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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Deryboms prasidėjus
Ne tiek dėl bombų skaičiaus, kiek 

dėl Europos
Vytautas Meškauskas

Nors derybos dėl atominių 
ginklų nėra naujas dalykas, 
tačiau užpereitą pirmadienį 
Ženevoje prasidėjusios sulau
kė didelio dėmesio. Tiesa, nie 
kas nesitiki greitų rezultatų. 
Greičiau laukiamas propagan 
dos karas, kuriame JAV bus 
kaltinamos apsupusios Sovieti- 
ją geležiniu lanku. Norėdami 
iš jo išsiveržti, vargšai sovietai 
turėję griebtis ginklavimosi, 
kad maždaug susilygintų su 
amerikiečiais. Savo taikos 
meilės įrodymui jie jau seniai 
siūlą pasirašyti sutartį, drau
džiančia vartoti atominius 
ginklus. Žinoma, nutylėda
mi, kad tuo atveju turėtų nu
lemti jų seniai turima persva
ra konvencionaliniuose gink
luose, kuri dar daugiau aptem 
dytų Vakarų Europą, negu 
raketos su atominiais užtaisais 
Be taktinių atominių ginklų, 
300,000 amerikiečių karių ir 
jų šeimos Vokietijoje virstų so
vietų įkaitais ir turėtų būti at
šaukti.

Žinoma, teoriškai galvojant 
galėtum prieiti išvados, kad 
abiem pusėm nuoširdžiai no
rint teroro lygsvaros, galima 
būtų susitarti dėl, sakykim, 
tokio ir tokio dydžo raketų 
skaičiaus sumažinimo abejose 
pusėse. Praktiškai, tačiau, tai 
bus tik pakartojimas SALT 
sutarčių žaidimo, kuriomis 
buvo pasižadėta nepadidinti 
atitinkamo pajėgumo raketų 
skaičiaus, kas - kaip žinome iš 
praktikos - prie nieko gero ne
privedė sovietams pradėjus 
statydintis naujas vidutinės 
distancijos raketas.

Akivaizdoje tokios situacijos 
Reagano administracija nebu
vo vieningo nusistatymo, ką 
toliau daryti. N.Y. Times ko
respondentas Leslie H. Gelb 
teigia, kad buvusios trys pa
žiūros. Vieni, kaip Reagano 
politinis patarėjas Lyn Nofzin 
ger ir kai kurie konservatyvūs 
respublikonų senatoriai - kaip 
Jese Helms - yra pažiūros, kad 
sovietų reikia vengti kaip vel
nių, iki JAV neatgaus kjr Inės 
persvaros. Gynybos Sekreto
riaus Weinbergerio pažiūros 
yra tarp tų ir neo-konservato 
rių, buv. demokratų - kaip 
buv. Gynybos Sekretoriaus 
asistentas Richard Perle ir 
Ginklų Kontrolės bei Nusigink 
lavimo Žinybos direktorius Eu 
gen V. Rostow - kurie pasisa
ko už derybas tik iš stiprių po
zicijų, būkštaudami, kad so
vietai užliūliuos amerikiečių 
mases savo tariam taikos mei
le, iš tikro toliau ieškodami 
persvaros. Jie mano, kad pa
darius pasiūlymą JAV ir turė
tų jo tvirtai laikytis ir nenusi
leisti. Ta pažiūra, atrodo, vy
rauja administracijos sluoks
niuose.

Tuo tarpu Valstybės Sekre
torius Haig ir jo padėjėjai Vals 
tybės D-te norėtų sekti savo 
mokytojo Kissingerio jėgos ba
lanso politikos. Jie taip pat 
nori JAV karinės pajėgos žy
maus sustiprėjimo, jie taip pat 
nepasitiki sovietais. Bet jie su
tinka derėtis su sovietais ir 
padaryti jiems tam tikrus vi
liojančius pasiūlymus už tam 
tikras nuolaidas iš jų pusės. Jie 
argumentuoja, kad - jei tas 
nebus daroma - susidarys įspū 
dis, jog Reagano administra
cija nežino kaip tvarkytis so- 
vietų-amerikiečių santykiuose 
Prie to - jei dar atrodys, kad so 
vietai yra amerikiečių nenuo- 
laidumo priversti eiti prie jė
gos pavartojimo ir dėl to pri
mes kaltę Washingtonui - JAV 
praloš žaidimą dėl Europos. 
Toji kratysis amerikiečių ir 
sieks neutralumo iš karo bai
mės, o patys amerikiečiai pra
dės kaltinti Reagano adminis
traciją už nepasisekimus užsie 
nio politikoje. Šiuo metu 
nio politikoje. Šiuo metu Wein 
bergerio ir Haigo šalininkai su
tarė dėl reikalo pradėti savo 
‘taikos ofenzyvą’ ir neatmesti 
sovietų kontrapasiūlymų, bet 
įžiūrėti juose taktiniais su
metimais ‘naujus ir konstruk
tyvius momentus’. Pats Rea
ganas dar nesąs apsisprendęs 
už bet kokios grupės pažiūrą.

Tuo tarpu Ženevoje prie de 
rybų stalo susėdę amerikiečių 
ir sovietų atstovai greitai turė
tų konstatuoti, anot N.Y.

(Nukelta į 2 psl.)

Su tokiais plakatais pasitiko Brežnevą Bonnoje lapkričio 22 d.

Ketvirtojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, įvykusio 1981 m. apkričio26 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, atidarymo prezidiumas. Iš kairės: mokslinės programos pirm. dr. P. Zunde, JAV 
LB Krašto valdybos pirm. inž. V. Kutkus, gen. konsule J. Daužvardienė, vysk. V. Brizgys, 
Lituanistikos Instituto pirm. dr. R. Šilbajoris, PLIAS pirm. inž. V. Izbickas ir PLGS pirm. dr. 
J. Valaitis. JAV himną gieda solistė Nerija Linkevičiūtė. Z. Degučio nuotr.

Gausus ir darbingas mokslo ir kūrybos
Antanas Juodvalkissimpoziumas

Ketvirtam mokslo ir kū
rybos simpoziumui pasiruo
šimas vyko ilgą laiką suda
rius mokslinį ir organizaci
nį komitetus, šio darbo ap
vainikavimas — posėdžiai ir 
pranešimai Įvyko 1981 m. 
lapkričio 25-29 dienomis 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Mokslinei programai vado
vavo: pirmininkas dr. Pra
nas Zunde, Georgijos tech
nologijos instituto profeso
rius, dr. Jonas Bilėnas, 
Grumman Aerospace Corp. 
dalies viršininkas ir New 
Yorko miesto universiteto 
profesorius, dr. Rimgaudas 
Nemickas, Loyolos universi

teto, Chicagoje, profesorius, 
dr. Ina Užgirienė, Clark uni
versiteto, Worcester, Mass. 
profesorė. Gausiam organi
zaciniam komitetui energin
gai vadovavo inž. Juozas 
Rimkevičius. Kiti komiteto 
nariai: vicepirm. Stasys Jo- 
kubauskas, sekretorė Gra
silda Reinytė, iždininkas 
Antanas šantaras, informa
cija Ramunė Kubiliūtė, ren
ginių globėjos — Irena Ke- 
relienė (literatūros vaka
ras), Stasė Labanauskienė 
(užbaigtuvių pokylis), Valė 
Plepienė (susipažinimo va
karas), leidinio redakcinė 
kolegija — Antanas Dun- 
dzila, Juozas Masilionis, Ra
mojus Vaitys ir Robertas 
Vitas; finansų komiteto 
pirm. dr. Kastytis Jučas, 
teisinis patarėjas Povilas 
žumbakis.

Nežiūrint gausaus ir dar
bingo komiteto, vis dėlto 
pirmininkui inž. Juozui 
Rimkevičiui teko didžiau
sias darbų krūvis. Tamp
raus ryšio palaikymas su 
mokslinės programos na
riais, žinių rinkimas, net ir 
leidinio redagavimas neap
siėjo be inž. J. Rimkevi
čiaus aktyvios talkos, nors 
jo ir nesimato redakcinės 
kolegijos narių sąraše.

Susipažinimo vakaras

Darbų programos išva
karėse, š. m. lapkričio 25 d. 
įvyko susipažinimo vakaro
nė. Susirinkusius pasveiki
no organizacinio komiteto 
pirm. Juozas Rimkevičius 
ir šiam pobūviui vadovauti 
pakvietė vicepirm. Stasį Jo- 
kubauską, kuris supažindi
no su mokslinės programos 

ir organizacinio komiteto 
nariais, pristatė simpoziu
mą sudarančių organizaci
jų pirmininkus: JAV LB 
Krašto valdybos pirm. inž. 
Vytautą Kutkų, Lituanisti
kos instituto pirm. dr. Rim
vydą šilbajorį, Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos 
pirm. dr. J. Valaitį ir Pa
saulio lietuvių inž. ir arch. 
s-gos pirm. inž. Vytautą Iz- 
bicką. Taip pat supažindino 
ir su laureate poete K. Gri- 
gaitvte.

Mokslinės programos pa
grindinių šakų vadovai, sa
vo ruožtu, supažindino su 
atskirų sekcijų pirmininkais

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvis antras 
po popiežiaus...

Mgr. Paul Marcinkus, 
amerikietis vyskupas lietu
vių kilmės, kuris lydėjo po
piežių visose jo kelionėse po 
pasaulį, dabar paskirtas vi
ceprezidentu į Vatikano val
stybės pontifikalinę komisi
ją. žinant, kad šios komisi
jos prezidentu yra pats po
piežius, Marcinkus tampa 
Vatikane antruoju asmeniu 
po popiežiaus. Kartu jis 
tampa įtakingiausiu asme
niu Vatikane, nes jis yra ne 
tik vidaus reikalų ministe- 
ris, bet kartu ir didysis Va
tikano iždininkas. Jis vie
nas savo rankose turi dides
nę valdžia už valstybės se
kretorių Mgr. Casarolli. Tai 
nepatinka italų kardino
lams, matant kad Šv. Petro 
raktai jiems slįsta iš rankų.
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Žmonės, kurie derasi Ženevoje.- Vid. Rytų politikos užkulisiuose:
------------- kodėl iširo arabų viršūnių konferencija? _______

Prasidėjusiose Ženevos de
rybose JAV-bes atstovauja 
Paul Henry Nitze, 74 m. am
žiaus, iš profesijos bankinin
kas, bet didelę paskutiniųjų 
40 metų dalį praleidęs valsty
bės tarnyboje. Pradžioje dir
bo kaip patarėjas užsienio po
litikos ūkiniuose klausimuose, 
o vėliau kaip direktorius komi - 
sijos, kuri tyrinėjo strateginio 
bombardavimo rezultatus. 
1950 metais jis buvo paskirtas 
Valstybės departamento pla
navimo štabo viršininku. Pre
zidento Eisenhovverio laikais 
jis buvo patekęs i nemalonę, 
tačiau ir tada prisidėjo prie 
valdžios raporto apie išsilaiky
mą atominiam amžiuje. Ken- 
nedžio ir Johnsono laikais Nit
ze buvo Gynybos Sekretoriaus 
pavaduotojas. Nixonas ji pa
skyrė derėtis su sovietais dėl 
atominių ginklų apribojimo. 
Toje vietoje jis buvo nuo 1969 
iki 1974 metų, kada atsistaty
dino protestuodamas, kad Wa 
tergate skandalas privertė Nix 
oną galimai greičiau sudaryti 
tą sutartį. Pereito dešimtme
čio gale Nitze pirmininkavo 
privačiam komitetui ‘on the 
present danger’, kuris reikala
vo griebtis žygių prieš spartų 
sovietų ginklavimąsi. Savo 
straipsnyje Foreign Policy žur 
nale, Nitze reikalavo, kad Na- 
to apsiginklavimas turi būti 
pravestas kaip galima grei
čiau, ‘nebent sunkiai numato
mu atveju galima būtų susitar.. 
ti dėl abipusio apsiginklavimo 
sumažinimo’. Ar tai įmano
ma, Nitze pats galės įsitikinti.

Deryboms 
prasidėjus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Times vedamojo, kad susitari
mas dėl vidutinės distancijos 
raketų galimas tik susitarimo 
dėl kitų ginklų balanso rėmuo 
se. Bet ir platesnė strateginė 
konferencija, kurią Reaganas 
būtų linkęs pradėti pavasarį, 
galės paruošti tik technišką 
pagrindą POLITINIAMS 
sprendimams:

‘Laimėti prasidėjusias pro
pagandos varžybas dėl Vaka
rų Europos, administracija 
turės pradėti pasitarimus su 
sovietais aukštesnėje lygumoje 
Super-valstybės negalės nusi
kratyti dabar viešpataujančio 
nepasitikėjimo, jei neišsiaiš
kins kitų reikalų - nuo Afga
nistano iki Lenkijos. Tas pro
cesas galėtų prasidėti Ženevo
je-’

Nuo to priklausys Europos 
likimas. Joje, kaip rašo James 
Reston iš Londono, pradeda 
reikštis tokios pat nuotaikos, 
kaip Amerikoje prieš II Pasau
linį karą. Tada buvo sakoma 
‘America first’, dabar Europo
je kalbama‘Europa first’. Tas 
sąjūdis dar nėra dominuojan
tis, bet ilgainiui jis gali paveik
ti Europos valstybių vyriausy
bes, taip kaip ‘America first’ 
sąjūdis paraližavo Washingto- 
ną kritiškais, prieškariniais 
metais Hitlerio pavojaus aki
vaizdoje.

Taip patiems švedams atrodė jų pastangos išaiškinti sulai
kyto sovietų povandeninio laivo misiją.

Tuo tarpu sovietų delegaci
jos viršininkas yra palyginti 
jaunas, 45 metų, Sovietų am
basados Bonnoje patarėjas Juli 
Aleksandrovič Kvicinski. Jo 
tėvas buvęs lenkas inžinierius, 
ilgai gyvenęs Sibire. Kvicins
ki daug prisidėjęs prie 1971 m, 
keturių valstybių susitarimo 
dėl Vakarų Berlyno statuso. 
Vokiečių spauda rašo, kad jis 
labai gerai nusimanąs vokie
čių reikaluose, tačiau vokiečių 
labai nemėgstąs. Jo paskyri
mas leidžia spėti, kad sovietai 
deryboms skiria tik propagan
dinę reikšmę. Jos turėtų ati
tinkamai nustatyti vokiečių 
viešąją opiniją, nors londoniš- 
kis The Economist spėja, kad 
spartus ginklavimasis sukėlė 
didelių ūkinių sunkumų So- 
vietijoje. Gyventojai nori dau
giau pirmo reikalingumo pre
kių, todėl sovietai gali būti lin 
kę į kokį kompromisą.

• ••
Kai Saudi-Arabijai buvo 

svarbu gauti leidimą nusipirk 
ti moderniškų ginklų JAV-se, 
jos sosto įpėdinis princas Fahd 
paskelbė 8 punktų taikos pla
ną, kuriame, nors ir be įsak
maus išvardinimo, buvo pri
pažinta Izraelio teisė egzistuo
ti kaip suvereni valstybė. Tas 
planas reikalavo Izraelio atsi
traukimo iš visų , po 1967 m. 
okupuotų teritorijų. Iš princi
po Sau di planui pritarė Vaka
rų Europos valstybės, vienas 
kitas pritariantis balsas pasi
girdo ir iš Amerikos, didžiau
siam Izraelio pasipiktinimui. 
Tam planui pritarti buvo su
šauktas arabų valstybių viršū
nių konferencija Maroko sosti- 
je Fez’e, kuri po 4 valandų iši
ro. Kodėl? Londoniškio New 
Statesman korespondentė Cla 
udia Wright aiškina, kad tai 
įvyko po to, kai princas Fahd 
negalėjo atsakyti į savo kolegų 
klausimą:

‘Jei mūsų viršūnių konferen 
cija pritartų Tamstos planui, 
ar ir JAV jam pritartų ir pri
verstų Izraelį derėtis, išeinant 
iš to plano?’

Visų nuostabai, princas ty
lėjo. Tai nebuvo vienintelė 
priežastis. Iš privačių pasikal
bėjimų su Jordano karalium 
Husseinu, kuris ką tik lankėsi 
Washingtone, konferencijs da 
lyviai patyrė, kad Reaganas 
labai mažai orientuojasi apie 
padėtį Palestinoje. Po Hussei- 
no vizito prezidentas Reaga
nas pareiškė, kad Jeruzalė tu

rėtų likti Izraelio sostinė (nors 
JAV iki šiol savo ambasadą lai 
ko Tel Avive), kas prieštaravo 
Fahdo planui, numatančiu Je 
ruzalę Palestinos valstybės sos
tine. Toks pareiškimas buvo 
komentuojamas, kaip Reaga- 
no atsisakymas pripažinti 
bent kokią Palestinos arabų 
valstybę.

