionizmo srovei. De
talės nėra svarbios. Viską 
dominuoja nuotaika ir min
tis. Brūkšniai drąsūs, dina
miški ir dvelkią vidine ener
gija. Tarp menininkės ir 
gamtos nėra žmogaus nei jo 
rankomis pagamintų daik
tų, jei neskaityti keletos iš
imčių (Burinis laivelis, sim
boliškas paveikslas "Meilė” 
su raudonu obuoliu, sulenk
tu senu lietuvišku kryželiu, 
gėle). Jos pačios autopor
tretas, vienintelis paveiks
las su žmogaus veidu, kupi
nas išraiškos, kurioje ma- 
otmas n e p a sitenkinimas, 
Įtampa. ”Aš buvau gerokai 
apsipykusi su savo vienu 
kolega. Grįžusi Į namus nu
tariau tapyti save pačią. 
Taigi, toji nuotaika taip ir 
paliko”. Jos paveikslų pava
dinimai, originalūs ir vaiz
dingi, kaip "Jūros energi
ja”, "Guodžianti Jūra”, 
”Giedra”, ”Dangus ekstazė

je” nėra atsitiktinai skam
būs pripuolamu žodžių deri
niai, bet sąmoningai žodžiu 
nusako tai, ką menininkė 
juto, tapydama tą paveiks
lą.

Marytė Gaižutienė, kera
mikė iš Chicagos, tiek savo 
asmenybe, tiek savo kūryba 
yra ryškus Vidos Krištolai
tytės kontrastas. Iš profesi
jos biochemike, 1973 metais 
įsigijusi daktaratą bioche
mijos mokslų srityje Illinois 
Technologijos Institute, ei
lę metų dirbo chemijos pa
tologijos mokslų tyrinėjimo 
laboratorijose. ”Nuvargusi 
nuo protinio įtempimo, au
gindama savo jauną šeimą, 
pasigedau kokio nors kūry
binio darbo rankomis”, pa
sakoja man ji, dėliodama 
žvilgančias ornamentuotas 
lėkštes ant stalo ir kritišku 
žvilgsniu perstatinėd a m a 
aplink ją sustatytas taures. 
’Tšgyvenau didžiausią savo 
gyvenimo džiaugsmą, įsto
jusi į Chicagos Meno Insti
tutą”, tęsė ji toliau. Pabė
gusi nuo protinio darbo 
įtampos, Marytė Gaižutienė 
visą savo energingą asme
nybę sukoncentravo į kera
miką. Šiandieną ji jau yra 
patyrusi keramikė, į savo 
naujai surastą kūrybinę sri
tį pakrypusi su profesiona
liu, griežtųjų mokslų atsto
vei taip charakteringu, at- 
sinešimu. Jos namuose yra 
pilna keramikos gamybai 
reikalinga studija su visais 
reikalingais įrankiais. ”Man 

griežtų j ų mokslų- žino j imas 
ir čia yra naudingas. Aš pa-, 
ti gaminu savo glazūros mi-. 
šinius ir spalvas”.

Vartau didoką sunkią de
koratyvinę lėkštę. Jos šonai 
žvilga tamsiai rudais kraš
tais, o melsvai-pilkame dug
ne išsiliejęs pastelinių žals
vų, gelsvų ir melsvų spalvų 
mišinys.

Marytės Gaižutienės ke
ramiką galima būtų paskir
styti į tris grupes: pritai
komąją (arbatinukai, lėkš
tės, indai, taurės), dekora
tyvinę (dekoratyvinės va
zos, plokštės) ir menišką. 
Prie grynai meniškos gru
pės tektų priskirti, jei taip 
galima būtų pavadinti, ke
ramines skulptūras arba 
reljefinius paveikslus. Ypa
tingai įdomi ir nuotaikinga 
yra ”Miesto” serija: tam
siame, matiniame dugne 
miega dangoraižiai, pabrėž
dami didmiestyje gyvenan
čio žmogaus vienišumą. 
Gražūs jos ”Medžiai”, ”Kal- 
nuose” ir simboliškos ”Nak- 
ties Iliuzijos”.

Paroda visais atžvilgiai 
buvo sėkminga. Lankytojų 
nestigo, o visų dėmesį pa
traukė dar ir labai skonin
gas pačios parodos apipavi
dalinimas, už kurį padėka 
tenka Korp! Giedros na
rėms, tos parodos organiza- 
otrėms.

Korp. Giedra pirm. Violeta Žilionytė-Leger, dail. Vida Kriš
tolaitytė, rašyt. Aurelija Balašaitienė ir dail. Marytė Gaižutienė.