Maroko karalius Hassanas 
užklausė P.L.O. vadoArafat’o 
kuris neseniai buvo Maskvoje, 
ką sovietai maną apie Fahd 
planą, ar jie paremtų didesnę 
ar mažesnę Palestinos arabų 
valstybę? Arafatas į tą klau
simą neatsakė aiškindamasis, 
kad jis dėl to turėtų dar pasi
derėti su kitais PLO vadais ir 
arabų valstybėmis. Reikia 
dar prisiminti, kad Fahdo pla 
nui iš pat pradžių priešinosi 
karingos arabų valstaybės: Al 
žiras, Libija, Sirija, Pietų 
Jemenas ir pati PLO. Saudi 
Arabija turėjo tik septynius jai 
ištikimus sąjungininkus: Bah- 
rainą, Maroką, Omaną, Qa- 
taną, Somalią, Sudaną ir Tu
nisą.

Anot korespondentės, dau
guma arabų politikų dabar 
esą įsitikinę, kad Reaganas 
negali tinkamai paremti Ame 
rikos draugų arabų pasaulyje.

Fez’o konferencijos nuėji
mas niekais labai patiko Izra
eliui, kuris visados teigė, kad 
su arabais negalima* susikal
bėti, nes jie visų pirma negali 
susitarti savo tarpe.

Konferencijos nepasiseki
mas padėjo dar vienu atveju. 
Pagal David camp sutarimą 
tarp JAV, Izraelio ir Egipto, 
pastarajam atidavus visą Izra 
elio okupuotos Sinajaus dyku
mos teritoriją, tarp jo ir Izrae
lio turėtų būti neutrali zona, 
kurią saugotų JAV ir kitų vals 
tybių kariai, viso labo 2,500. 
JAV norėtų galimai įvairesnės 
kompanijos, kol kas tačiau da
lyvauti sutiko tik keletą lotynų 
Amerikos valstybių. Galų ga
le pasisekė įkalbėti ir D. Bri
taniją, Prancūziją, Italiją ir 
Olandiją, tačiau jos iš savo pu
sės paskelbė, kad iš principo 
pageidautų derybų su arabais 
įskaitant ir PLO, dėl palesti
niečių likimo. Dėl to Izraelis 
nenorėjo sutikti su jų dalyva
vimu. Izraelio užs. reikalų mi 
nisteris buvo iššauktas į Wa- 
shingtoną, kur sutiko su tų 
valstybių dalyvavimu tarptau 
tinėse jėgose.

Lyg mainais už tai Washin

■ Iš kitos pusės
METMENŲ 41 Nr. daug rašoma apie Algimantą 

Mackų, kuris anot Delijos D. Valiukėnaitės įžanginio:
”,. .dideliam lietuvių egzilės nuostoliui... žuvo pa
rašęs vos keletą pluoštų tobulų, meniškai brandžių 
eilėraščių.”

Savo bendralaikiams jis atmintinas ir skalsia veikla 
platesniuose baruose, ypač Margutyje. Rašydamas jo bio
grafijos bruožus prie to sustoja Algirdas Titus Antanai
tis:

"Netikėtai mirus Margučio radijo valandėlių 
žurnalo redaktoriui Dr. Br. Dirmeikiui (1961. III. 
13) iki tol jam pagelbėjusiam Algimantui Mackui 
teko perimti ir žurnalo redaktoriaus pareigas. J šį 
darbą Algimantas metėsi visu rimtumu, pasiryžęs 
iš Margučio padaryti svarų kultūros ir meno žur
nalą.”

Kas jam anot Antanaičio, ir pasisekė.
Iš tikro, kaip matosi iš paties Mackaus laiškų ištrau

kų K. Ostrauskui, paskelbtų tame pačiame Metmenų nr., 
1961. V. 25 jis skundėsi:

”tas magazinas (Margutis) man pradeda kainuoti 
per daug nervų. Tur būt reikėtų velnioniško gud
rumo ką nors iš jo išlaviruoti. Bendradarbių, gali
ma sakyti, nėra, o skaitytojų dauguma senieji lie
tuviai amerikonai.”

Beveik po dvejų metų 1963. II. 3 buvo kiek gerėliau: 
"Dėl to viso magazino turiu ir kitų tobulėji

mų planų ... Vienok atvirai tariant, stoviu prieš 
patį didžiausią sunkumą — bendradarbių stoką. 
Tiesa, atsiunčia ir čia vienas kitas pilietis. .. kokį 
rąstą, bet su jais nėra ko prasidėti.”%

Man rodos, kad po tokiu skundu galėtų pasirašyti visi 
mūsų redaktoriai. Tuo tarpu pagal Antanaitį didžiausia 
Mackaus kliūtis buvo kita:

”... reformos žurnalo leidėją L. Vanagaitienę erzi
no žymiai daugiau negu panašios naujovės radijo 
programose, įskaitant ir 'Pelkių žiburėlį”, reika
laujantį beveik ketvirčio skelbimais nepertraukia
mos valandos laiko.”

Kodėl iš leidėjų reikalauti daugiau negu iš kitų vers
lininkų, kodėl jie turi tęsti savo veiklą ir jai neapsimo
kant? žinoma, Vanagaitienė toje pozicijoje atsirado visai 
atsitiktinai, lygiai kaip redaktoriais tapo Br. Dirmeikis, 
buv. Lietuvos Aido vyr. red. ir tas pats Mackus. Gyveni
mas vertė linksmą laikraštėlį pritaikyti rimtesniam sko
niui. Tai suprasdama Vanagaitienė, Br. Dirmeikio teigi
mu, redaktoriams davė laisvas rankas. Ko ji pageidavo — 
buvo pasisekimas. Man ji skundėsi ne dėl Mackaus re
formų, bet tik dėl 'menkos grupelės’ jam pritariančių. Ne
paisant to ji magaziną ir toliau leido. Tik jos palikimo pa
veldėtojai jį tuojau likvidavo, pasilikdami pelningesnę 
veiklos šaką. vm

gtonas - pirmą kartą istorijo
je - sutiko, kad Gynimo Sekre
torius pasirašytų memorandu
mą su Izraelio krašto apsaugos 
ministeriu dėl ‘strateginio ben 
dravimo’. Iki šiol JAV neturė
jo jokio formalaus susitarimo 
su Izraeliu. Begino vyriausy
bė pageidavo glaudesnio kari
nio bendravimo, tačiau pasi
rašytas protokolas turi dau
giau neaiškiu negu aiškių vie
tų, nes Washingtonas nenori 
erzinti arabų. Izraelio parla
mento opozicija dėl to norėtų 
pareikšti vyriausybei nepasi
tikėjimą, nes karo tarp JAV ir 
Sovietų atveju, į jį įveltų ir Iz
raelį.

• ••
AP agentūra pranešė iš Ta

lino, kad užsienio korespon
dentai ten patyrė, kad gruo
džio 1 d. 10 vai. ryto turėjo bū 
ti paskelbtas generalinis strei
kas protestui prieš sovietų oku 
paciją. Streikas turėjo tęstis 
pusę valandos. Tam reikalui 
buvo išleisti atsišaukimai. Iš 
tikro, tačiau, jokio darbo su
stabdymo pastebėti nebuvo 
galima.

• ••

Švedų spaudos žiniomis, so
vietų povandeninio laivo, ku
ris šnipinėdamas užplaukė 
ant dugno švedų vandenyse, 

įgulą sudarė estai ir latviai, 
tik karininkai buvo rusai. Lai 
vas pastatytas pagal vokiečių 
paskutinio karo XXI modelį, 
laikomas pasenusiu, tačiau vis 
dėlto buvo apginkluotas ato
minėm torpedom ar minom. 
Švedai tai susekė iš radiaci
jos, sovietai tačiau aiškina, 
kad toji radijacija kilusi iš jū
reivių turimų laikrodžių fosfo
rinių skaičių.

EXPERIENCED MA1DS FOR 
CLEANING DUT1ES. WELL ES- 
TABLISHED APT. COMMUNITY. 
EXCELLENT BENEFITS. PAID 
VACATION. SALARY ACCORD- 

ING TO EXPERIENCE. CALL

Julie 216-449-5800
(43-4*>>

WANTED 
REGISTERED 

CYTOTECH
To work and live in sunny Texu«. 
PLANING TO RF.LOCATE TO DAL 
LAS TEXAŠ? Registered ASCP or re- 
gistry — eligiblc. Will consider grad- 
uate with no actual lab expvrience. 
Screening GYN smears. Day shifl. 
Mon.-Fri. Good benefits and imrnedi- 
ate opening. For interview call: Per- 
sonnel, Southvveat Medical Lab*. 1921 
W. Pi«rk Drive, lrving. Texas. Call 
collect 214-259-2570. Apply or wr»tc.

Equal Opportunity Employcr M/F 
(47-48)

ELECTRIC MOTOR REPAIRMAN 
M/F 

LXPERIENCED ONLY. Applicants 
will be familiar with all rotating elvc- 
trical equipment, inclvding AC. DC. 
Liberal frings benefits*. Apply in 
person:

INDUSTRIAL ELECTRIC MOTORS 
10520 Taconic Terrace 

Woodlawn
Cincinnuti, Ohio 45215 

An Equal Opportunity Employer 
(47-50)
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RUOŠKIMĖS ŠVĘSTI IŠKILMINGAI 
IR ĮSPŪDINGAI

Uraganas prie Klaipėdos paskandino tanklaivi

Pati didžioji ir brangioji mū 
su tautinė šventė yra Vasario 
16-ji, švenčiama visur, kur tik 
lietuvių šiandien gyvenama. 
Nepriklausomybės laikais ji 
būdavo bekraščio džiaugsmo 
išsiliejimas tėvynėje ir išeivi
joje. Kasmet džiūgaudavome 
pasiektais laimėjimais, kad sa
vame krašte žmogaus gyveni
mas būtų lengvesnis ir laimin
gesnis, o ateinantis rytojus 
šviesesnis.

Rusiškoji okupacija ir tebe
sitęsianti priespauda, deja, 
viską sumaišė. Gražiąsias vil
tis puoselėjusi tauta buvo iš
sklaidyta, o Vasario 16-sios 
džiugesys turėjo tapti ryžtin
gu susikaupimu ir nepalaužia 
mu įsipareigojimu daryti visą, 
kas pagreitintų laisvės grįži
mą į šiandien tebeteriojamą 
mūsų tėvynę.

Jeigu tądien žmonės tenai 
laisvės ir prigimtinių teisių il
gesį jautriai išgyvens savo 
graudžiose širdyse, išeivija 
kaip ir kiekvienais metais tą 
jų ilgesį stengsis demonstruoti 
viešumoje - perpildytose baž
nyčiose ir iškilmių salėse. To 
siekiant, atrodo, jau dabar 
pats laikas rengėjams pasirū
pinti viskuo, kad būtų išveng
ta ankstyvesniais metais pasi
reiškusių nesklandumų, tem
dančių šventei prideramą oru 
mą ir jos paliekamą įspūdį.

Metai iš metų Vasario 
16-sios minėjimas išeivijoje be 
veik visur telpa mažai kintan
čiuose rėmuose: vėliavos pake 
limas, pamaldos bažnyčioje, 
iškilmingas posėdis su dviem 
pagrindiniais kalbėtojais ir t.t 
Kur prieinama, vietos ameri
kiečių dienraštyje įspraudžia
mas atitinkamas straipsnelis, 
prisiprašomas trumpas vaiz
das televizijoje. Nors rėmai ir 
kietai nusistovėję, vis dėlto ne
atrodo, kad apdairūs rengė
jai negalėtų kiekvieną kartą 
įterpti šį tą naują, kas patrauk 
tų publiką, sužadintų jos di
desnį dėmesį ir paskatintų 
gausiau aukoti laisvinimo rei
kalams.

Iškilmingose pamaldose pa
prastai girdime rinktinį choro 
ir solistų repertuarą, patriotiš
ką pamokslą. Čia rengėjams 
ne kas belieka pridėti. Tačiau 
iškilmingasis posėdis ir jų solid- 
numas yra grynai jų valioje. 
Publika labai dažnai ir visiš
kai pagrįstai nusiskundžia, 
kad ši iškilmių dalis, vietoj nor
malių poros valandų, kažkaip 
nusidriekia į keturias ar pen
kias vien per nesusigaudymą 
kas, kiek ir po ko turėtų sekti.

Jeigu parinkimas nuo publi

kos pareitų, ji be abejo pirmu
mą atiduotu sklandžiai žodį 
valdančiam kalbėtojui, kuris 
per kelioliką minučių gali au
ditoriją teigiamai daugiau pa
veikti, negu migdytojas per iš
tisą valandą. Kurie išeivijos 
pastangose nieko teigiamo ne
mato, o priėję prie mikrofono 
stengiasi savo žodinę išmintį 
pademonstruoti, kartais su 
tenai nesančiais asmenimis 
net savo asmenines sąskaitas 
suvesti, gal geriau padarytų, 
jeigu ir kviečiami jie patys ne
sutiktų būti iškilmių kalbėto
jais. Tokiomis progomis klau
sytojai laukia daugiau skati
nančių ir keliančių minčių, 
negu niekinančių žodžių, kad 
ir kaip originalūs jie bebūtų.

Labai svarstytinas dalykas, 
ar verta kviestis nereikšmingą 
ir dar kažkur gyvenantį sve
timtautį, kuris, kiek apgraibo 
mis pasiskaitęs mūsų istorijos, 
ima ją nevykusiai kartoti ir 
klausytojus patriotizmo moky
ti - ko gero, dar prašyti, kad 
už jį balsuotume ateinančiuo
se rinkimuose, net už atvyki
mą reikalaudamas sumokėti.

Kiekvienam dalykui yra ri
bos ir saikas. Kada programa 
užsitęsia keturias-penkias va
landas, klausytojų dėmesys at
bunka ir jie nebįstengia žavė
tis net ir aukštoko lygio, bet 
ištęsta menine programa. Jei
gu jos negalima duoti atskiro, 
specialaus koncerto forma, gal 
praverstų pasitenkinti tik ke
letą žavių dalykėlių, ypač jei
gu juos atliktų dainuodamas, 
šokdamas ar deklamuodamas 
jaunimas, iš kurio eilių ateity
je gal nevienas taps panašių iš 
kilmių rengėjais.

Rodos savaime supranta
ma, kad būtų naudingiausia, 
jeigu kiekvienoje vietovėje tą 
dieną būtų rengiamas tik vie
nas pagrindinis viso6 lietuvių 
kolonijos minėjimas, nors pra
eityje nevisur ir nevisada taip 
atsitikdavo. Mažesnieji, siau
ro masto minėjimai pageidau
tini ir skatintini, tačiau tai jo
kiu būdu neturėtų kliudyti 
pagrindiniam. Priešingai, jų 
dalyviai turėtų būti raginami 
pagrindiniame dalyvauti ir 
savo pareigą atlikti. Kažkaip 
keistai skambėtų Tautos him
no žodžiai apie vienybės žydė
jimą, kada užkeliolikos mylių, 
kartais net ir tuo pačiu metu 
vyksta pagrindinis minėjimas, 
tik ne visiems galintiems jame 
būti dalyvaujant .

Po kiekvieno didelesnio pa
rengimo, jo vykdytojai būna 
pastebėję, kas tektų keisti ir 
ko reikėtų vengti ateityje pa-

Praeitą savaitę Anglijos, 
Australijos ir Olandijos ra
dijas esminių pasaulio įvy
kių laidose staiga ėmė mi
nėti Lietuvą ir jos uostą 
Klaipėdą. Visos stotys labai 
tiksliai lietuviškai ištarda- 
mos — Klaipėda. Praneši
muose buvo skelbiama, kad 
Klaipėdos uoste, neatlai
kęs uragano smūgių, su
dužo Gibraltaro tanklaivis 
”Globe Ašimi”, vežęs beveik 
17,000 tonų mozuto alyvos, 
krovinj.

Didžiąją nelaimę Lietu
vai, jos pajūriui ir Kuršių 
marioms imasi aprašinėti 
ir okupantų rusų tvarkoma 
spauda lietuvių kalba. Ji ra
šo :

"Laivai, lapkričio 20-sios 
vakare sinoptikų Įspėti apie 
artėjant} cikloną, išplaukė 
iš uosto j atvirą jūrą. Bet 
"Globė Ašimi” nereagavo į 
perspėjimą ir tik vėliau, kai 
vėjo greitis padidėjo iki 
trisdešimties metrų per se
kundę ir nutrūko švartiniai 
lynai, kapitonas Įsakė išves
ti laivą Į išorinį reidą. Dvie
jų vilkikų padedamas, tank
laivis su 16,493-rijomis to
nomis mazuto pajudėjo iš 
vietos. Tačiau plaukiantį iš 
uosto vartų laivą didelės 
bangos ir štorminis vėjas 
užmetė ant pakrantės sek
lumos, o po to jis lūžo per
pus.”

Kelių kilometrų ruože 
nuo jūrų prekybos uosto iki 
vakarų laivų remonto Įmo
nės iš anklaivio ištekėjusią 
mazutą siurbia aštuonias
dešimt mašinų, iš Ventspi
lio ir Leningrado atskubėjo 
laivai, 1400 kolchozininkų iš 
Klaipėdos apylinkių padeda 
semti mazutą ir padaryti 
užtvara prie Kuršių marių, 
nes juodoji alyva prasiver
žė prie Melnragės ir Girulių 
pliažų pakrantės. Gražia
jam Lietuvos pajūriui pa
daryta milžiniška žala.

MIRĖ SKULPTORIUS 
ROBERTAS ANTINIS
Lapkričoi 23 Petrašiūnų 

kapinėse buvo palaidotas 
žymus Lietuvos skulptorius 
a. a. Robertas Antinis. Jis 
mirė Kaune, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Robertas 
Antinis sukūrė paminklą 
žuvusiems kariams ties šir- 
vintais, Nepriklausomybės 
paminklą Rokiškyje, žuvu
siems dėl Lietuvos Nepri
klausomybės Biržuose ir 

našiomis progomis, kad jų pa
naudotos pastangos būtų sėk
mingesnės. Vasario 16-ji yra 
tiek didi mūsų tautinė šventė, 
kad jai pasiruošimas turėtų 
būti ne atsitiktinis, paskubo
mis sumestas reikalas, bet iš 
anksto apgalvotas ir suplanuo
tas taip, jog jis tikrai skatintų 
užmiršti kasdienius nesutari
mus, opo jo jau sutartinai siek
ti dar kartą Lietuvos laisvės 
atkūrimo, kiek tatai nuo mūsų 
pačių pareina. Tik rūpestin
gai pasiruošus, ji bus atšvęsta 
iškilmingai ir įspūdingai.

daug kitų manumentalių 
skulptūros darbų. 1937 me
tais tarptautinėje meno pa
rodoje Paryžiuje Robertas 
Antinis gavo aukso medalį. 
Palangos parką puošia jo 
sukurtoji ”Eglė žalčių kara
lienė”. Antinio kūryba už
ima reikšmingą vietą lietu
vių dailės istorijoje.

NAUJAS LIETUVIS 
VYYSKITPAS

Popiežių paskyrė prel. Jo
ną Bulaitį, kuris gimęs 1933 
m. Londone, naujuoju Nun
cijum Vidurinėje Afrikos 
respublikoje ir apostoliniu 
atstovu Čade.

Prel. Jonas Vytautas Bu
laitis yra kilęs iš labai reli
gingos ir tautiniai susipra
tusios lietuvių šeimos, įsi
kūrusios Didž. Britanijoje 
prieš I pasaulinį karą. Jo 
tėvas Petras Bulaitis buvo 
vienas iš žymiųjų lietuvių 
veikėjų, dirbęs visose Lon
dono lietuvių tautinėse ir 
tikybinėse organizacijose.

Prel. Jonas V. Bulaitis, 
dabar popiežiaus pakeltas į 
vyskupuss, 1952 m. baigė 
Londono jėzuitų kolegiją ir 

Skirpstas

Dėl Lietuvos žemėlapių, sykiu dėl etnografinių sienų ir vals
tybės ribų mūsų tarpe vis eina ginčai, net piktoki apsišaudymai. 
Tokiais plačios apimties ir sudėtingais klausimais paprastai nuo
monės sunkiai susilygiuoja ir skirtingos versijos — bemaž na
tūralus dalykas. Todėl protingai galvai nedera perdaug širdytis 
ar priešingą poziciją koneveikti.

Tėviškės Žiburių nr. 46-47 Stepo Varankos pokalbis su "Ry
tų Lietuvos” redaktorium dr. Algirdu Budreckiu gana blaiviu 
žvilgsniu nušviečia vieną šio klausimo pusę: rytų-pietų Lietu
vos sienas. Kai kurių centrinių veiksnių ypatingi nusiteikimai 
ilgai trukdė to svarbaus veikalo paruošimą ir išleidimą, vis ten
kintasi bendrybinio pobūdžio rezoliucijom, vengta tikrų Įsipa
reigojimų. Priežastis: "veiksniuose klaidingas požiūris Į Lietu
vos sienas”.

• Pagal A. Budreckį galimi trys požiūriai: dabartinis — 
faktinis, tarptautinės teisės ir etnografinis. Blogai, kai jie su
maišomi.

Dabartines LTSR sienas (taigi ii- sostinę Vilnių) pripažįsta 
tik Sovietiją, jos yra smurto vaisius, todėl nei teisėtos, nei mums 
priimtinos.

Tarptautinė teisė: 1920 m. Maskvos sutartis, sutartys su 
Latvija ir Vokietija — yra nepilnos, nes spraga tarp Gardino 
ir Rytprūsių; be to, jos neatitinka etninio tautoe ploto.

Reikšmingiausias trečias požiūris — etninė, t. y. tikroji tau
tos apgyventų vietovių apimtis. Tai plotai, kurie "praeitim ir 
net dabartim, kalba, tikėjimu, tautosaka, vietovardžiais, archeo
logija ir architektūra įrodo ietuviškumą savo kilme ii- persva
ra... vadovaujamasi mokslu, o ne politiniais — diplomatiniais 
motyvais”.

• A. Budreckis siūlo žemėlapiuose Lietuvą vaizduoti dve- 
jaip: viena linija politinių sutarčių tam tikrais laikais nustatytas 
sienas, o antrąja — etnografinius plotus, pagrįstus ilgų laikų — 
ten tautos buitimi {ženklintus.

Įsidėmėtinas ir jo išvadinis žodis: ”Ar mes, lietuviai, kada 
nors atgausim visas lietuvių gyvenamąsias sritis, yra hipotetinis 
klausimas; bet drovėtis jas aiškiai nubraižyti dėl diplomatiniu 
"nepatogumų” ar dėl politinių apskaičiavimų yra bailumo ir 
tautinės savigarbos stokos ženklai”.

• Matome, kad dr. A. Budreckis ne tik išmano mūsų isto
rijos reikalus ir sugeba klausimus apdairiai aprėpti, bet yra ir 
pajėgus mokslininkas konkretiem darbam rimtai įsipareigoti 
bei juos atlikti. Jo paruošta "Rytų Lietuva” — didelės vertės 
veikalas, nors būta daug kliūčių ir trukdymų. Tokiom sunkiom 
sąlygom neišvengta ir netobulumų. Bet pasigėrėtinas paties re
daktoriaus ryžtingumas ir nemažas įnašas. Didžioji straipsnių 
dalis neabejotinai vertingi, o silpnesnius, verčiant į anglų kalbą, 
galima taisyti ar praleisti.

Dar įdomus ir A. Budreckio žvilgsnis ateitin: "Nesame sva
jotojai ir nesitikime, kad lietuvių tautai kada nors pavyks atgauti 
visas protėvių sritis nuo Vyslos žiočių iki Karnos rytuose, nuo 
Tuvankstės iki Pripečių pelkyno, bet manome, kad lietuvis pri
valo žinoti, kur ilsisi savoje žemelėje lietuvis protėvis, prolietu- 
vis, baltas, aistis, probaltis...

vėliau studijavo filosofiją ir 
teologiją Grigaliaus univer
sitete Romoje. Kunigu bu
vo įšentintas Romoje 1958 
m. vasario 2 d., o prelatu 
pakeltas 1964 m. liepos 1 d, 

1963 m. prel. J. V. Bulai
tis buvo paskirtas šv. Sosto 
apaštališkosios delegatūros 
attache Korėjoje. 1967 m. 
perkeltas į Čilę. Kurį laiką 
ėjo diplomatines pareigas 
Panamoje, daugiau kaip 5 
metus Kenijoje (Nairobi) 
ir nuo 1979 m. iki šiol Su
dane.

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LI’N’s

To work & live in a small Congenial 
Community & Health Center.
We have full & part time positions 
open on all shiftsl Some superviaory 
skilia helpful; full company benefits. 
Apply in person or call 219-293-0511 
between 8 a. m.-4 p. m.

Elkhart Health Care Center
1400 W- Franklin 
Elkhart, Ind. 46515 

(42-51)

OPPORTUNITY FOR IST CLASS 
SKILLED 

TOOLMAKERS 
COLD HEADING 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
We have openings for experienced 
toolmakers who are familiar with 
neader tooJing as well as cutting Lools 
and press room too’s. Good wagen and 
benefits. Contact Personnel Dcparl. 

IMPEX
905 Louise Avė. 

Crawfordvillc, Ind. 47933 
317-362-0800 

An Equal Opportunily Employer 
(44-50)
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Mokslo ir kūrybos simpoziumas...
Dalyvavo 156 lietuviai mokslininkai

(Atkelta iš 1 psl.)
bei simpoziumo dalyviais. 
Atvyko mokslininkai ir kū
rėjai iš plačiosios Amerikos 
bei Kanados, o taip pat ir 
iš kitų kraštų — Europos, 
Australijos ir Pietų Ame
rikos.

Erdvioje kavinėje darėsi 
ankšta ir sunkoka norimą 
asmenį sutikti, nes dalyva- 
vavo ne tik programos atli
kėjai, bet ir Chicagos vi
suomenė.

Meninę programą atliko 
studijuojanti muziką Rita 
Markelytė-Dagienė, padai
nuodama savo sukurtų ir 
keletą liaudies dainų," pri
tardama gitara. Dainininkę 
susirinkusieji šiltai priėmė 
ir smarkiai paplojo.

Simpoziumo vakaras pra
ėjo šiltoje ir draugiškoje 
nuotaikoje. Susirinkusieji 
atnaujino beblėstančias pa
žintis ir artimai pabendra
vo.

Ketvirtadienis, 1981 m. 
lapkričio 26 d.

Darbai pradėti Lituanis
tikos Instituto (LI) bei 
Pasaulio lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos 
(PLIAS-ALIAS) narių su
važiavimais, įvykusiais at
skirose salėse (apie juos ki
tą kartą).

Ketvirtojo mokslo ir kū
rybos simpoziumo iškilmin
gas atidarymas įvyko antrą 
valandą po pietų Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. 
Prezidiumo vietas užėmė 
vysk. V. Brizgys, gen. kon
sule J. Daužvardienė, moks
linės programos pirminin
kas dr. Pr. Zunde, JAV LB 
pirm. inž. V. Kutkus, LI 
pirm. dr. R. Šilbajoris, 
PLGS pirm. dr. J. Valaitis,. 
PLIAS pirm. inž. V. Izbic- 
kas. Posėdžiui vadovavo ir 
susirinkusius sveikino orga
nizacinio komiteto pirm, 
inž. J. Rimkevičius. Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, pagerbti mirusieji 
ankstesnių simpoziumų da
lyviai. Maldą sukalbėjo 
vysk. V. Brizgys, prašyda
mas Aukščiausiojo palai
mos mokslininkų darbams, 
vieningos veiklos lietuviš
kuose baruose, nepamirš
tant okupanto persekiojamų 
tautiečių už tėvynės ir re
ligijos laisvę.

Vienintelė sveikintoją 
gen. konsule Juzė Daužvar
dienė šiltu žodžiu pasitiko 
suvažiavusius mokslininkus 
bei kūrėjus ir ilgiau stabte
lėjo prie ypač reikšmingo 
įvykio — Illinois universi
tete Įsteigtos Lituanistikos 
katedros. Ją atidariuss, at
sivers platesnės galimybės 
išlaikyti lietuvybei ir išsau
goti turimas vertybes. Lie
tuviai yra pajėgūs įgyven
dinti didesnius projektus, 
nes turi pakankamai pasi
ruošusių žmonių ir kapita
lo. Gen. konsulės žodis pa

lydėtas karštais pritarian
čiais plojimais.

Mokslinės programos ve
dėjas dr. Pranas Zunde pa
sidžiaugė gausiai suvažia
vusiais mokslininkais ir 
pateikė keletą statistinių 
duomenų: pirmame simpo
ziume dalyvavo 54 moksli
ninkai, antrame — 78, tre
čiame — 96 ir šiame ket
virtame — 156 mokslinin
kai. Dalyvių skaičiaus au
gimu džiaugiasi visa lietu
vių bendruomenė, nes tai 
teikia vilčių ilgesniam lie
tuvybės išlaikymui.

Pasibaigus iškilmingaiai 
possėdžio daliai, filosofas 
dr. Juozas Girnius skaitė il
gą, daugiau valandos truku
sią turiningą paskaitą — 
Mokslas ir tauta (mūsų is
torijoje). Vedamoji mintis 
— reikia būti šviesiu žmo
gumi tada bus ir šviesi 
tauta. Būtinas gyvas ryšys 
su tauta.

Po atidarymo, pagal nu
statytą programą vyko pa
skaitos tuo pačiu metu net 
septyniose patalpose. Buvo 
kalbama apie erdvę, politi
ką, literatūrą, psichologiją, 
mediciną, struktūrą ir fizi- 
ką-matematiką. Po dviejų 
valandų vėl susirinkome į 
didžiąją salę ir išklausėme 
taip pat ilgą sociologo dr. 
Vyt. Kavolio paskaitą — 
Lietuvių įnašas į socialinius 
mokslus.

Pasibaigus paskaitai, vie
ni išskubėjo poilsio, o kiti 
susirinko į kavinę pabend
rauti ir pasidalinti pirmai
siais įspūdžiais. Šio vakaro 
vaišės buvo ALIAS Chica
gos skyriaus kuriam vado
vauja architektė Bronė Ko- 
vienė. Ačiū jiems.

Nors buvo Padėkos diena 
ir. daugelyje šeimų buvo 
gardžiuojamasi keptu kala
kutu, bet ir atidaryme, ir 
bendrose bei atskirose pa
skaitose netrūko žmonių. 
Padėka chicagiečiams.
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Nuo pat ankstyvo ryto 
(8:45) paskaitos vyko aš- 
tuoniose patalpose. Buvo 
klausytojų, kurie į pirmą-

Darbščios moterys, iš kairės: S. Labanauskienė (banketo 
globėja), V. Plepienė (susipažinimo vakaro globėja) ir Ir. Kriau- 
čeliūnienė (Jaunimo Centro valdybos pirmininkė).

P. Malėtos nuotr.

Susipažinimo vakare klausosi simpoziumo dalyvių pristatymo. Iš kairės: j. Jurkūnas, P. 
Pužauskas, M. Valiukėnas, Br. Lungys, A. Juodvalkis ir T. Blinstrubas. P. Malėtos nuotr.

sias paskaitas vėlavo, bet 
užteko pareigingųjų ir 
paskaitininkams nereikėjo 
kalbėti tuščiom sienoms. Po 
dviejų sesijų ir pietų per
traukos, didžiojoje salėje 
įvyko bendras posėdis, va
dovaujamas dr. Jono Bilė- 
no. Paskaitas, trukusias ge
rą valandą, skaitė: inž. Do
natas Šatas — Lietuvių iš
eivių įnašas į griežtuosius 
mokslus, technologiją ir 
architektūrą ir dr. Ramū
nas Kondratas —- Lietuvių 
išeivių įnašas į gamtos mok
slų ir medicinos išsivysty
mą.

Po šių bendrųjų paskaitų 
įvairių sričių mokslininkai 
išsibarstė į 6 kambarius ir 
gvildeno specifinius moks
lus. Penktadienis užsklęstas 
literatūros ir dramos vaka
ru.

Premija ir Raganius

Publikos perpildytoje sa
lėje įvyko literatūros ir dra
mos vakaras, kurį pradėjo 
ir pravedė Irena Kerelienė. 
Lietuvių rašytojų draugijos 
1980 metų literatūros pre
miją jury komisija buvo 
paskyrusi poetei Kotrynai 
Grigaitytei už eilėraščių 
rinkinį — Marių vėjui 
skambant. Jury komisijos 
aktą perskaitė ir laureatę 
pasveikino draugijos atsto
vas Česlovas Grincevičius. 
Lietuvių fondo skirtą 2000 
dolerių premiją įteikė val
dybos pirmininkas dr. G. 
Balukas. šiltą žodį tarė ir 
laureatė K. Grigaitytė. Ji 

pasidžiaugė vertinimo ko
misija, kuri išgirdo jos ma
rių vėjo skambėjimą, pa
dėkojo Lietuvių Fondui už 
premijų skyrimą.

Aktorė Nijolė Martinai
tytė raiškiai paskaitė kele
tą eilėraščių iš premijuotos 
knygos. Rengėjai ir kiti 
poetės gerbėjai įteikė gėlių 
puokštes laureatei ir akto
rei.