R. Zorskos nuotr.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS CHICAGOIE
Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto Tary
bos posėdis įvyko 1981 m. 
kovo 28 d. Chicagoje, Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se. Posėdį vedė Tarybos 
pirm. inž. /onas Jurkūnas, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos atstovas, sekre
torius — Stasys žadeikis.
L. Ūkininkų Partijos atsto
vas. šiame posėdyje dalyva
vo 15 grupių atstovai, plius 
kelių grupių ir antrininkai. 
Posėdis vyko darnioje dar
bo nuotaikoje.

Pereitos sesijos protoko
lą perskaitė jį surašęs J. Sa
kas. T. pirmininkas J. Jur
kūnas apžvelgė jo pirmi
ninkaujamos sesijos įvykius 
ir baigdamas pranešimą, 
įsakmiai atkreipė dėmesį į 
reikalą surasti geresnę or
ganizacinę formą tarybos 
darbo vientisumui bei tęsti
numui išlaikyti, nes jo ma
nymu ligšiolinė sistema, 
keičiantis tarybos pirminin
kams rotacine tvarką, tęs
tinumą gerokai menkina ar 
bent apsunkina darbą. 
Sprendimas paliktas atei
ties posėdžiui. -

Dr. K. Bobelis, VLIK 
valdybos pirmininkas, išsa
miai supažindino tarybą su 
valdybos darbais, laikotar
pyje nuo š. m. sausio 31 d., 
nuo paskutinio tarybos po
sėdžio. Neesant posėdyje 
Tautos Fondo valdybos at
stovo, dr. K. Bobelis, tik 
prieš kelias dienas turėjęs 
susitikimą su TF pirminin
ku J. Giedraičiu, išsamiai 
painformavo tarybą apie TF 
pastangas sustiprinti kapi
talo telkimo akciją. Taryba 
tokį TF valdybos žingsnį 
užgyrė ir visus paakino įsi
jungti į talką. VLTK val
dyba jau atspausdinusi dr. 
J. Pajaujo paruoštą knygą, 
apie Lietuvoje SSSR vyk
domą genocidą. Leidimo iš
laidas moka pusiau VLIK 
valdyba ir autoriaus šeima. 
VLIK valdyba principe su
tikusi pasiųsti savo atsto
vą, dalyvauti diskusijose su 
kitų veiksnių atstovais, dis
kusijas vedant trims žurna
listams. Vėl duota eiga Bra
žinskų imigracijos bylai. 
Bražinskus gina adv. dr.

Armonienė. B o 1 še vikinėj 
"Tiesoj” esą atspausdinta 
visa eilė kaltinimų Vladui 
Šakaliui, norint įrodyti jį 
esant tik plėšiku, vagišiumi 
ir kriminalistu nusikaltė
liu .. . Dr. K. Bobelis atsa
kė papildomai į tarybos na
riu paklausimus.

Vliko taryba priėmė val
dybos patiektąją 1981 m. 
sąmatą, bendroj sumoj ly
gią 1980 metų VLIK są
matai.

Posėdį baigus, LTN šeL 
mininkas visus dalyvius pa
kvietė užkandžiui, pietums, 
pastebėdamas, kad netrū
kus toje pat salėje bus vie
šas dr. K. Bobelio praneši
mas visuomenei, šio prane
šimo išgirsti susirinko pil
nutėlė salė publikos. Prane
šėjas trumpai apžvelgė JAV 
ir Sovietų Sąjungos santy
kius, akcentuodamas didė
jančią įtampą ir tolydžio SS 
mažėjančią įtaką tiek Pietų 
Amerikoje, tiek Afrikoje, 
tiek Europoje. Įvertinta ir 
Madrido konferencijos eiga 
ir rasta didelis skirtumas 
nuotaikose ir pareiškimuo
se buvusiuose 1975 m. Bel
grade ir 1980 m. Madride. 
Aiškiai matyti Sovietijai, 
jos valdymo sistemai didelė 
opozicija, tos sistemos at
metimas. Dr. K. Bobelio 
pranešimą sekė gausybė pa
klausimų, kurių nemaža da
lis nelietė VLIK veiklos, to
dėl arba posėdžiui pirminin
kavęs J. Jurkūnas arba pats 
pranešėjas paliko tuos klau
simus ar pasiūlymus neat
sakytus. Auditorija su tuo 
mielai sutiko. Toks chica- 
giškių lietuvių sutikimas Su 
VLIK pirmininku sveikinti
nas ir reikėtų praktikuoti ir 
ateityje.

M. Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

NATIONWIDE 
INSURANCE
Nat>onwide >a on your

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

Kiekvieną pavasari Phi- 
ladelphijos LB Apylinkė 
ruošia platesnio masto kon
certus, parengimus kviesda
ma programai Įvairius an
samblius ar meninius viene
tus. šio_pavasario koncer
tas, kuris Įvyks Atvelykio 
šeštadienį, balandžio 25 d., 
7 vai. vak. Lietuvių Namuo
se bus kitoks. Jame progra
mą išpildys solistė Gina 
Čapkauskienė ir pianistas 
Saulius Cibas. Paskutinį 
kartą Gina čapkauskienė 
koncertavo Philadelphijoje 
prieš aštuonis metus ir per 
tą laiką aplankė beveik viso 
pasaulio lietuviškas koloni
jas. Philadelphijoje ji lau
kiama su visai nauju reper
tuaru, kuriame yra ketu
rios dainos Jono Govedo 
specialiai jai parašytos.

Saulius Cibas Philadelphi. 
joje taip pat ne pirmą kar
tą. Baigęs New England 
konservatoriją, Saulius ap
sisprendė pasirinkti gydyto
jo profesiją ir šiuo metu 
studijuoja mediciną Har
vardo Universitete. Tačiau, 
muzikos pasaulio taip pat 
neapleido ir kai tik laikas 
leidžia, koncertuoja pats ir 
akompauoja solistams.

Vakaro 'ypatingais sve
čiais yra pakviesti lietuviš
kajame gyvenime dalyvau
jantys jaunuoliai ir jaunuo
lės, kurie šiais metais baigia 
gimnazijas ir taipgi tie, ku
rie yra tarp 18-kos ir 21-ų 
metų. Tikimasi šiuo pradė
ti abiturientų vakaro tradi
ciją Philadelphijoje ir pa
skatinti jaunimą jungtis į 
lietuviškas organizacijas.

Po programos šokiai gro
jant šešių asmenų ukrainie
čių orkestrui. Veik bufetas 
ir baras.

Koncerto vieta — Lietu
vių Namai (Lithuanian Mu- 
sic Hali), 2715 E. Aileghe- 
ny Avė. Laikas — punktu
aliai 7 vai. vak. Bilietų kai
na — $6 suaugusiems, $5 
pensininkams, $4 jaunimui, 
o Vinco Krėvės Mokyklos 
mokiniams įėjimas veltui.

Tą patį savaitgalį, balan
džio 25-26 d.d. tų pačių Lie
tuvių Namų Kultūros Cent
ro salėje Vinco Krėvės mo
kyklos Tėvų komitetas ren
gia Antano Petrikonio meno 
parodą. Tikimasi, kad visuo
menė pasinaudos šia reta 
proga dalyvauti tikroje kul
tūrinėje šventėje. (tg)

įdomius tropikinius uostus 
ir valstybes: Samana — 
Domini k o s Respublikoje, 
San Juan — Puerto Rico ir 
St. Thomas — Jungtinių 
Valstybių valdomą salą.

Bus progos pailsėti saulė
je, užmegzti naujų pažinčių, 
aplankyti dar nematytas sa
las, keliauti su liųksma lie
tuvių grupe.

Kaina laivu vienam asme
niui (po du į kambarį) pra
sideda nuo $800 (astuoni 
šimtai dolerių). Be to, rei
kia pridėti kainą lėktuvu iš 
jūsų miesto (namų) į Mia- 
mi, Floridą — Round Trip.

Šia kelione gali pasinau
doti visi, nežiūrint, ar jie 
yra ar nėra SLA nariai.

Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau regis- 
truotumėtės ir užsisakytu- 
mėt sau laive vietas.

Kelionės kainoje įskaito
ma: patogi kabina-kamba- 
rys, skanus maistas, įvairūs 
pasilinksminimai laive.

Pasinaudokite šia proga 
įdomiai ir linksmai praleisti 
atostogas, pasidžiaugti jū
ra ir tropinės saulės šiluma.

Dėl informacijų ir regis
tracijos prašom jau dabar 
kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 South 
Western Avenue, Chicago, 
Illinois 60643. Telef. (313) 
238-9787.

SUSIVIENIJIMAS 
RENGIA 

EKSKURSJJĄ-KELIONĘ 
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pirmą kartą ren- 
gia-organizuoja kelionę Ka
ribų jūroje, laivu ”Carni- 
vale”. Nuo lapkričio-No- 
vember 8 iki 15 dienos (vie
ną ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš Mia- 
mi, Floridos. Aplankys 3

Užsisakykite 
Anatolijaus Kairio 

knygas
UNDER THE SWORD OF 

DAMOCLES, romanas angliškai; 
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta 
lietuviškos laidos versija, 251 p. 
............................................  $10.00

VYSKUPO SODAS ir KRYŽ
KELE, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p........................... $6.00

t PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas, 
219 p. $4.00

LAISVES SONATA, poema 
apie vieną jūrininką; 40 dail. D. 
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato, 
tinkama dovana jaunimui, 78 p. 
....................................  $4.00