Po pertraukos, žiūrovus 
nustebino puikus Vinco 
Krėvės Raganiaus įsceniza- 
vimas. Veikalą režisavo, 
meniškai jį apipavidalino ir 
pagrindinį Gugio vaidmenį 
atliko aktorius Jonas Kele- 
čius. Kukį vaidino Algiman
tas Dikinis, pasakotoją — 
Jūratė Jakštytė, šv. Petrą 
— Arnoldas Alekna, šv. Mi
kalojų — Raimundas Kor- 
zonas, velnią ir velniukus — 
Audra Aleknaitė, Vilija 
Meilytė ir Judita Urbaitė. 
Apšvietimas ir muzika Van
dos Aleknienės.

žiūrovai buvo nustebinti 
ir sužavėti pastatymu, de
koracijomis ir vaidyba. Ge
ras veikalas, gero režisie
riaus rankose ir gerų akto
rių atliktas, išaugo iš mė
gėjiškumo ir atitiko viso 
simpoziumo aukštą lygį. 
Kadangi dalyvauja tik 9 
žmonės, suprastinus deko
racijas, su Raganius reikė
tų aplankyti ir kitas lietu
vių gyvenvietes. Palikus 
tik Chicagai, būtų gaila įdė
to darbo ir kūrybos. Ne be 
reikalo J. Kelečius buvo ap
dovanotas LB Kultūros ta
rybos aktoriaus premija.
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Ir vėl pasisklaidę septy
niose salėse 29 mokslininkai 
tris valandas kalbėjo įvai
riais moksliniais klausi
mais. Priešpietinė sesija 
užbaigta dr. Kęstučio Gir
niaus paskaita — Lietuvių 
įnašas į humanitarinius 
mokslus. Pilnutėlė didžioji 
salė išklausė jauno intelek
tualo paskaitą.

Po pietų buvo dvi sesijos, 
kuriose savo darbus skaitė 
56 (32+24) paskaitininkai, 
pradedant literatūra, archi
tektūra, istorija, menotyra, 
kalbotyra ir baigiant, teolo

gija, biologija, kompiute
riais. Visose žmonių buvo 
daug ir pritrūko sėdimų vie
tų. Lankytojų skaičiumi 
šeštadienis pralenkė kitas 
dienas, nors visose ir visą 
laiką buvo pakankamai 
klausytojų.

šeštadienio darbai už
sklęsti pokyliu, įvykusiu 
Beverly Country Club salė
se, 8700 So. Western Avė., 
Chicago, III. Banketą atida
rė, svečius pasveikino ir 
programą pravedė S. Laba
nauskienė. Programą išpil
dė žinoma solistė Nerija 
Linkevičiūtė, padainuodama 
kelias operų-operečių arijas 
ir liaudies dainas. Atsily
gindama už šiltą priėmimą 
ir katutes, solistė padaina
vo ir bisui. Akompanavo vi
suomenininkas, žurnalistas 
ir muziku virtęs Mykolas 
Drunga. Rengėjų vardu S. 
Labanauskienė įteikė solis
tei Nerijai Linkevičiūtei 
puikių rožių puokštę. Jokių 
kalbų pokylyje nebuvo. Po 
vakarienės, neolituanų or
kestrui grojant (vad. A. 
Modestas), svečiai pasišoko.

Sekmadienis, 1981 m. 
lapkričio 29 d.

Pamaldos buvo tėvų jė
zuitų koplyčioje. Mišias at
našavo ir prasmingą pa
mokslą pasakė tėvas To
mas žiūraitis, OP (domi
ninkonas) iš Washingtono. 
Po pamaldų, visi rinkosi 
prie Laisvės paminklo, pa
gerbti mirusius lietuvius 
mokslininkus, čia tinkamą 
žodį pasakė dr. Pr. Zunde 
ir padėjo gyvų gėlių vaini
ką, palydint dviems puoš
niais tautiniais rūbais pasi
puošusioms lietuvaitėms — 
Grasildai Reinytei ir Ramu
nei Kubiliūtei.

Uždarymo posėdį, įvykusį 
didžiojoje salėje, pravedė 
organizacinio komiteto pir
mininkas inž. Juozas Rim
kevičius. Už tautiniais raš
tais užtiestų stalų, susėdo 
pagrindinių 4-ių organizaci
jų pirmininkai ar atstovai. 
JAV LB pirm. inž. V. Kut
kus, Lituanistikos instituto 
pirm. R. Šilbajoris PLG 
S-gos pirm. dr. J. Valaitis ir 
PLIAS-gos atstovas arch.

(Nukelta į 5 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
širdys iš granito

Pradedant su "Rezisten
cija” sekančiuose tomuose 
rašytojas neišvengiamai tu
rėjo susidurti su jautres
niais, kartais ir pagiežiš- 
kais vieno kito skaitytojo 
reagavimais. Jis berods su 
pagrindu nujautė, kad prieš 
tokios rūšies literatūrą pir
miausiai šiaušis visi buvę 
"saloniniai komunistai”, ku
rie prieš karą ilgai pramo
gavo, keikdami Smetoną, o 
prie Stalino garsiai kėlėsi j 
"nukentėjusius” veikėjus ir 
liaudies draugus, gi vokiet- 
mečiu tuoj klusnūs ir ramu
tėliai. Ne vienas iš jų vė
liau atsprūdo užjūrin — ne 
tiek dėl ryžto "kovoti už 
tautos išlaisvinimą", kiek 
dėl nerimo ir baimės, kad 
grįžę iš rytų draugai nepa
imtų ataskaiton už bailumą

MOKSLO IR
KŪRYBOS...
(Atkelta iš 4 psl.)

Ed. Arbas. Be to, PLB pirm, 
inž. V. Kamantas ir Tėviš
kės parapijos klebonas kun. 
A. Trakis. Truko moksl. 
programos pirm. dr. Pr. 
Zundės, išskubėjusio į na
mus. žodį tarė visų minėtų 
organizacijų atstovai, pasi
džiaugę išeivijos lietuviu 
mokslininkų įnašu į bendrą 
lietuvybės aruodą ir išreiš
kę padėką visiems simpo
ziume dalyviams bei sve
čiams.

Ilgesnę kalbą pasakė PLB 
pirm. inž. V. Kamantas, 
prisiminęs prieš 12 metų 
įvykusį pirmąjį simpoziu
mą, kuriame buvo kelta 
mintis aktyviau įjungti lie
tuvius intelektualus į lie
tuvybės išlaikymo darbą. 
Per visus 4 simpoziumus ta 
mintis buvo ryškinama ir 
svarstoma. Pastebėjo, kad 
didžioji lietuvių svajonė — 
įsteigti lituanistikos kated
rą, jau yra įvykęs faktas, 
tik reikia ištesėti ir įvykdy
ti duotą pasižadėjimą. Li
tuanistikos katedra kainuos 
750,000 dol., iš kurių 
600,000 dol. per 6 metus tu
ri sudėti lietuvių visuome
nė, o 150,000 dol. pridės 
universitetas. Lituanistikos 
katedrai finansuoti turi 
jungtis visa išeivija: ir lie
tuviškai nekalbantieji, ir 
akademijas baigę, ir jaunie
ji ir vyresnieji. Visų bend
romis pastangomis, bus nu
galėtos kliūtys ir didysis 
lietuvybės židinys numaty
tu laiku pradės veikti. V. 
Kamantas kvietė savo auka 
bei talka jungtis į bendrą 
tikslą.

Sukalbėjus kun. A. Tra
kini maldą ir sugiedojus 
himną pirmininkavęs J. 
Rimkevičius padėkojo už 
gausų dalyvavimą ir palin
kėjo laimingos kelionės.

Prisiminkim ir pažinkim 
Romualdą Spalį M

ir pasišalinimą nuo mask- 
vėnų. Būsim kas mes ar 
nebūsim teisėjai, o lietu
viška publika jau trys de
šimtmečiai vieni kitus tei
sė, teisia ir greit nenustos. 
Atrodo, dažnam gyvenimas 
būtų nebemielas, jeigu rytą 
atsikėlęs nesurastų dar ko 
nors apkaltinti.

Po to, Raila kiek plačiau 
panagrinėjo "širdį iš gra
nito”, kur vaizduojama Lie
tuva tuoj po nacių okupaci
jos trimečio, kai šalį vėl 
okupavo sovietų armija ir 
grįžo komunistai. Tai itin 
dažna mūsų beletristikos 
tema — ir užsienio, ir tary
binių rašytojų knygose. Tą 
laikotarpį, kaip teigė pre
legentas, itin gabiai pavaiz
davo Vytautas Alantas ro
mane "Tarp dviejų gyveni
mų”, ar A. Landsbergis 
"Penkiuose stulpuose”...

Bet apgailestavo, kad 
Spaliui vargu pavyko patei
sinti kitą užmojį tame ro
mane toliau ryškinti ir "vi
su pilnumu atskleisti” par
tizanų vado Sereikos cha
rakterį ir vaidmenį. Serei
ka čia atsiskleidžia labiau 
tik kaip labai sumanus (ka
riškai technine prasme) ir 
sugebąs įgyti autoritetą 
vienos partizanų grupės va
das, bet be sudėtingesnės 
dvasinės gelmės ir stiprė
jančių tragiškos bruožų. 
Pagaliau čia jis nustoja bū
ti svarbiausias romano per
sonažas, nes šalia jo veikia 
ir didžiumą puslapių užgo
žia studentės Nijolės nuo
tykiai. Taipgi judraus, la
bai aktyvaus 
pogrindininko Alėjūno žy
giai. Įvestasis naujas so
vietų agento, neva "lietu
viu” pasivadinusio Karalai
čio personažas (taip pat ga
na įdomus). O pagrindinį 
dramos vaidmenį beveik 
perima sovietinis NKVD 
kapitonas Jonas Vaitas — 
tragiškas ir gilėjančių 
prieštaravimų plėšomas ki
tų jaunystės draugas dar 
iš "Gatvės berniuko” laikų. 
Romanas ir pavadintas pa
gal jį, nes tai jo "širdis iš 
granito”. Kažins ar nebūtų 
buvę tiksliau visų kitų vei
kalo herojų bruožus ir si
tuaciją apibendrinti daugis- 
kaitiškai ir istoriją pava
dinti — "širdys iš grani
to"? Kadangi toksai gyve
nimas visų jų širdis padarė 
granitinėm.

Kas suvedė su neolituanais?
Po to Raila pakvietė Spa

lį daugiau ką papasakoti 
save. Pirmoji jo reakcija 
buvusi: "Kalbėti apie sa
ve sunkiausia". Nuostabu! 
Kad gi mūsų rašytojai, vei
kėjai, dažnas ir kone kiek
vienas — juokavo prelegen
tas — kaip tik mėgsta ir 
lengviausiai kalba apie sa
ve. Kur tu rasi įdomesnį, 
vertingesnį ir svarbesnį 
gyvūną už save? Bet Spa
lis kitoks. Tiek kuklus, kad 
net savo labai gražios pras
mės kunigaikštišką Giedrai
čio pavardę uždengė ne ko
kio kviečio, ąžuolo ar erelio, 
o tik Spalio slapyvardžiu. .. 
Tačiau galiausiai pavykę 
rašytoją priversti šiek tiek 
pasipasakoti.

Spalis: — Aštuntoje gim
nazijos klasėje būdamas 
užtenkamai pramokau ke
turias kalbas ir naudojau
si ta privilegija nesivaržy
damas. Veik visi pasaulinės 
literatūros klasikai man pa
sidarė žinomi jau gimnazi
jos suole. Bet ne mažiau 
mėgau išvykas, keliones ir 
buvau geras tinginys, tai 
skriausdavau mokslą. Mo
kytojai buvo aplamai pras
tos nuomonės apie mane. 
Atkutau tik Vytauto Di
džiojo Universitete, kur 
man jau daug padėjo anks
tyvesnis apsiskaitymas, ir 
gana lenkvai išlaikydavau 
literatūros egzaminus.

Raila: — Aš girdėjau jus 
kaltinant, esą, jūsų roma
nų herojai šališkai vaizduo
jami. Prikišama, kad, bū
damas neolituanas, studen
tą neolituaną romane vaiz- 

ir įdomaus duojat labai gražiai ir he-
roiškai, o studentą ateiti
ninką ne kažin kaip, bent 
ne iš šviesiausios pusės. Tai 
kokios iš tikrųjų jūsų poli
tinės ir pasaulėžiūrinės sim
patijos ?

Spalis- — Į neolituanus 
mane įstatė ne kas kitas, o 
pirmiausiai mano profeso
rius V. Mykolaitis-Puti
nas ... Anksčiau aš girdė
davau ir atidžiai klausyda- 
vaus, kas Kauno publikoj 
buvo kalbama apie Smetoną 
ir jo šeimą, žinoma, kaip ir 
daugelis, tom paskolom ti
kėjau. Tačiau kartą Puti
nas uždavė seminare para
šyti referatą apie prieškari
nės Lietuvos laikraščius, 
spaudą ir jos žymesniųjų 
bendradarbių idėjas. Kuo 
ilgiau varčiau tų laikraščių 
komplektus ir skaičiaus 
straipsnius, jų tarpe ir An
tano Smetonos, tuo labiau 
pradėjau jaustis kaltas ir

Ed. Balceris

klydęs. Pasidariau didelis 
Smetonos gerbėjas ir įsto
jau j neolituanus, ir kai 
korporacijoje atsirado gau
sus voldemarininkų spar
nas, neperšokau į jį. Stu
dentu būdamas priklausiau 
keliom draugijom, srovinėm 
ir nesrovinėm. Ir šiandien 
jaučiu, kad tai buvo ypač 
naudinga besimokant, gy
venimą stebint ir norint ra
šyti ... Norėčiau pridėti 
dar kitą stiprią ir įdomią 
asmenybę — profesorių Ba
lį Sruogą, į kurio vedamą 
teatro seminarą tada verž
davosi patekti daugelis stu
dentų. Aš kone kiekvieną 
vakarą sėdėdavau Valsty
bės Teatro spektakliuose, 
nes seminaras gaudavo už 
dyką kontramarkių. Tie 
spektakliuose praleisti va
karai mane ligi išandien šil
do ir kelia maloniausių at
siminimų ... Raila paliudi
jo, kad ir jam, buvusiam 
teatro seminaro pirmosios 
laidos studentui, tie prisi
minimai yra vieni iš malo
niausių.

Rašytojas ir jo kritikai
Tolesniuose "dialoguose" 

jis teiravosi kiek Spalį 
"skaudino” jo raštų kritika 
ir apskritai kaip jis žiūri 
į savo kritikus. Mat, jis ir 
anksčiau į savo kritikus 
žiūrėjo nepalankiai, o da
bar pateikė ir keletą fak
tu, kaip kritikai klydę, pai
niojęs! ar tvirtinę aiškias 
nesąmones. Jis paminėjo 
net pavyzdį, kaip vie
nas katalikiškas žurnalas 
tvirtinęs, esą jo romanų 
personažas studentas atei
tininkas Noreiša niekad ne
galėjęs kalbėti apie tam tik
ras ateitininkų suvažiavimu 
rezoliucijas, — o aš tuo tar
pu, tvirtino Spalis, jam ko
ne pažodžiui nukopijavau iš 
1939 metų "Ateities” žur
nalo ...

B. Raila čia nuo savęs 
pridėjo, žinąs, kiek vargo 
būna su kritikų nesąmo
nėm, iškraipymais, pikta 
valia, ”su žemėm sumaišy
mu”. Ypač daug surandam 
tų bjaurybių, jei kritikas su 
tavo kilniausiom idėjom ne
sutinka, arba kai abu fana
tiškai priklausom griežtai 
priešingom partijom. Spa
lis buvo prašytas, bet už
draudė jo atsakymus skelb
ti — dar ne laikas minėti 
visas paslaptis. Ir tam pa
teikė patį išmintingiausį 
motyvą: esą, žmogus gali 

daug ką užmiršti ir atleisti, 
bet niekad neužmirš ir ne
atleis tam, kuris parodys ir 
įrodys jo kvailumą.

žinoma pridėjo prelegen
tas šypsodamasis: mūsų pa
saulis kol kas tebėra nevy
kusiai sutvarkytas. Rašyto
jų kūrinius galutinai teisia 
laikas ir būsimų kartų skai
tytojai. O jei mes būtinai 
skubintumės būti Spalio 
septynių dalių epopėjos kri
tikais, gal būtų užtenkamai 
pagrindo ir dabar pastebė
ti, jog vadinamosios roma
nų rašymo "technikos", sti
liaus, veikėjų charakteristi
kos ir jų kalbos arba tos 
epochos dvasinių gelmių at
skleidimo atžvilgiu ne vis
kas rašytojui idealiai pasi
sekė. Jei būtų ilgiau gyve
nęs, jis gal būtų dar daug 
ką pats taisęs ir perredaga. 
ves. Jo vaizduotos kartos 
herojų nuotykiai ir likimai 
dar nebaigti.

Scena iš "Auksinių Vakarų”

Pagyręs Spalio epopėjos 
ištraukų jaunuosius dekla
matorius, savo intriguojan
čios paskaitos pabaigoje, jis 
pasiprašė teisės ir jam "pa
deklamuoti” vieną būdin
gesnę ištrauką iš "Auksinio 
Vakarų saulėlydžio gundy
mų”. Tai scena, kai romano 
pabaigoj Amerikoje susi
tinka buvę pogrindininkai ir 
aiškinasi, kas atsitiko liku- 
siem Lietuvoj ir kaip daly
kai Amerikoj. O ir čia ne 
taip jau gražu; nepasitikė
jimai, įtarinėjimai, kaltini
mai, net niekšybės ir čia 
neišnyko. Tatai matyda
mas, šaunaus neolituano 
Antano Alėjūno brolis, dak
taras Povilas, karčiai susi
raukia:

”— štai kur jūsų nuke
liauta! Vieni iš jūsų gal did
vyriai, kiti kitais keliais nu
ėjo, treti palydėjo savo gal
vas. Jūs vienaip svajojote, 
o likimas pasityčiojo iš vi
sų.

— Kaip daktare įvertina
te mūsų kartą? — paklau
sė Irena.

— Garbė jai. Vos per dvi
dešimt dvejus laisvės me
tus ji pastatė sau patvares
nį paminklą, negu faraonų 
piramidės. Tie metai bus 
reikšmingesni Lietuvai, ne
gu kai kurie praėję šimtme
čiai.

— Ir kokia ateities vizi
ja?

(Daktaras Povilas, kaip 
dabar įprasta užsienyje, čia 
tik painiai politikuoja ir 
taip sako):

— Jei komunistinė Rusi
ja norės išlikti, kokia yra, 
turės visą laiką palaikyti 
įtempimą krašte, nuolatinę 
karo grėsmę ir grobti be 
karo ar su karu. Jei kiti 
nesiduos grobiami ir ji ne
pradės karo, jinai turės 
žlugti iš vidaus”.

(Nukelta į 6 psl.)
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R. SPAUS...
(Atkelta iš 5 psl.)
Vilties kibirkštėlė

Aišku, kad toks atsaky
mas laikraštinės kalbos žo- 
džia’s dar gana neaiškus. 
Šiam procesui ir šiai Spalio 
gadynės kartai ir būsimai 
kartai atvaizduoti jis tik
riausiai būtų turėjęs rašyti 
naujų romanų. Dabar juos 
turės rašyti kiti. Medžiagos 
labai daug, tiesiog kalnai 
kalnuoti. Tik reikia sugebė
ti inteligentiškai įsigyven
ti j mūsų likimą, čia ir te
nai — taigi j visos tautos 
likimų. Kalbėtojas pasi
džiaugė, kad net ir mūsų 
šiaipjau neskubūs neolitua- 
nai štai parodė gražaus dė
mesio savo iškilaus filiste
rio veikalams. Jei tas soli
darumas su rašytoju bus ne 
vien išviršinis ii- tik for
maliai organizacinis, bet 
tikras, tai bus vilties ki
birkštėlė, kad šiek tiek vil
ties dar galim turėti, ne tik 
mes bet ir plačiau, bendra
me mūsų tautinės ir meno, 
arba grožinės kūrybos aki
ratyje.

B. Raila dar priminė, kad 
tą mūsų kartos ir ateinan
čių kartų epochą vaizdavo 
ir pergyveno ne tik Spalis, 
bet ir daugelis kitų prozi
ninkų ir poetų, Kai kurie 
širdį veriančiais žodžiais iš
sakė laisvės ilgesį ir egzi- 
lio skausmą. Ir anot jo. kad 
”Golden Sunset” bulvaro 
gundymai mūsų lietuviškų 
sielų galutinai "neužgožtų”, 
pabaigai jis pacitavo ištrau
ką iš savo draugo Bernardo 
Brazdžionio elegijos tolima- 
jai tėvynei, kurios linkui vis 
tebeplaka mūsų generacijos 
širdys: —

Metų metai, miestų 
miestai, žingsniai 
kloniuose ir tyruos

Man belaukiant, rodos, 
plakė su pavasario 
srove,

Kad kitam krašte 
pasaulio, mano meilės 
žiede tyras,

Atsilieptum į tą balsą, 
kaip širdy šaukiu 
tave...

Mielam Broniui Railai 
mūsų visų nuoširdžiausias 
n e o lituaniškas kolegiškas 
AČIŪ!

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Oidos ai tambor en la Casa Blanca
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Venezuda preferira a USA para sus adguisiciones militares
'paeina 2)

L.

Cancun konferencijoje su Indijos premjere Indira Gandhi ir Saudi Arabijos sosto įpėdiniu 
princu Fahd Ibn Abdulaziz. Danutė Statkutė de Rosales sėdi antra iš dešinės.

Lietuvaitė prezidentiniu susitikimu dalyvė
Danutė Statkutė de Rosa

les, nuolatinė Venezuelos 
prezidentų vertėja, lydėjo 
dabartinį prezidentą Luis 
Herrera Campins į genera
linę Jungtinių Tautų sesiją.

Kiek vėliau, Danutė Ro
sales lydėjo prezidentą Her
rera į Indiją. Ten jai teko 
vertėjauti pasikalbėjimuose 
su Indira Gandhi.
Meksikoje įvykusioje Can

cun konferencijoje Danutei 
Rosales vėl teko versti pre
zidento Herreros pasikalbė
jimus su ten buvusiais tri
jų žemynų prezidentais bei 
ministeriais, jų tarpe su 
prezidentu Reaganu, Mitte- 

randu bei kitais.
Lapkričio mėnesio vidu

ryje, Danutė vėl dalyvavo 
prezidento pasikalbėjuose 
įvykusiuose Washingtone. 
Venezuelos ir JAV televizi
ja bei spauda ta proga davė 
gausias šių pasikalbėjimų 

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į užsienį —

I

iliustracijas, kuriose Vene
zuelos lietuviai nuolat ga
lėdavo pastebėti ir atpažinti 
”mūsų Danutę”.

Danutė Rosales yra diplo
muota vertėja. Baigė New 
Yorke Barnard College kal
bų skyrių, vėliau baigė švei-

VIRŠUJE: Baltuose Rūmuo
se su prezidentu Reaganu. Da
nutė Statkutė de Rosales stovi 
už prez. Luis Herrera Campins. 
Šią nuotrauką per visą pirmąjį 
puslapį įsidėjo Caracas dien
raštis EI Diario.

carijoje universitetą. Dirba 
su ispanų, anglų, prancūzų 
ir lietuvių kalbomis.

Venezueloje Danutė gyvu 
žodžiu iš lietuvių kalbos 
vertė prof. Klimo paskaitą 
apie baltų kalbas; meninin
kių A. Tamošaitienės ir A. 
Veselkienės paskaitas apie 
lietuviškus audinius ir t.t.

Raštu yra išvertusi iš lie
tuvių kalbos į prancūzų kal
bą I. Mero "Striptease” ro
maną, kuris numatomas iš
leisti Prancūzijoje. Be to, 
yra išvertusi iš lietuvių į is
panų kalbą kun. St. Ylos 
knygą "Moderni mergaitė”. 
Pastarasis vertimas yra 
Danutės dovana kunigui 
Ylai ir vaikystes prisimini
mams iš Putnamo.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
prenumeratą.

I I
I

WANTED EXPERIENCED
DIESEL MECHANICS

TO WCRK AND L1VE IN HOUSTON TEXAS. MUŠT HAVE AT 
LEAST 2 YEARS HEAVY DIESEL EXPERIENCE. PREFERABLY IN 
DIESEL POWER POWERED BUSES.
MUŠT HAVE OWN HAND TOOLS. BE ABLE TO RELOCATE TO 
HOUSTON IMMEDIATELY.
STARTINC SALARY $9.81 PER HOUR TO $10.04 PER HOUR. COOD 
FR1NGF. BENEFITS.

Call William Hemphill, Personnel Department
713-924-5094

METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY 
OF HARRIS COUNTY TEXAS

P. O. Box 61429 — Houston, Texas 70001
' Equal Opportunity Eniployer

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312*448-7420
Savininkė 312-785-9393

Ę
I
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Kai Kauno radijo 
bangomis 
prabilo laisvė... «>

Balys Auginąs

naujoji valdžia. Nuoširdus 
rankos paspaudimas. Pasvei
kinu ji džiaugdamasis, kad 
teks su pirmuoju Kauno pra
nešėju ir žymiu poetu kartu 
dirbti. Jis gi praneša, kad nuo 
šiandien jau perimąs pareigas. 
Sužinojęs, kad nešu ant savo 
pečių visą programos naštą, 
Babickas užjaučia:

- Prisistatyk, bičiuli, pas 
mane kabinetan kitą rytą po 
programos, noriu su pačiu pa
sikalbėti. Nuimsiu nuo pečių 
tą slegianti akmenį: visi turi
me dirbti ir vienas kitam pa
dėti.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? £ 2422 WEST MARQUETTE RD. 

CHICAGO, ILLrNOIS 60629 
PHONE: 312 925-6897 

U.S.A.

1981 spalio mėn. įnašai.
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: pavardė įamžin- 

tojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, Burna po pavardės — įnašų iš 
viso.
lx
2

$5.00 
$10.00

1
4

$20.00
$25.00

Laisvųjų dienos
ANTRADIENI po pietų, išė 

jęs pasišnekučiuoti su sargybi
niais prie vartų, pastebiu Dau 
kanto gatvėje vokiečių kari
nius žvalgus-motociklistus. Jie 
dėlioja kelių ženklus, stato vė
liavėlių gaires kryžkelėse su 
atitinkamais kariniais ženk
lais. Matau pirmus vokiečių 
kariusl

Vis daugiau įprantame į sa
vo vaidmenį. Trečiadieni į 
studiją apsilanko vokiečių ka
rininkas, lydimas kelių karo 
policijos karių. Prašo, kad leis 
tume jam perduoti per radio 
pranešimą. Jie naudojasi mū
sų banga savo ryšiuose ir klau
so Kauną. Perdavęs praneši
mą karininkas padėkoja ir no
ri atsisveikinti. Kalbiname, 
kad paragautų mūsų lietuviš
kų dešrų ir kavos puoduką iš
gertų. Jis dėkoja, atsiprašo ir 
išskuba. Mums liepia nieko

nebijoti, nes Kaunas jau yra 
vokiečių užimtas.

Ir vėl viena laisvės diena nu
bėga praeitin. Vėl vartausi 
sofoje, uždengtas nakties ant
klode, stengdamasis žvaigždė
tam danguje išskaityti mūsų 
ateitį ...

Ketvirtadienį (birželio 26 
d.) baigęs rytinę programą, 
papusryčiavęs išeinu į kiemą. 
Nuo vartų pusės šnekučiuoda
miesi į mane artėja Gražulis 
su aukštu, pilką kostiumą dė
vinčiu, žilaplaukiu vyru, ku
rio elgesys ir elegantiška laiky
sena bei nepaprastai patrauk
li šypsena man yra labai, la
bai pažįstama! Nagi, tai esa
ma poeto, buvusio Kauno ra
dijofono pirmojo pranešėjo Pet 
ro Babicko

Gražulis jį man pristato, 
kaip mūsų naująjį radijofono 
direktorių. Jį paskyrusi mūsų

■ ' i P r. i Ii
i t ii, ii l ■

; Chicagoje rasite pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA i
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

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

Ir Kauno radijofono istorijo
je prasideda šviesi pokario lais 
vės era. Babicko direktoriavi
mo metu radijofonas išgyvena 
naująjį laisvės renesansą: mū
sų puoselėtoji laisvės dvasia 
įgauna žodinį lietuviškąjį kū
ną, ji prasiveržia radio bango
mis patriotiniu išsisakymu, lie 
tuviškąja liaudies daina. Ne 
mūsų kaltė, kad išsvajotos ab
soliučios laisvės ir tautos Ne
priklausomybės viltys žlugo , 
trumpai - lyg neįsidegusios ki
birkštys - užgesintos vokiečių 
brutalių rankų. Tautai ir 

vėl buvo uždėtas antrosios 
okupacijos apinasris.

Bet ir tokiu laiku mūsų lais
vės troškimas sugebėjo prasi
veržti lietuviškos dainos ir 
poetinio žodžio alegorija, kvė
puojančia kenčiančios tautos 
dvasia, tačiau parodanti lietu 
višką atsparumą ir tautos są
moningumą. Mūsų progra
moje vyrauja patrijotinio turi
nio montažai, žymiųjų lietu
vių patriotų, kovotojų minėji
mai, įvairios lietuvių tautai 
brangios sukaktys. Deja, vo
kiečiams vis daugiau ir dau
giau ėmus mūsų krašte sauva
liauti, liepos mėnesio gale ra
dijofonas pereina grynai į vo
kiečių civilinės administraci
jos rankas. Petras Babickas 
atsistatydina. Daugumas ra
dijofono tarnautojų ir vėl pe
reina į pogrindį, gindami lie
tuvybę pagal savo sąžinę. Tai 
gi, lietuviškojo laisvo radijofo
no gražiausias atgimimo lai
kotarpis, buvęs, labai efime- 
riškas, truko - istoriniu matu 
matuojant, tik akimirką...

Taip pasibaigė mūsų radi- 
jofoniečių laisvės dienos. Mes 
savo pareigą atlikome ir tapo
me vėl pilkais, kasdieniais še
šėliais.

Kai tą vasarą grįžau savai
tei namo į Šiaulius, mane su
tiko mama. Apsikabino, pa
bučiavo ir sako:

- Zinai, vaikei, kai išgirdau 
Tavo balsą per Kauno radiją, 
tai verkiau, nes žinojau, kad 
tu gyvas, o mes laisvi ...

Ir tai buvo mano visų vargų 
didžiausias atpildas. Ir vėl 
jaučiau sielos pakilimą, kaip 
tada, kai su susijaudinimu ir 
egzaltacija ištariau: ... ‘Čia 
kalba laisvosios Lietuvos radi
jas Kaunasi ...

Toksai laisvės saulėtekis 
žmogaus gyvenime būna tik 
vieną kartą ...

UŽDANGA NULEIDŽIANT

ŠIA DIDELE 40-mečio pro 
ga nuo anų praeities įvykių pa 
kėlėme uždangą atgal į buvu
sias, jau suakmenėjusias die
nas. Ir menant jas, nenorom 
kyla kaitra krūtinėje, tartum 
joje vėl sruventų jaunųjų die
nų kraujas ir energija. Tar
tum jaustum jaunų dienų ne
žabotą vėją, kuris atpučia bu
vusi idealizmą, pasiryžimą
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$300.00
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$695.00

$1,000.00
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Žilaitis Pranas, atm. įn. $505.00.
Kviklys Bronius ir Bronė $110.00, Maknavičius Vincas, 
atm. įn., pad. Pupelis Jadviga $230.00.
Avižienis Algirdas $620.00.
Gudonienė Matilda, atm. įn., pad. Gudonis Antanas 
$100.00, Macarus Marie atm. įn. DePirr>
$25.00, Ponelis Pranas, atm. įn. įm. ir atstovauja 
Aušrotienė Veronika $125.00, Puzinas Povilas, dail. 
atm. įn., pad. Puzinienė Austrą $325.00.
Barzdukas Stasys ir Albina, atm. įn. pad JAI LL St. 
Petersburgo Apyl. — įm. ižd. UrbSaitis Kazys $820.00, 
Dailidė Bronius, atm. įn. pad. Dailidė Vytautas $550.00, 
Vundurienė Sofija, atm. įn. pad. Slabokas Mikalina 
$136.00, Garmus Antanas, M.D., atm. įn.: RimaviCius 
Irena, $100.00, Janulis Pranas ir Jadviga $200.00, 
Karosas Vytautas, atm. įn. pad. Karosienė Ona ir Karo- 
saitė Violeta $200.00, Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių 
Sklypų Savininkų dr-ja — įm. Giedraitis Lottie $300.00, 
Kubiliūtė Raąunė $100.00, JAV LB Floridos Apygardos 
V-ba įm. Gimžauskas Kazys $200.00, Macikienė Rozali
ja, atm. įn.: Sinkevičienė Zina $100.00, Radžius Rimas 
Antanas: senelis Radžius Aleksandras, atstovauja 
tėvas Radžius Eimutis $100.00, Talandis Jonas $100.00, 
Visos Tiškų šeimos atm. įn. pad. Tiškus Bronius ir 
Agota $200.00.
Jttodelienė Gražina, atm. įn. pad. Juodelis Bronius 
$1,000.00, Kalvaitis Alfonsas, atm. įn. pad. Kalvaitis- 
Mackewich Maria $622.00, Mandeikis Feliksas per J. 
Mikalauskas $300.00, Pabedinskienė Bronė, atm. įn. 
pad. Pabedinskas K. $600.00.
Miklienė Elena, atm. įn.: JAV LB Great Necko Apyl. V- 
ba ižd. PovilaitiB P. $250.00.
P&ūtienis Joana $400.00.
Šaulys Juozas ir Domicėlė, atm. įn. pad. Šaulys 
Vaclovas ir Augusta $600.00
Lipčius Stasys, Kpt. ir Lipčius Stasys S/Sgt., atm. įn. 
per LipCienė Albina $806.00.
Tonkūnienė Ona, atm. įn. per Raudaitienė Ritonė 
$695.00.
Mykolaitis Vytautas su žmona Anelė ir Biskis Antanas 
su žmona Marija, atm. įn. pinigus atsiuntė Valteris 
Kazimieras ir Birutė, Gt. Britain $1,000.00, X $11,000.00.