TRYS DRAMOS — Rūtelė”, 
“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas” — vienoje knygoje; kietais 
viršeliais, 158 p. ............... $4.00

TRYS KOMEDIJOS — “Kū- 
kū”, “Didysis penktadienis”, 
“Rūtos ir Bijūnai” — vienoje 
knygoje, 224 p......................$4.00

KARŪNA, istorinė trilogija- 
• poema iš Mindaugo laikų, trys 

atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p. $4.00

SIDABRINE DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p. 
....................:......................... $3.00 
Kainos — Įskaitant persiuntimo 
išlaidas

Lithuanian Literary 
Associates

P.O. Box 29060
Chicago, III. 60629, USA

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 26 D. LKB 
Kronika. Iškilmingos Mišios ir 
programa šv. Jurgio parapijoj. 
Rengia Rėmėjų būrelis prie 
LKB Kronikai leisti s-gos.

• BALANDŽIO 25-26 D. 
Vandos Aleknienės dailės kū
rinių ir Norberto Lingertaičio 
gintaro išdirbinių paroda D.M. 
N.P. parapijos salėje. Ruošia 
Neringos tunto Židinys.

• BALANDŽIO 26 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 10 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 1-3 DD.. Atei
tininkų šeimos šventė- ir 70 
metų Ateitininkijos sukakties 
minėjimas. .

• GEGUŽĖS 3 D. LB Cleve- 
lando apylinkės metinis susi
rinkimas.

• GEGUŽĖS 17 D. JAV LB 
Kultūros tarybos premijų Įtei
kimas.

• GEGUŽĖS 23-24 D. Cleve- 
lando menininkų dailės paroda 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
D.L.K. Birutės draugijos Cle- 
velando skyrius.

• GEGUŽĖS 31 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 7 D. O. Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 14 D. birželio 
minėjimas 12 vai. Edgewater 
Parke. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latyių_-Sąjunga 
ir Estų Taryba.

• BIRŽELIO 20 D. Joninių 
laužas O. ir V. Jokūbaičių so
dyboje. Ruošia Clevelando 
skautininkai-ės.

• BIRŽELIO 28 D. Kar. Juo-
zapavičiaus šaulių kuopos ge
gužinė.

• LIEPOS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

SURPLUS PIC UP 1NV. VAL- 
UED $3,7788.00 SOLD FOR $250. 
MANY MORE BARGAINS AVAIL- 
ABLE FOR SALE THROUGH 
GOVERMENT AGENCIES. CALL 

602-941-8014, Ext. 4231.
(15-16)

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI IŠ ANAPUS
Tai yra Nauja Knyga — mūsų lietuvių tikrų žmonių buvi

mas Anapus. Viena mokslininkas lietuvis išrado būdą, kaip pasiekti 
mūsų senolių atomus — mažus grūdelius, su kuriais ilgai kalbėjo apie 
mūsų tautos tikrą būti.

Lietuviai, Įsigykit šią knygą, tai žinosit kas ir kur mes esame 
Amžinam Gyvenime?

Knygos kaina 5 dol., kas negali nupirkti, atsiųsiu nemokamai, 
M. Aukštuolis, 4 Elizabeth Avė., Springdale, Conn. 06907.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PHONE: 486-2530

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 

ing įstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį . 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų įvertintoją.

• OHIO AUTO BODY,

PHONE: 486-2530

AST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119 SERVICE INC

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas, mūsų Vteletvpe 
susisiekimas su Maskvą suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmcnųj

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

PATRIA prekybos na- 
I muose. 794 East 185th St.,
I 7

!’ Clevelande, yrą didelis pa- 
! sirinkimas vietinių ir im- 
j portuotų produktų, lietuviš- 
; kos juodos duonos. Dovanų 

skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tek: 216-531-6720.

savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite t ei. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

(
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

LIETUVIŲ JAUNIMAS 
PIRMAUJA

Po antrojo pasaulinio ka
ro, daugeliui Vakarų Vokie
tijoje susispietusių lietuvių 
atsiradus Amerikoje, tuo
metinis jaunimas energin
gai ėmėsi mokslo ir pasie
kė išskirtinai gražių rezul
tatų. Tiek aukštesnėse mo
kyklose ,tiek universitetuo
se lietuviai jaunuoliai labai 
gražiai reprezentavo lietu- . 
viškojo jaunimo vardų, savo Į 
elgesiu ir mokslo lygiu daž- i 
nai iškildami virš kitų. 1

Džiugu, kad ir šiandien 
nestokoja jaunų, jau antros 
kartos lietuvių jaunuolių, 
kurie lygiai gražiai kopia 
mokslo laiptais ir rodo gra
žų lietuviškojo jaunimo pa
vyzdį. I

Darius E. Steponavičius

Štai Darius Edvardas Ste
ponavičius neseniai ne tik 
išlaikė egzaminus į dvi iš
skirtinai aukšto akademinio 
lygio aukštesniąsias mokyk
las — Hawken School ir 
Gilmour Academy, bet net 
abi jam pasiūlė stipendijas.