Iš viso 32 $6,296.00
Lietuvių Fondas įžengė į treCią milijoną ir pagrindinis kapitalas 

1981.X.31 pasiekė $2,103,710.70. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimą, kultūrą ir jaunimą $846,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.X.31 
palikimais gauta $534,210.48.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“

Kazys Barzdukas 
Iždininkas

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

mirti dėl laisvės. Kai kam ga
li kilti klausimas: o kur kovos? 
Kur kraujas? Kur didvyriš
kumas? Nelaikėme save jo
kiais didvyriais. Buvome, 
kaip ir visi - tik pilki jaunuo
liai, pasiryžę atlikti savo parei 
gū

siuos atsiminimus surašiau 
taip, kaip išgyvenau. Likimas 
atrodo, buvo mums kaip tėvas 
o laimė - kaip motina. Tai jie 
mus išgelbėjo, aptemdydami 
bėgančių okupantų visus po
jūčius ir sąmonę didžiausia pa 
nika. Victor Hugo yra išsireiš
kęs: ..‘Kaibijai, matai dvigu
bai; kai nustoji bijoti - matai 
neaiškiai ...’ Taip, panika ap 
temdo akis ir protą.

Bet man, asmeniškai, la
biau patinka kitas Hugo posa
kis: ‘Drąsus miršta tik kartą, 
bailys - daug kartų ...’ Mes 
pasirinkome mirti dėl laisvės. 
Šių atsiminimų, žinoma, ne
būtų, jei rusai būtų kova užė
mę mūsų radijofoną - jėgų 
Persvara nebuvo mūsų pusėje. 
Bet mes buvome tie, kurie ri
zikavome - kaip paprastai jau
nuoliams įprasta - žinodami, 
kad mirštama tik kartą ... Ir 
pasirinkome laisvą mirti!

Turėjome laimę išlikti gy
vais. Nes buvome teisingųjų

pusėje: saugojome savo na
mus, stengdamiesi juose vėl 
įpūsti laisvės žiburį, kuris 
buvo svetimųjų užgesintas.

Mūsų tautos prisikėlimo epo 
pėja giliai įsirėžė atmintin ir 
sąmonėn - panorau, kad mūsų 
gyvenimas, su visom smulk
menom, liktų gyvas ir ateinan 
čiom kartom. Esu vienas iš 
tų, kurie nepamiršta ir smulk
menų, nes jos kartais prasmin 
giau įamžina ir didelį įvykį. 
Juk mūsų visas gyvenimas yra 
sudarytas iš mažyčių smulk
menų (svarbių ir nesvarbių), 
nes ir mes esame tik mažytė 
mikroniška smulkmena didžia 
jame kosmose!

Šiuo savo rašiniu simboliš
kai tiesiu ranką savo buvu
siems bičiuliams ir bendradar 
biams - radijofono gynėjams - 
su kuriais kartu žengėme lais
vėjimo keliu. Keturiasdešim
ties metų nuotolyje esame išsi
sklaidę visuose pasaulio kam
puose. Daugelio jau nėra ir 
gyvųjų tarpe. *

Tad šie mano praeities epi
zodai tebūna džiaugsmo gies
mė praeičiai ir šviesi epitafija 
amžinu miegu užsnūdusiems 
bičiuliams.

(Pabaiga)
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Nuo piramidžių iki Akropolio
(17)

Virš baltų Atėnų pastatų 
švytėjo skaidrus sekmadienio 
rytas. Šiandien ir Atėnai atro 
dė kitokie: dangus buvo toks 
skaidrus ir miestas, per naktį 
apsivalęs nuo mašinų dūmų, 
kvepėjo tarsi nieko nebuvę. 
Gatvėse judėjimui dar neįsisiū 
bavus, greit pasiekėme vaka
rini Atėnų pakraštį su jaukiais 
vienos šeimos rezidenciniais 
namais, kuriuos dar supo gili 
sekmadienio ryto ramuma. 
Neįprasta Atėnams tokia rami 
vieta - be triukšmingo judėji
mo, be daugiaaukščių namų 
ir pilko betono, čia puikios vi
los skendėjo medžių ir dekora
tyvinių krūmų žalume, o visa 
aplinka rodė ištaigingą esteti
nį išplanavimą. Pravažiavę šį 
medžiais ir žiedais kvepiantį 
priemiestį, riedėjome toliau 
šiauriniu Korinto įlankos pa
kraščiu. Čia prieš akis išsitie- 

plati, retai apgyventa lygu
ma, į kurią žvelgė aukštai iški 
lusi saulė, išryškindama šioje 
erdvėje tris viešpataujančias 
spalvas: žalią pievą, raudo
nas aguonas ir mėlyną dangų. 
Ypač visus stebino tamsiai rau 
doni aguonų žiedai, kurie di
deliais raudonais lopais nuda
žę pievas ir laukus, suteikė 
šiai lygumai nepaprasto žavu
mo ir gyvumo.

Už lygumos gamtovaizdis 
nuolat keitėsi. Toks dažnas 
gamtos ir vegetacijos pasikei
timas suteikdavo prabėgan
tiems vaizdams labai skirtin
gą optinį įspūdį. Šios aplinky
bės išsiskyrė ne tik savo gamti
niu įvairumu, bet ir gausybe 
įvairių mitologinių bei istori
nių užuominų. Antikiniais lai 
kais čia kalnų papėdėse vyk
davo garsios graikų bachana- 
lijos su naktinias šokiais, ku
riuos atlikdavo moterys, prisi
dengusios žvėrių kailiais. Čia 
viešpatavo ir nelaimingasis ka 
ralius Edipas, kuris, nužudęs 
savo tėvą, vedė motiną. Ta
čiau šios tragiškos Edipo vedy
bos įvyko keistose aplinkybė
se, pagal iš anksto Apolono iš
pranašautą Edipo ateitį. 
Pagal graikų mitologoją, Edi
po tėvas Lajus buvo Apolono 
įspėtas, kad jo šeimqe gims sū 
nūs, kuris jį užmuš ir ves savo 
motiną. Tad, sūnui gimus, tė 
vas Lajus įsakė tarnams nau
jagimį nunešti į kalnus ir ten 
jį palikti, kad be globos mirtų. 
Tačiau Edipas nemirė ir užau 
go kalnuose, nežinodamas sa
vo tėvų. Iš čia kartą išvyko ke 
lionėn į Tebus ir pakeliui su
tiko savo tėvą Lajų, kurio ne
pažinę po trumpų ginčų nu
kovė. Edipui atvykus į Tebus, 
tebiečiai atidavė našlę kara
lienę už žmoną.

Po mitologini pasaulį beklai 
džiodami priartėjome prie 
Delfių. Kelią supo iš visų pu
sių kalnai ir visa gamta čia at
rodė kaip sudievinta. Gamtos 
grožiui čia nieko netrūko: nei 
kalnų, nei sniego, nei mėly
nos jūros, nei puošnios žavin
čios žalumos. Tad nenuosta
bu, kad Delfių aplinka nustel
busi visas kitas graikų šventas 
vietas. Nors reikia pastebėti, 
kad visos graikų šventyklos ir 
paminklai buvo statomi ne
paprastai gražios gamtos ap
linkoje. Visur pastebimas 
tamprus gamtos ryšys su kultu 
rine epocha ir gamtinė aplin

ka visur harmoningai suderin
ta su architektūriniu ir plasti
niu menu. Be to, visi pamink
lai taip tiksliai pritaikinti prie 
vietos, kad būtų visiškai neį
manoma juos bent pėdą pa
stumti į šalį.

Čia tarp kalnų stovėjusi 
Apolono šventykla ir Ompha- 
las (arba bambos akmuo) Pi- 
tijos šventykloje, sudarė pa
grindinį helenų dvasinį centrą 
Sis centras jungė visus grai
kus: doriečius, spartiečius ir 
korintiečius. Jie jautėsi čia 
helenais esą. Graikų dvasinis 
bangavimas tais laikais kilda
vo nuo jūros ir slėnių į kalnus. 
Kalnuose vykdavo visos jų 
šventės, kultūriniai parengi
mai, žaidimai ir tarpusavio 
varžybos. Labiausiai, kaip ži
nome, buvo pamėgti Olimpi
niai žaidimai. Į šiuos suplauk 
davo didžiulės masės žiūrovų 
ir žaidėjų. Neveltui persai, 
užėmę graikų miestus, klau
sė: ‘Kodėl jūsų miestai tokie 
tušti?’ Graikai nustebę tada 
atsakė: ‘Ar nežinote, kad pas 
mus šiom dienom vyksta Olim 
piniai žaidimai?’

Salia Olimpinių žaidimų ir 
Delfiai sutraukdavo mases: 
čia lankydavosi eiliniai žmo
nės, mokslo ir meno atstovai, 
bei įvairių kraštų valdovai. Vi 
si norėjo gauti Apolono Oraku
lo patarimų bei ateities prana 
šysčiu. Delfiuose išsipildė se
nas žmonių troškimas sužinoti 
ateitį ir ją nukreipti pageidau 
jama linkme. Tai amžina 
žmonijos kova su likimu, kuri 
ir šiandien nesibaigia.

Delfių apylinkėje, tarp 
kalnų dominuojantis, yra Per
našas, kurio iškilę du ūdų ra
gai beveik ištisus metus pa
dengti sniegu. Stiepiasi jis čia 
išdidžiai į dangų, savystovus 
ir nesujungtas su kitais kal
nais virš 8000 pėdų.

Įžengus į Delfių šventyklų 
aplinką, atsiveria įspūdingas 
tarpukalnės vaizdas su žuvu
sios kultūros liekanom ir pa
matais čia buvusios terasinės 
struktūros pastatų. Vieta iš
skirtino grožio, todėl sakoma, 
kad ją parinkęs pats dievas 
Dzeusas. Iš dangaus aukšty
bių jisai pasiuntęs du balan
džius - vieną iš rytų, kitą iš va
karų - ir šie susitikę Delfiuose. 
Tad ši vieta buvo laikoma pa
saulio centru ir čia buvo nutar 
ta statyti šventyklą.

Šiandien čia pageltę mar
muro gabalai su pusiau žemė
je paskendusiom kolonom su
pa didžiuli keturkampi plotą. 
Kiek aukščiau - IV-to šimtme
čio teatro griuvėsiai, nuo 
kurio laiptų buvo galima gėrė 
tis žemiau stovėjusios Apolono 
šventyklos antikinio meno švie 
sa spinduliuojančiu marmuru 
Didžiuli uoloje iškaltą amfite
atrą dabar puošia saulės nu- 
degntos smilgos ir tamsiai rau
doni aguonų žiedai, kurie 
atrodo lyg kraujo lašai ištašky
ti ant akmeninių laiptų. Uo
los viršūnėje buvusio stadijono 
likučiai, kur vykdavo Pitijos 
žaidimai. Trys romėnų arkos 
kolonos dar ir dabar matomos 
mėlyno dangaus fone.

Iš čia leidomės kiek žemiau 
į Delfių muziejų. Buvojau vi
dudienis. Danguje nebuvo nė 
vieno debesėlio, saulė tviskėjo

Henrikas Stasas

lyg ištirpdytas auksas ir gels
vai mėlyna dangaus šviesa 
maišėsi su kalnų smaragdo ža
luma.

Čia, tarp lieknų kiparisų ir 
kitos kalnų augmenijos, į raus
vą uolą įsitvirtinęs stovi gra
žus muziejaus pastatas. Mo
derni architektūra su 13 kam
barių, kurie talpina visą Del
fių kultūrinę epochą. Prade
dant archainėm skulptūrom ir 
baigiant romėnų perijodu, čia 
daug plastinio meno, bronzos 
ir keramikos. Romėnų perijo- 
dą čia atstovauja įdomi, labai 
plastiška, nuogo berniuko 
skulptūra. Tai Antinous sto- 
vyla, sukurta Hadrijano užsa
kymu. Šio kūrinio kilmė su
rišta su Romos imperatoriaus 
Hadrijano kelione į Egiptą. 
Pasakojama, kad Hadrijanas 
keliaudamas į Egiptą sutikęs 
berniuką, kuris jam labai pa
tiko. Imperatorius berniuką 
taip pamilo, jog ir šis jo meilei 
negalėjęs atsispirti. Tačiau, 
prieš pradėdamas intymiai 
santykiauti su imperatorium, 
berniukas pirmiausia atsiklau 
sė dievų. Dievai šių dviejų 
meilei buvo priešingi ir liepė 
berniukui nusiskandinti Nyle. 
Hadrijanas šį tragišką įvykį 
labai išgyveno ir šiai didžiai 
meilei atminti pavedė žymiam 
skulptoriui sukurti berniuko 
skulptūrą.

Aplankę muziejų, palikome 
mėlynam rūke skęstančius 
Delfių kalnus ir tas žavias tar
pukalnes, kurios slypi tiek 
daug praeities ir palaidotos 
kultūros. Vingiuotas kelias 
vedė į pakalnę, o pro autobu
so langus lengvai plaukė nuos
tabūs gamtovaizdžiai. Priva
žiavome gražioje vietoje įsikū
rusį restoraną, kur sustojome 
pietauti.

Pietaujant čia pirmą kartą 
teko ragauti ir garsų Atikos vy 
ną Retcina. Tai šviesus vynas 
su aštriu pušų prieskoniu. S į 
specifinį skonį, kaip graikai 
pasakoja, vynas išlaikęs nepa
keistą nuo persų karų. Antiki
niais laikais, kai persai užpuo
lė graikus ir jų kariuomenė ar
tėjo prie Atikos, vietos gyven
tojai savo rūsiuose turėję daug 
vyno. Tačiau nenorojo, kad 
vynas atitektų priešams, o iš
pilti jį taip pat gailėjo. Tad 
surado štai kokią iš šios dile
mos išeitį: į vyną jie įpylė pu
šų sakų, tikėdami, kad persai 
tokio vyno nelies. Persai, ži
noma, paragavę tokį keisto 
skonio vyną, jo negėrė. Taip, 
karui pasibaigus, į savo gyven 
vietes sugrįžę graikai ir rado 
nepaliestą vyną. Pušim kve
piantis vynas jiems labai pati
ko ir nuo to laiko jie pradėjo 
gaminti šią specifinę vyno rūšį 
su pušų prieskoniu.

Papietavę vykome atgal į 
Atėnus, tik kitu keliu, pro gar 
sųjį Assio Lukas vienuolyną. 
Važiavome derlingu slėniu, 
kuris iš trijų pusių supa Eliko- 
no kalnus. Tačiau greit vėl iš
kilome į aukštumas su žaliuo
jančiom migdolų medžių plan 
tacijom. Galima įsivaizduoti, 
koks įspūdingas vaizdas, kai 
anksti pavasarį visa ši aukštu
ma skendėja baltų žiedų jūro
je!

Kiek toliau pavažiavus, pa
stebėjome Ossio Lukas vienuo

lyną, kurio raudoni čerpių sto 
gai ir žali medžiai šioj neapgy 
vendintoj aplinkoj priminė se
no dvaro sodybą. Siame 9-to 
šimtmečio vienuolyne pirmiau 
šia buvo įsikūrę ortodoksų as
ketai. Vėliau Lukas Stirijotas 
(arba Lukas iš Stiri) čia buvo 
pagarsėjęs savo pranašystėmis 
ir ši vieta tapo šventa. I vie
nuolyną keliaudavo maldinin
kai įvairiom intencijom iš vi
sos Graikijos. Vienuoliktame 
šimtmetyje čia buvo pastatyta 
raudonų plytų bažnyčia su 
Hymettos melsvai pilko mar
muro kolonom. Vidus išpuoš
tas brangiom mozaikom, ku
rios išdėstytos ant skliautuotų 
lubų ir langų. Šviesos ir šešė
lių žaismas, kurį sukelia arkų 
ir langų mozaikos, pripildo vi
są pastatą mistiška atmosfera. 
Apskritai, visas šio vienuolyno 
kompleksas yra viena iš bran
giausių Bizantijos liekanų.

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo sukne

lei; 3 m. vyriškai arba moteriškai eilutei vilnone 
medžiaga su įaudimu ”A11 wool made in England”; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriš
kas arba moteriškas nertinis; ”Wrangler” arba 
"Levi” jeans, denim arba rumbuoto velveto; me
džiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai vil
nonių su mohair siūlų.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
$320.00.

Į šj siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių 
prekių: medžiagos'galima dadėti 3 m. ir dirbtinio 
minko kailio paltui 3 jardus.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kainos su muitu):

Avikailiai, ilgi arba 3/4, vyriški arba moteriSki, tikros odos virtus, dirbtinio
kailio pamuSalas, kailio kalnierius, sveria 5 s.............................  $220.00

Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio 3/4, sveria 5 sv...................... 600.00
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv. 100.00

Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai. Ranch. sveria 6 sv................... 86.00
Jeans “VVrangler" arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi, viena pora

sveria 2 sv., kaina už vienas ............................................................... 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti,dvi, kaina už vienas.... 42.00

Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 1/2 sv................................ 40.00
Vilnone arba Silkinė skarelė ........................................................  12.00
Telescopic lietsargis, sveria 1/2 ......................................   13.00
Vyriški arba moteriSki odiniai pusbačiai, sveria 1 1/2 sv..................... 50.00
Puiki medžiaga suknelei ............................................................................. 32.00
Angliška medžiaga eilutei..............     60.00
Angliška medžiaga eilutei........................................................................... 70.00
Angliška medžiaga eilutei..................     96.00
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio ................................ 80.00
Kalkuliatorius T1 — 33, Texas ................................................................... 57.00
Kalkuliatorius Tl — 51 — 111, profesionalinis ...................................... 100.00
Stetoskopas, Littmann ................................................................................. 62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1/2 sv. arbatos — 4.00;
1/2 sv. neseafes — 6.00; 1 sv. pupelių kavos — 7.00; 1 sv. Šokolado — 
7.00; 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti 
persiuntimui $42.00.
Pasiunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokš
teles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje 
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON L ANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

CERAMIC/CROWN AND BRIDGE TECHNICIAN
We want to discuss this subject with qualified and experienced techni- 
cians who can prove their technical expertise. ... a word about United 
Dental Laboratory. Ve've been around since 1923 . . . and, year by 
year, we've increased not only in size būt in economic wcJJ-bring. This 
works well for us and for tho.<e wilh wnom we desire to build joint 
fulures.

Sure, we’rc looking for the unusual būt United is unu^ual . . . and 
its future can be speclacular!

Call me . . . leis talk. Whnt can you lose?

United Dental Laboratories, \nc.
187 W. EXCHANCE ST. • AKRON, OHIO 44302 • (216) S79-9311

(47-491

Karšta sekmadienio popietė 
palengva slinko į vakarą. Iš 
čia vingiuotais Atikos keliais 
tęsėme kelionę toliau į Atėnus. 
Akmenuotas kalnų papėdes 
čia dengė menka augmenija, 
kurioje vyravo kvapnūs čiobre 
liai ir žemos mirtos. Greit pri
artėjome prie jūros, kur šiurkš 
tus granito kalnų grožis įsilie
jo į mėlynus Soronijos įlankos 
vandenis.

Artėjant vakarui pasiekėm 
Atėnų priemiesčius, kurie jau 
buvo pridengti Hymettos kal
nų violetiniais šešėliais. Aukš
tų Atėnų pastatų languose, 
kaip prožektoriais blykčiojo 
besileidžiančios saulės atspin
džiai. Grįžome į viešbutį nak
ties poilsiui su dideliu krūviu 
įspūdžių, o rytojaus dieną 
mūsų laukė žavingos graikų 
salos.

(Bus daugiau)
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■ laiškai Dirvai

KALBA — TĘSTINUMO 
PAGRINDAS

Vos atvykus j Australiją 
kažin kaip perspektyviškai 
nujaučiant, buvo prašoma 
lietuviškojo laikraščio Įves
ti lietuvių kalbos skyrei}. 
Neprigijo. Mat kai kurių 
galvota, jog lietuvybei ir 
jos išlikimui išeivijoj svar
biau lietuviška širdis, o ne 
kalba. Tačiau neužilgo skau
di patirtis parodė, kad, kur 
lietuvių kalbos nepaisyta, 
nūdien ir su žvake nebesu- 
rasti vaikaičio senelių kal
ba šnekančio. Nežiūrint kad 
ir kaip bendruomeniškai 
veikta bei vadovauta, tėve
liam gimtąją kalbą iš namų 
išgujus ir lietuviškojo pa
kaitalo neprisiauginus, kai 
kur ir pati B. Apylinkė ka
pituliavo.

Kad tik lietuvių kalba 
yra tęstinumo pagrindas, 
tai aiškiai matome kad ir iš 
tūlos Seniūnijos, kuri visai 
nesigarsindama, laikosi iki 
šiol net labai stipriai lietu
viškai tebesireikšdama.

Na, jeigu kiek, kaip sa
koma "šaukštai ir po piet”, 
džiaugsmu pasitinkame lai
kraščius, kurie Įsiveda lie
tuvių kalbos skyrelius. Tie 
pabrėžia ne tik lietuvių kal
bos svarbą o ir jos švarą 
bei atsineštinių slaviškų 
barbarizmų ir vietinių, pa
gal gyvenamą kraštą, sve
timybių vengimą.

Bendrai paėmus, jeigu 
žvelgti Į lietuvybę kaip Į to
kią — ji tik viena. Todėl 
verta bent kiek paminėti ir 
tuos lietuviškus laikraščius 
Amerikoj, kurie kaip tik 
šiuo opiu klausimu yra su
sirūpinę.

Antai "Dirvoje” piktžoles 
su šaknimis jau kuris laikas 
rauja kalbininkas T. Klyga, 
o pastaruoju metu ir "Lais
voji Lietuva” Įsivedė spe
cialų lietuvių kalbos skyrių, 

r Atrodo, kad kaip vieno taip 
ir kito laikraščio svarbiau
sias rūpestis tai kova su 
besibraujančiais barbariz
mais.

Australijoj barbarizmam 
karą paskelbė "Tėviškės Ai
duose” Butkūnas. Beje, jau 
prieš keletą dešimčių metų 
tam pačiam laikraštyje bu
vo rašyta apie nevartotiną 
slavišką "grupių”, begales 
paluošinančių veiksmažodi
nių "yra” ii- dar kažką.

Šia proga, atkreipiant dė
mes} į kalbininkų nerangu
mą, rasi būtų naudingiau 
redaktoriams nemėtyti į 
krepšĮ ir rašeivų rašinėlių, 
jei tokie būtų apie kovą su 
barbarizmais (nors ir ap
sunkintų su korektūrom).

Girdisi, kad daugel kam 
straipsniai apie kalbą sausi 
ir nuobodūs. Dėl to nusi
minti visai nereikėtų, nes 
juos galima visai gražiai 
"padrėkinti” ir net mėgia
mais padaryti. Kartais ne
vengti kad ir humoro, žinia, 

jei toks būtinas. Antai, žy- 
gas "Dirvoje” gražiai nu
sišypso, versdamas kažko
kią "speriodovaja” techni
ką iš rusų kalbos Į lietuviš
kai priekinę techniką, pri- 
leisdamas, kad jeigu jau 
yra priekinė, tai turi būt ir 
pasturgalinė technika. Tuo 
jis pabrėžia kaip netinka 

, versti grynai pažodžiui. Ga
lėtume čia prisiminti kad ir 
profesoriaus Biržiškos paly
ginimą, kad "rašytojas be 
humoro, tai merga be sek- 
sapilio .. .”

Nežiūrint kaip mikliai ne
šoktume, kaip aukštai spor
tuodami nešt rikteltume, 
tautiškais rūbais nesidabin- 
tume, be lietuvių kalbos lie
tuvybė kartose neišliks.

S. čėsna 
Australija

ATSAKYMAS Į A. REGIO 
LAIŠKĄ

Reaguodama Į Algio A. 
Regio atvirą laišką š. m. 
gruodžio 3 dienos 47 nume
ryje, maloniai prašau pa
talpinti tiksliai iš magneto
fono juostos perrašytą iš
trauką iš p. Regio praneši
mo VLIKo seime. Savo laiš
ke p. A. Regis teigia, kad 
mano suglaustas jo min
ties pakartojimas neatitin
ka tikrenybei. "... (kalba 
netaisyta) ... "Mes lietu
viai kažkaip labai nedrąsūs 
pareikšti stiprias pretenzi
jas Į mūsų tėvų žemę, už 
kurią kovojo mūsų bočiai 
šimtus metų, čia atrodo 
šiuo momentu labai, svarbu 
mūsų pozicijas išryškinti 
daugiau. Mūsų kova su opo
nentais kartais nėra taip 
sunki, kaip kad kartais su 
mūsų pačių nežinojimu fak
tų,, ir mes išgyvenam labai 
skaudžiai, ypatingai dak
taro Balio paskelbimus, 
straipsnius plačiai spaudo
je (mano pabraukta, A. B.) 
Naujienose, Drauge, Tėviš
kės žiburiuose, reiškiančius 
atsisakymą nuo Mažosios 
Lietuvos, ir dar labai vulga
riai pasakant, kad lenkai 
suvirškino Dancigą. Te
gul jie suvirškina Mažą
ją Lietuvą”. Iš šitos iš
traukos aišku, kad kal
bėtojas vartojo ii’ žodį 
"spauda” ir ji dar labiau 
paryškino, išvardindamas 
tris laikraščius. Mano mag
netofono juostos kiekvienu 
metu gali pasiklausyti su
interesuoti asmenys.

Aurelija Balašaitienė 
Cleveland, Ohio

PATIKSLINIMAS
Aukotojų sąraše (Dirva, 

Nr. 47) buvo klaidingai pa
žymėtas dr. Petro Stungio 
vardas. Atsiprašome.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DZŪKU KULTŪRINIAI BRUOŽAI
c»

JONAS MIŠKINIS

Kiekviena tauta turi bū
dingų bruožų. Jie leidžia 
vieną tauta atskirti nuo ki
tos. Tokių savo tautos bruo
žų turi ir kiekvienas tautos 
narys. Bet ir tos pačios tau
tos paskiros sritys turi sa
vo skirtybių. Pavyzdžiui, 
dzūkai, žemaičiai.

Kiekvieną veikla aplinka, 
kurioje jis gyvena, dirba, 
auga, kuria. Dzūkams turė
jo Įtakos anksty vesnioji ar, 
kitaip sakant, senesnioji — 
romantiška Dzūkija.

Dzūkijos didžiausios ir 
plačiosios girios su gausiais 
giesminink a i s paukščiais 
įkvėpė dzūkams savitą ly
rišką jausmą, kurį suprato, 
pajuto, atkūrė jų poetai, ra
šytojai.

Dzūkus veikė ir visa eilė 
sraunių ir vingiuotų upių, 
ežerų, kalvų, kalnelių, pilia
kalnių gausumas. Tie žavūs 
gamtos vaizdai dzūkus vei
kė ir veikia taikiai, šven
tai. Kaip šventai ten dvel
kia gamtos nuotaika tyliais 
vakarais, kada ne tik gūdi 
giria, bet ir atskiri medžiai 
su savo šeima — paukščiais 
ir žvėrimis amžių pasaką 
seka.

Apie dzūkų vidaus pasau
lį kalba ir lyrinės dainos. 
Dzūkų dainos yra lyg tas 
skaistus, tyras krikštolinis 
vanduo, suteikiąs tiktai pa
čias skaisčiąsias savo ypa
tybes. Daina žadina ir ug
do patriotizmą, o širdy. Įdie
gia meilės jausmus ir prisi
rišimą prie gimtojo krašto. 
Ta gamtos savybė atsispin
di dzūko sieloje ir būde. Ir 
nors jam Praamžius lėmė 
nelengvą gyvenimą ir dau
gybę priešų nuo senovės lai
kų ligi šių dienų, tačiau jis 
savo judrumu ir gera nuo
taika visą lengviau nugali, 
čia nuo senovės skamba 
dainos ir Įvairūs padavimai 
apie karžygius, kuriais gau
singiausia yra Dainava ir 
jos dainius Krėvė-Mickevi
čius. Nemirė Dainavos dva
sia ir dabar, nors ir vargin
gos jos gyvenimo sąlygos, 
varžo nuožmaus pavergėjo 
grandinės. Dzūkai tik daina 
raminasi, kuri plaukia per 
miškų gelmes į mėlynus to
lius, nepripažindama jokiii 
sienų nei varžtų. Kur skam
ba daina, ten dar nemiręs 
karžygiškumas. Dzūkas tą 

karžygišką dvasią labiau
siai pajunta...

Dzūkai taikingi, ryžtingi, 
draugiški, patikimi. Jie se
novės laikais išgyveno daug 
audringų dienų. Tačiau jie 
kantriai ir patvariai vilko ir 
dabar tebevelka sunkia savo 
vargo naštą, o sutiktus gy
venimo kely skausmus įam
žino dainose, pasakose ir 
padavimuose.

Apie žiląją Dzūkijos pra
eitį byloja ne tik buvusios 
sodybos, akmens, žalvario 
bei kiti radiniai, bet ir pi
liakalniai, alkavietės ir sen
kapiai. O tokių istorinių lie
kanų Dzūkijoje labai daug. 
Pamiškėmis, p a e žerėmis, 
tarpubaliuose stūkso tie se
novės liudininkai-paminklai.

Vieni piliakalniai supilti 
labai seniai, dar akmens 
amžiuje. Kai kuriuose iš jų 
būta gyvenamų vietovių. 
Tačiau svarbiausias jų už
davinys — apylinkei gintis 
nuo priešų. Senesniųjų laikų 
piliakalniai čionai nedideli 
ir tik vietos žmonių težino
mi.

Vėlyvesnių laikų piliakal
niai žymiai didesni. Jų šlai
tai nukasti stačiai, aplink 
juos yra užsilikę apkasamo 
pylimo žymių. Tokie pilia
kalniai stūkso aukštose vie
tose, arti vandenų: upių bei 
ežerų. Kai kuriuose pilia
kalniuose pastebima ir ran
dama akmens amžiaus žmo
nių kultūros žymių.

Dzūkijoje, ypač abipus 
Nemuno krantų, piliakalnių 
yra visa grandinė. Atrodo, 
kad jie turėjo anais senovės 
laikais didelės strateginės 
reikšmės. Tokių piliakalnių 
viršūnėse būdavo sargybos, 
kurios, pastebėjusios prie
šą, duodavo žinią kitoms 

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

pilims. Stipresni vyrai bėg
davo į pilį gintis, silpnesnie
ji, moterys ir vaikai, lįsda
vo į girių tankumynus.

Taip pat Dzūkijoj yra ir 
tokių piliakalnių, prie ku
rių iš trijų pusių nebuvo 
galima prieiti, šie piliakal
niai būdavo apkasami pyli
mu. Tarp kalno ir pylimo 
būdavo gilus griovys, kurį 
kartais prileisdavę vandens. 
Viršų dar aptverdavo stačia 
rąstų tvora. Tokioj pily sta
tydavo trobesius. Iš tokios 
pilies per balą eidavo siauri, 
vingiuoti, akmenimis grįsti 
keliai. Jie būdavo apaugę 
žole arba apsemti vandeniu, 
ir tik vietos gyventojai juos 
težinodavę; priešai jais ne
galėdavę pasinaudoti. XIV 
amžiuje jau buvo mūrija
mos iš akmenų bei plytų pi
lys. Jose gyveno karo vadai 
ir kariai.

Iš žymesniųjų tokių pilia
kalnių Dzūkijoje pažymėti
ni prie Nemuno: Liškiavos, 
Merkinės ir Punios.

Aplamai šie piliakalniai 
turi didelės patriotinės 
reikšmės, žinom, kaip labai 
mylėjo mūsų protėviai lais
vę. Todėl, kai ėmė lankytis 
i Lietuvą kryžiuočiai, lietu
viai kovodavę su jais iki pa
skutiniosios. Matydami ne
beištversią, bevelydavę pa
tys išsižudyti negu vergi j on 
patekti.

Istorija byloja, kad tokių 
didvyriškų atvejų lietuvių 
dzūkų kariuose su kryžiuo
čiais yra buvę nemažai.

WANTED AT ONCE

STRUCTURAL STEEL 
DETAILERS 

Experienced detailers of structural 
steels, joist, deck. Eric Pa. fabricator. 
Mušt relocate. Good wt>ge.