Hawken mokykla yra ži
noma savo aukštu akademi
niu lygiu ir dideliais reika
lavimais bei didele kandida
tų atranka. Mokykla yra 
gražiame Clevelando prie
miestyje Gatės Mills. Ji Da
riui pasiūlė $1000 stipendi
ją.

Gilmour Academy yra ka
talikų berniukų mokykla ly
giai akademiškai reikli, 
aukšto lygio ir praktikuo
janti akademinę atranką. Ji 
Dariui pasiūlė $1350 meti
nę stipendiją. Kaip žinia, 
jaunasis Darius greičiausiai 
šią akademiją pasirinks.

Dariaus darbštumu ir 
sėkme džiaugiasi jo tėvai 
Gidonė ir Kęstutis Stepona
vičiai, kurie augina dar ir 
jaunesnį Sauliuką.

Džiugu, kad Darius daly
vauja ir lietuviškame jauni
mo gyvenime bei veikloje: 
šoka šaunioje Grandinėlėje, 
yra ateitininkas, mokosi li-

Jaunimo meno šventė, rengta DMNP parapijos š. m. balandžio 5 d., gražiai praėjo ir su
traukė daug žiūrovų. Nuotraukoje Grandinėlės šokėjai atlikę dalį meninės programos. Plačiau 
apie šventę bus kitame Dirvos numeryje. J. Garlos nuotr.

tuanistinėje mokykloje, ša
lia to yra didelis sporto mė
gėjas — beisbolo žaidėjas, 
slidininkas ir kt.

Argi nuostabu, kad savo 
vaikaičiu džiaugiasi ir di
džiuojasi, seneliai Vladas ir 
Marija Bačiuliai bei Edvar
das ir Joana Steponavičiai.

(kk)

• šv. Jurgio parapijos 
Šventosios Savaitės pamal
dų tvarka.

IŠPAŽINTYS:
Trečiadienį balandžio 15 

d. — 7:00-8:00 vai. vak.
Ketvirtadienį, balandžio 

16 d. — 5:30-6:30 vai. p. p.
Penktadienį, balandžio 17 

d. — 1:30-2:00 vai. p. p. ir 
6:00-7:00 vai. vak.

šeštadienį, balandžio 18 
d. — 11:00-12:00 vidud. ir 
4:00-5:30 vai. p. p.

Velykų rytą, išpažinčių 
nebus klausoma.

PAMALDOS:
Ketvirtadienį, balandžio 

16 d., 7:00 vai. vak. pasku
tinės vakarienės mišios lie
tuviškai.

Penktadienį, balandžio 17 
d., 2:00 vai. po pietų kry
žiaus kelias angliškai. 7:00 
vai. vak. Viešpaties kančios 
pamaldos lietuviškai.

šeštadienį, balandžio 18 
d., 2:00 po pietų velykinių 
valgių pašventinimas. 7:00 
vai. vak. Viešpaties Prisikė
limo vigilija lietuviškai.

Velykų sekmadienis, ba
landžio 19 d.: 6:00 vai. ryte 
Prisikėlimo mišios lietuviš
kai, 9:00 vai. ryte Prisikė
limo mišios angliškai. 10:30 
vai. ryte Suma-Prisikėlimo 
mišios lietuviškai.

SPORTINĖ POPIETĖ 
CLEVELANDE

šį sekmadienį, balandžio 
12 d., 4:00 vai. po pietų 
Naujosios parapijos (D.M.
N.P.) salėje, Clevelando 
LSK žaibas ruošia sporti
nę popietę.

Programoje pasirodys 
Žaibo tinklinio ir krepšinio 
komandos ir sužais tarpu
savio rungtynes — j un j orai 
prieš senjorus.

DIRVA

Rungtynės žada būti įdo
mios, kadangi žaibo junjo- 
rai yra padarę gerą pažan
gą ir gali būti kietas riešu
tas senjorams.

ši popietė yra dalis žai
bo pasiruošimo programos 
1981 m. metinėms Š. A. Lie
tuvių sporto žaidynėms, ku^ 
rios įvyks š. m. gegužės 
16-17 d.d., Baltimorėje.

Sporto mėgėjai kviečiami j 

/upeiior /avinę/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
Aperior Avinę;

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: 'g|

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

savo atsilankymu paremti 
Žaibo sporto klubą.

• Clevelando Ramovėnų 
skyriaus valdyba praneša, 
kad nuo š. m. sausio mėn. 
20 d. Ramovėnų Vyrų cho
ro vadovui J. Kazėnui iš pa
reigų pasitraukus, laikinai 
chorui vadovauja adminis
tratorė G. Karsokienė. Vi
sais choro reikalais prašom

Nr. 15 — 15

kreiptis į G. Karsokienę ad
resu: 18123 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 
(216) 531-9131.

• Clevelando Skautinin- 
kių draugovė, per pirminin
kę Jadvygą Budrienę, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
25 dol. su Velykų šventi
niais linkėjimais.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Velykinių margučių pa
roda įvyks šeštadienį, ba
landžio 11 d., nuo 1-5 vai. 
po pietų Lietuvių Namų že
mutinėje salėje. Dalyvaus 
įvairių tautybių atstovai, 
kurie paaiškins savo mar
ginimo metodus. Rengia 
Lietuvių Namų Moterų Klu
bas ir maloniai kviečia vi
sus atsilankyti.

HOUSES FOR SALE
11% financing

Beautiful 3 bedrooms co- 
loniail off East Park Dr.

Brick double on La Šalie.

Brick double in Euclid off 
Lake Shore Blvd.

Call for dėtais :531-6787 
CAMEO REALTY 

Anton Matic brocker 
(15-18)



DIRVA
LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS IR 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGOS 
KONFERENCIJA

Dainavos stovykloje, Man 
chester, Mi., balandžio 11-12 
dienomis šaukiama antroji 
metinė PLB Valdybos, JAV 
LB tarybos prezidiumo ir 
Krašto valdybos, Kanados 
LB Krašto valdybos, PLJS 
valdybos, JAV LJS valdy
bos ir Kanados LJS valdy
bos konferencija. Joje taip 
pat dalyvaus PLB Garbės 
Teismo ir Kontrolės komisi
jos pirmininkai, "Pasaulio 
Lietuvio” redaktoriai, II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų ko
miteto pirmininkas ir pava
duotojas, PLB komisijų na
riai ir keli kviestieji svečiai. 
Konferencija prasidės ba
landžio 11 dieną 12 vai. ir 
baigsis sekmadieni, balan
džio 12 d. 2 vai. po pietų. 
Konferencijoje vyks pirmi
ninkų pranešimai, bus ap
kartos 11-sios Pasaulio Lie
tuvių Dienos 1983 m., V-sis 
Pasaulio* Lietuvių Jaunimo 
Kongresas 1983 m., vyks 
švietimo, kultūros, politinės 
veiklos, finansų, sporto, so
cialinių reikalų, LB ir LJS 
pirmininkų posėdžiai. .Bus 
s v a rstomas Lituanistikos 
katedros finansavimas, Lie

ALEKSANDRAI BUDA1TIENEI - MI

SIŪNAITEI, Lietuvoje mirus, brolį

VINCĄ MISIŪNĄ,

Elizabetho Tautinės Sąjungos skyriaus Val

dybos iždininką, giliai užjaučia

Skyriaus Valdyba ir nariai

HHHHi

Mirus mūsų mokyklos mecenatui
A. t A.

BRONIUI GRAŽULIUI, 
žmoną AKVILINĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime

CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

tuvių Bendruomenės politi
nė veikla ir kiti Lietuvos 
reikalai.

DIDŽIŲJŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAMS 
RUOŠIANTIS

šiemet sukanka 40 metų 
nuo didžiųjų trėmimų iš 
Lietuvos. 1941 m. birželio 
14-15 d.d. okupantai bolše
vikai, pagal Raudonojo Kry
žiaus surinktus duomenis, 
į Sibirą išvežė 34,260 Lietu
vos žmonių. Trėmimai tęsė
si ir vėlesniais metais, iki 
paskutinių laikų. Iš viso iš
tremta kas dešimtas Lietu
vos gyventojas — gal net 
per 350,000. Amerikos Lie
tuvių Taryba skatina viso
se lietuvių kolonijose ruošti 
didžiųjų trėmimų minėji
mus, kiek galima tai keliant 
amerikiečių spaudoje, pri
imant rezoliucijas, kad vi
siems ištremtiesiems būtų 
tuojau leista grįžti į tėvynę 
Lietuvą.

Pasaulio Lietuvių Archy
vas netrukus išleis galimai 
pilnesnius išvežtųjų sąra
šus, paruoštus L. Kerulio. 
Iki didžiųjų trėmimų minė
jimų stengiamasi baigti 
išspausdįpti kun. dr. J. 
Prunskio paruoštą knygą 
"Lietuviai Sibire”, kur su
rinkti buvusių tremtinių at

k

siminimai, laiškai ir nuo
traukos.

Ypatingai panaudotina, 
kaip dovana amerikiečių po
litiniam veikėjams, šiuo me
tu išleista anglų kalba prof. 
dr. Juozo Pajaujio knyga 
"Soviet Genocide in Lithu- 
ania”, kur pateikti atitin
kami dokumentai, iliustra
cijos ir išsamus tekstas.

Ši svarbi knyga išleista 
Tautos Fondo ir p. Emilijos 
Pajaujienės lėšomis. Knygą 
galima įsigyti šiuo adresu: 
ELTA Information Service, 
1611 Connecticut Avė. N. 
W. 2, Washington, D. C. 
20009.

SAVAITGALIS SU 
GUSTAIČIU

Antanas Gustaitis skai
tys naujausiąją savo kūry
bą specialioje literatūros 
vakaronėje balandžio 10 d., 
8 v. v., Jaunimo centro ka
vinėje. Rašytojas atvyksta 
iš Bostono į Chicagą ryšium 
su savo dramos "Mėnulio 
užtemimas” premjera ba
landžio 11 ir 12 d. d.

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti savaitga
lio su Gustaičio renginiuo
se, pradedant minėtu neei
liniu literatūros rečitaliu 
penktadienio vakare. Jame 
žymusis mūsų satyrikas, be 
to, Chicago j e toks retas 
svečias, paskaitys du rizi
kingus feljetonus ir pluoš
tą pekliškai pasiutusių ei
lių.

š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS

Baltimorės Lietuvių At
letų Klubas, vienas iš veik
liausių vienetų Baltimorės 
lietuvių gyvenime, pasiruo
šęs pilnai priimti sportinin
kus iš visos Amerikos. Tai 
įvyks gegužės 16-17 d. Bal- 
timorėje. Varžybos bus 
krepšinio, tinklinio, plauky
mo ir šachmatų srityse.

šeštadienį, gegužės 16 d., 
įvyks šokiai ir koncertas su 
"Jinai ir trys gintarai” Bal
timorės Lietuvių Namuose, 
kurie yra vieni iš gražiausių 
pastatų likę nuo pirmųjų 
lietuvių ateivių veiklos: 851 
Hollins St., Baltimore, Md. 
21201.

Sporto žaidynių klausi
mais kreiptis į Algirdą Ve
liuoną — 118 Stonewall Rd. 
Baltimore, Md. 21228.

LIETUVIŲ 
DAILININKŲ ŽINIAI
Š. m. lapkričio 6-21 dieno

mis Čiurlionio Galerija, Ine. 
ruošia Bendrąją Lietuvių 
Dailės Parodą, kurioje bus 
paskirtos premijos: dail. M. 
Šileikio ($500) — už tapybą 
ar skulptūrą, dail. T. Petrai
čio ($300) — už akvarelę 
ar grafiką ir Čiurlionio Ga
lerijos, Ine. ($200) — už 
kūrinį bet kurios technikos.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai atsiliepia 
iki spalio mėn. 15 d., at
siųsdami savo kūrinių fo
tografijas ar skaidres. C-hi- 
cagos ir apylinkės dailinin
kai gali pristatyti pačius 
kūrinius. Pageilaujama, kad

IA. A.
DOMININKĄ NEDZINSKIENĖ, 

gyvenusi 1231 E. 61 gatvėje, Cleveland, Ohio, mirė 
1981 kovo 19. Palaidota 1981 kovo 23 Visų Šventųjų 
kapinėse po šv. Mišių aukos DMNP parapijos bažnyčioje.

A. a. Domininką gimė 1908 rugsėjo 9 Onciškių km., 
Seirijų vis., Alytaus aps. gausioje ūkininko šeimoje. Iš
moko siūti, ištekėjo už Felikso Nedzinsko, karo metu 
su juo pasitraukė Į Vakarus. Džiova anksti sunaikino 
vyro sveikatą Vokietijoje (ten palaidotas), ji viena ty- 

E liai leido amžių JAV, kol Aukščiausiojo valia sunkios 
ligos keliais ir ją pasišaukė, — anksčiau už seseris Oną 
ir Marytę, už brolius Juozą ii' Balį, su šeimomis Lietu
voje gyvenančius.

Šv. Mišias aukojo ir kitus religinius patarnavimus 
velionei suteikė kun. kleb. G. Kijauskas, S. J. Kaimynai 
ir pažįstami — Ig. Muliolis, A. ir A. Muliolių šeima, 
G. ii’ A. Kijauskai, Onutė Grigonytė, Ona Griganavi- 
čienė, Nykštenai, A. ir M. Giedraitis, M. Mažeikytė, M. 
Iešmantienė, M. Svets. A. Svet, A. Vedegys, T. Vede- 
gienė, A. Baliūnas, J. Pikturna, Zygienė, J. Svets, M. 
Iešmantas, J. Garla ir kiti ją prisiminė aukomis šv. Mi
šioms už sielos ramybę, pagerbė gėlėmis, karsto nešimu, 
lankymu šermenyse ir palydėjimu į kapines. Laido
tuves tvarkė Jakubs & Son, teisiniai patariamas adv. 
A. Širvaičio.

Mirusiosios artimieji Lietuvoje ilgai bus dėkingi.

VYTAUTAS VOLERTAS, 
KAIMYNAS IR TOLIMAS GIMINAITIS

fotografijos katalogui ir 
spaudai būtų juoda-balta.

Parodai galima siūlyti iki 
10 darbų, nurodant kūrinio 
techniką ir dydį. Kūrinius 
parodai atrinks dail. M. ši- 
leikio vadovaujama galeri
jos Meno Taryba. Skaidrės 
ir nepanaudotos fotografi
jos bus grąžintos.

Atrinktus kūrinius pri
statyti Čiurlionio Galerijai, 
Ine. 4038 Archer Avė., Chi
cago, III. 60632 iki lapkričio 
2 d. imtinai. Paroda atidaro
ma lapkričio 6 d. 7:00 v. v.

Premijuoti kūriniai pa
liekami Meno Kūrinių Fon
de, kuris yra Nepriklauso
mos Lietuvos nuosavybė. 
Kūriniai pristatomi ir grą
žinami savininkų sąskaita.

• Lietuviui studentui at
siranda proga vasaros metu 
10 savaičių dirbti Washing- 
tone, prie Jungtinio pabal- 
tiečių komiteto, gaunant at
lyginimą. Kreiptis adresu: 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
2606 West 63rd Street, Chi
cago, Illinois 60629, telefo
nas (312) 778-6900. Pagei
dautina, kad turėtų auto
mobilį.

• Lietuvių Moterų Klubas 
š. m. balandžio 5 d. Water- 
bury surengė literatūrinę 
popietę, kurioje buvo supa
žindinta su naujai išėjusia
E. Juciūtės knyga "Ąžuo- 
lynėlis”.

♦ A. A. Elena Jurgėlie- 
nė-čepinskytė, sunkios vė
žio ligos iškankinta, kovo 3 
d. mirė Washingtone, D. C.

Velionė buvo gimusi 1918 
m. Brooklyne ir būdama 
dviejų metų išvyko į Lie
tuvą ,kur gyveno iki 1928 
m.

Grįžusi į JAV įsijungė į 
lietuvių visuomeninį gyve
nimą, aktyviai dalyvavo Da
riaus ir Girėno skridimo pa
ruošime, priklausė Balfui, 
ALT New Yorko skyriui, 
Moterų Vienybei, Lietuvos 
Vyčių ir kt. organizacijoms.

1932 m. ištekėjo už Kon
stantino Jurgėlos. 1954 m. 
persikėlė į Washingtoną, 
kur jos vyras vadovavo 
Amerikos Balso lietuviškam 
skyriui.

Liūdesy liko vyras Kon
stantinas, duktė Elena, sū
nus Algis su šeimomis ir ki
ti giminės.

• A. A. Juozas siųsis, 78 
amž. mirė š. m. vasario 12 
d. San Martin mieste, Ar
gentinoje.

Velionis buvo aktyvus vi- 
Suomennės veikėjas, dauge
lio organizacijų valdybų na
rys. Domėjosi istorine me
džiaga ir savo nmauose bu
vo surinkęs daug lietuviš
kos muziejinės medžiagos. 
Bendradarbiavo spaudoje.

Liūdesy liko žmona Bro
nė, sesuo ir kiti giminės.

NORI PIRKTI LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Jei kas turėtų ar žinotų 
kur gauti palaikytą Liet? 
Enciklopedijos 36 tomus, 
prašome pranešti: Dirvai, 
.P O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103. Teiraujasi I. O.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Immediate openings for regis— 
tered nurses ir. IV therapy, 
ICCU & general nursing units. 
For evening & midnight shifts. 
Competitive salary and liberal 
personnel policies. Contact Per- 
sonnel Ilepart., King’s Daųgh- 
ters Hospital, 2201 Lexington 
Avė., Ashland, Ky. 41101 (606) 
325-7755. (6-15)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

CYTOTECHNOLOGISTS 
to work and live iri a small Congeniai 

Conimunity.
CytotecEnologists ASCP (or eligible), 
to work in inodern lab of 350 bed 
hospital, totai speetrum of procedures 
offering opportunity for growth in 
Oiagnostic Cytology. Lccated in 
scenic recreational area of North- 
eastern Wisconsin. Excellent benefit 
package, job security and salary com- 
mensurate with experience. Call or 
ivrite to:Employnient Manager, Holy 
Family Hospital, 21 st and West«rn 
Avė., Manitowoc, Wis. 54220. Phone: 
414-684-2324.

An Equal Opportunity Employer
- (13-14)
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