(814) 459-2715
(4150)
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Kanados Lietuvių Fondo metinis 
susirinkimas J-Varims

Kanados Lietuvių Fondo 
narių metinis susirinkimas 
įvyko 1981 m. lapkričio 21 
d. Toronto Lietuvių Namuo
se apsvarstyti 1980 m. apy
skaitas, išklausyti valdomų
jų organų pranešimus ir iš
rinkti dviems metams naują 
tarybą. Susirinkimą atidarė 
tarybos pirm. dr. A. Pace- 
vičius, paprašęs susirinku
sius pagerbti mirusius na
rius tylos minute. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. A. Si
manavičius. Pirmininkavo 
dr. A. Pacevičius, talkina
mas valdybos pirm. inž. E. 
Čuplinsko, sekretoriavo J. 
Karka ir A. Bumbulis. Svei
kino raštu gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas, žodžiu — 
KLB krašto valdybos pirm, 
adv. J. Kuraitė, KL Jauni
mo Sąjungos pirm. Z. Ber- 
žėnaitė, Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Kanadoje vardu 
St. Jakubaitis, Kanados 
Tautos Fondo pirm. A. Fi- 
ravičius, PLB Toronto apyl. 
pirm. adv. A. Pacevičius, 
KL Kunigų Vienybės ir Pri
sikėlimo parapijos vardu 
kun. A. Simanavičius, OFM.

Pagrindinį veiklos prane
šimą padarė tarybos pirm, 
dr. A. Pacevičius. Fondas 
šiais metais, priskaičius 
gautas palūkanas, jau per
šoko $500,000. Taryba turė
jo 4 posėdžius, kuriuose bu. 
vo svarstoma naujų narių 
priėmimas, pelno paskirsty
mas, pagrindinio kapitalo 
didinimas ir einamieji rei
kalai. Skirstant pelną buvo 
stengiamasi objektyviai pa
tenkinti prašymus. Pasku
tiniais metais, padidėjus in
fliacijai 12'r, buvo jieško- 
ma kelių pelningiau inves
tuoti kapitalą, šioje srityje 
sėkmingai dirbo investaci- 
jų komisija, kurią sudarė 
V. Dargis, V. Ignaitis ii' H. 
Lapas. Jų pastangomis 1981 
m. buvo gauta $56,000 pel
no. Fondo idėja populiarina
ma per įgaliotinius lietuvių 
kolonijose, spaudą ir radiją. 
Kreiptas didesnis dėmesys 
į palikimus ir atsiekta gerų 
rezultatų. Pagrindinį kapi
talą sudaro aukos, dovanos, 
paveldėjimai ir beprocenti- 
nės paskolos. Yra gautas 
pasiūlymas paskolinti fon
dui ketvirtį milijono dole
rių be procentų, kurios pa
grindinė suma būtų at
siskaityta po mirties per 
patikėtinius su giminėmis 
Lietuvoje. Takių pasiūlymų 
gali atsirasti ir daugiau, jei 
ši idėja bus populiarinama. 
Beprocentinių paskolų gau
tos palūkanos padidintų 
fondo pajamas. Fondo tary
bos ir valdybos kadencijos 
terminas jau užsibaigė ir 
visiems nariams pareiškė 
padėką už sklandų bendra
darbiavimą. Skatino dirbti 
Lietuvai lietuvybės išlaiky
mui ir tam tikslui sutelkti 
milijono dolerių kapitalą.

Valdybos pirm. inž. E. 
Čuplinskas pranešė, kad 
svarbiausias rūpestis buvo 
investacijų reikalai, kad 
daugiau gauti pajamų. A. 
Juzeliūnui, kuris po mirties 
paliko visą savo turtą, buvo 
pastatytas paminklas. Tei
siniams reikalams spręsti 
buvo pakviestas adv. A. Pa
cevičius.

Iš investacijų komisijos 
pranešimo paaiškėjo, kad 
pagrindinis kapitalas 1981 
m. buvo investuotas j ter
minuotus indėlius, už ku
riuos finansinės institucijos 
mokėjo net iki 21.25rJ. Dėl 
šios priežasties dalis kapi
talo iš lietuviškų kredito 
kooperatyvu buvo perkelta 
j komercinius bankus dėl 
gaunamų aukštesnių palū
kanų. šiuo būdu buvo gau
ta $10,000 palūkanų dau
giau ir 1981 m. iš viso gau
ta pajamų $56184.

Ižd. L. Tamošauskas su
pažindino su 1980 m. gruo
džio mėn. 31 d. apyskaito
mis. Pagrindinis kapitalas 
buvo $325,000. Lietuvių 
Kredito kooperatyvuose de
ponuota termininiuose indė
liuose $278,000 o likusi da
lis — komerciniuose ban
kuose ir finansinėse kita
taučių įstaigose. A. Juze
liūno nekiln. turtas buvo 
parduotas iš kurio šiais me
tais į fondą gauta $76,524. 
Iždininkas perskaitė ir kor
poracinių įstaigų revizo
riaus apyskaitas, kurių da
viniai buvo skirtingi neati
tiko iždininko pranešimui, 
Revizijos aktą perskaitė A. 
Bumbulis, kuriame detališ- 
kai buvo nagrinėjamos ka
pitalo ir pajamų pozicijos. 
Patvirtinta, kad iždininkas 
tvarko knygvedybą rūpes
tingai, Įrašai turi pateisina
mus dokumentus.

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos dėl apyskaitų, 
susirinkimų tvarkos ir in
vestacijų. Buvo vėl pakar
totas praeitų metų susirin
kimo narių pageidavimai, 
kad metiniai susirinkimai 
turi būti šaukiami pagal 
korporacijų įstatymus, ne
vėliau 3-4 mėnesių bėgyje 
finansiniams metams užsi
baigus ir atspausdintas me
tines finansines apyskaitas 
išsiųsti visiems nariams 
kartu su pranešimais apie 
šaukiamą metinį susirinki
mą. Apyskaitos turi būti 
paruoštos tokios, kad jas vi
si nariai galėtų suprasti ir 
jų daviniai turi atitikti re
vizoriaus pranešimui. Fon
do revizijos komisija priva
lo padaryti reviziją tuojau 
finansiniams metams užsi
baigus gruodžio 31 d.

Jautrios diskusijos vyko 
dėl pagrindinio kapitalo in
vestavimo. Susirinkimo pir
mininkas, paveiktas šių dis
kusijų, be jokio pagrindo 

užgaunančiai įspėjo susi
rinkime dalyvaujantį vieną 
korespondentą, kuris šiose 
diskusijose nereiškė savo 
nuomonės, nerašyti spaudo
je apie šiuos reikalus. Tokia 
netaktiška pastaba sukėlė 
tik daugiau abejojimų dėl 
investavimų tikslingumo ir 
turėjo neigiamos įtakos ta
rybos rinkimuose. Iš tikrų
jų diskusijose dėl investavi
mų nebuvo nieko naujo 
pasakyta pakartota tik tai, 
kas buvo diskutuota 1980 
m. lapkričio mėn. 8 d. įvy
kusiame narių susirinkime. 
Kalbėtojai sutiko, kad fon
do kapitalas turi būti laiko
mas lietuviškuose kredito 
kooperatyvuose, tačiau jie 
moka mažesnes palūkanas 
ir dėl to nukenčia fondo pa
jamos. Investacijų komisi
jos narys V. Dargis konkre
čiais pajamų skaičiais tei
sino investacijų naudingu
mą kanadiečių finansinėse 
įstaigose. Išryškėjo, kad 
reikalingas glaudesnis ko- 
operavimas bendradarbiavi
mas komisijos ir bankelių 
valdybų, kurios turėtų su
daryti palenkesnes fondo 
kapitalo deponavimo sąly
gas, mokant specialiai aukš
tesnes depozitų sumas ter
mininiuose indėliuose.

Pasibaigus diskusijoms, 
mandatų komisija pranešė, 
kad susirinkime dalyvauja 
66 registruoti nariai, turin
tieji 281 balsus ir paskelbė 
kandidatų sąrašą Į tarybą, 
kuris buvo papildytas susi
rinkime dalyvavusių pasiū
lytais kandidatais. Iš 20 
kandidatų buvo išrinkta į 
tarybą pagal balsų daugu
mą šie nariai: Z. Beržėnai- 
tė — 215 V. Ignaitis — 214,
H. Lapas — 213, K. Luko
šius — 198, E. čuplinskas
— 196, adv. A. Pacevičius
— 191, J. Bersėnas — 169,
L. Tamošauskas — 166, 
adv. J. Kuraitė — 151, A. 
Bumbulis — 147, dr. A. Pa
cevičius — 146 ir P. Januš
ka — 127. Į revizijos komi
siją aklamacijos tvarka bu
vo patvirtinti: V. Bačėnas, 
A. Patamsis ir J. Prišas.

Balsavimo rezultatų skai
čiavimo metu buvo disku
tuojami einamieji reikalai. 
Buvo diskutuojamos bepro- 
čentinės paskolos, fondo ka
pitalo investavimas į nekiln. 
turtą, parama pabėgėliams 
lietuviams iš Lenkijos. Kaip 
vykusiose diskusijose 
pranešimų, taip ir šioje da
lyje nutarimų nepadaryta, 
pareikštos tik individuali
nės narių nuomonės. Susi
rinkimas, užtrukęs apie 5 
valandas, buvo užbaigtas 
Lietuvos himnu.

♦ i ♦ ♦
Kanados Lietuvių Fondas 

1982 m. švęs 20 metų su
kaktį. Vertinant jo 19 me
tų veiklą, tenka konsta

dėl jintų

‘An?ber Holidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
KAINA NUO $995.00

GRUPĖS IŠVYKSTA:
Kovo 24 
balandžio 7 
gegužės 5 
gegužės 12 (su Ryga) 
gegužės 24 
birželio 2
birželio 16 
liepos 5

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

MEMBER

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

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

Trans-Atlantic TraveI Service, Ine. vidaus ir 
užsienio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
organizuoja visą eilę ekskursijų Į LIETUVĄ ir į 
kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Registered Ohio TraveI A gen t #TA0324

tuoti, KL Fondas yra išau
gęs Į reikšmingą finansinę 
į didelę organizaciją, kurios 
veikloje atsirado kompli
kuotų operacijų-, yra būti
na pertvarkyti knygvedybą, 
kurią būtų lengva tvarkyti 
iždininkui, suprasti revizo
riams ir jų apyskaitas na
riams.

Reikia tikėtis, kad nau
joji išrinkta taryba ir jos 
rinkta valdyba daugiau dė
mesio kreips į narių iškel
tus pageidavimns, peržiūrės 
statutą, kuris turi daug ne
aiškumų bei spragų ir tuo 
pritrauks daugiau narių ak
tyviai dalyvauti metiniuose 
susirinkimuose. KL Fondas 
yra vienas iš svarbiausių 
lietuvių išlaikymo šaltinių, 
kurio vadovams linkėtina 
žengti spartesniu žingsniu, 
siekiant vieno milijono do
lerių kapitalo laisvai Lietu
vybei ir mūsų išeivijos tau
tinės lietuviškos sąmonės 
stiprinimui.

Metinės veiklos finansi
nės apyskaitos turėtų būti 
išsiuntinėtos visiems na
riams, kurių tiksli informa
cija apie pajamų paskirsty
mą organizacijoms atnau- 

tiesioginius ryšiu?
valdomųjų organų su na

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .... ...................... $366.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........ $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ...........   $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... $13.25

(Kainos su persiuntimu Amerikoje)
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759.

liepos 19 
rugpiūčio 4 
rugpiūčio 18 (su Ryga 
rugsėjo 6
rugsėjo 15 
rugsėjo 27
spalio 6 
gruodžio 27 

riais. Vengimas skelbti 
spaudoje paskirtų aukų są
rašus sukelia abejojimų ir 
Įtarinėjimų. Juk gyvename 
demokratiniame krašte ir 
nariai aukotojai turi teisę 
žinoti kaip jų sudėto kapi
talo pajamos yra sunaudo
jamos. Išaugus KL Fondui 
šalpos organizaciją, turin
čią apie 1000 narių, kuri 
stambiomis pašalpomis re
mia išeivijos kultūrines ir 
visuomenines organizacijas 
Kanadoje lietuvybei išlai
kyti. Jos pagrindinį kapita
lą sutelkė vadovai, veikėjai, 
rinkėjai, paaukoję šiai idė
jai daug laiko ir pastangų 
be jokios sau asmeniškos 
materialinės naudos. Tačiau 
tenka konstatuoti ir neigia
mą reiškinj, kad metiniuose 
susirinkimuose dalyvauja 
tik apie 6-7U narių, kurių 
keletas susirinkę nedaly
vaujančių narių balsavimo 
Įgaliojimus nulemia nutari
mus ir valdomųjų organų 
rinkimus, šj Įgaliojimu sis
tema turėtų būti panaikinta 
ir pasekta Toronto Lietu
vių Namų ir lietuvių kre
dito kooperatyvų pavyzdžiu. 
Įgaliojimų panaikinimas pa
skatintų narius gausiau da
lyvauti susirinkimuose.
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CHICAGOS LIETUVIAI daug kas Chicagai pavydė
ti. Sienose iškabinta 50 pa-

STASIO BARZDUKO 
FILMAS

Po iškilmių Illinois uni
versiteto salėje, pasirašius 
Lituanistikos katedros įstei
gimo sutartį, lyg turėtam 
įspūdžiui sustiprinti, lap
kričio 20 d. Jaunimo Centro 
kavinėje buvo parodytas 
filmas apie buv. PLB val
dybos garbės pirmininko, li
tuanisto - mokytojo Stasio 
Barzduko gyvenimą. Filme 
matėme vėlyvesniųjų metų 
St. Barzduko ryšį su savo 
šeima ir vaikaičiais. Pasi
pasakojo apie savo pasiruo
šimą ir darbą mokyklose, 
visuomenėje ir bendruome
nėje. Filme įjungti pasisa
kymai V. Kamanto, dr. P. 
Kisieliaus ir M. Lenkaus
kienės.

Filmą susuko kun. Alg. 
Kezys, SJ, 1974-79 m.

Vakaronę pravedė LB Vi
durio Vakarų apyg. pirm. 
Kazys Laukaitis.

Apie lit. katedros įsteigi
mą ir Stasio Barzduko ryšį 
su lituanistika šiltai kalbė
jo PLB pirm, pavad. Vaclo
vas Kleiza, Lietuvių Fondo 
pirm. dr. A. Razma išryš
kinę Stasio Barzduko vaid
menį ir teigiamą laikyseną, 
steigiant Lietuvių Fondą. 
Rūta Jautokienė paskaitė 
trumpą ištrauką iš Stasio 
Barzduko raštų, o progra
mos vedėjas supažindino su 
Stasio Barzduko artimais 
giminėmis, dalyvaujančiais 
šioje vakaronėje.

Vakaronę užsklendė PLB 
valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas, perskaitęs Sta
sio Barzduko testamentinį 
žodį.

Po programos visi daly
viai pabendravo ir pasivai
šino. Vakaronę rengė LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdybą.

MITINIŲ DAILĖS DARBŲ 
PARODA

Amerikos lietuvių mote
rų dailininkių sąjunga, IV 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumo proga, surengė miti
nių (mitologinių) būtybių 
dailės darbų parodą. Paro
dą atidarė pirm. Zita Sodei. 
kienė, 1981 m. lapkričio 20 
d. Jaunimo Centro Čiurlio
nio Galerijoje. Apie lietuvių 
mitologiją ir šioje parodoje

Antanas Juodvalkis

Aleksandra Vilija Eivaitė, 
Maria Ambrozaitienė, Jad
vyga Paukštienė, Diana 
Kizlauskienė, Nijolė Banie
nė, Danguolė Stončiūtė- 
Kuolienė ir Janina Marks.

Skoningas dviem kalbom 
paruoštas katalogas su Ele
nos Bradūnaitės įvadu apie 
lietuvių mitologines būty
bes ir dievus.

Po atidarymo, gausūs pa
rodos dalyviai įspūdžiais 
dalinosi prie vaišių ir kavos 
stalo.

DAIL. B. MURINO 
TAPYBOS KURINIŲ 

PARODOJE

Š. m. spalio mėn. 8 d. Chi
cagoje, Čiurlionio Galerijo- 

: je, buvo atidaryta dail. B. 
Murino tapybos darbų paro
da, kurią buvo galima lan
kyti du savaitgaliu, ir ta 
proga pasinaudojo virš 500 
chicagiškių ir svečių iš to
liau.

Parodos atidarymo tvar
ka visada maždaug ta pati. 
Atidarymo žodis — L. Bal
trušaitienė, apie dail. B. 
Murino kūryba —dail. A. 
Valeška, ir paties dienos 
kaltininko žodis. Jis labai 
trumpas, jautrus. Padėka 
Chicagos Lietuvių Dantų 
Gydytojų Sąjungai, globo
jusiai parodą, padėka darbi
ninkėms, visiems atsilan
kiusiems ir šilčiausi žodžiai 
žmonai, didžiausiai jo paro
dos talkininkei.

Po oficialiosios dalies di
džiulis judėjimas, prisipildė 
visi trys dideli Galerijos 
kambariai, šia proga reik
tų pasakyti, kad tokių gerų 
Galerijos patalpų, kokios 
yra Jaunimo Centre, gali

veikslų, visi labai gražiai 
įrėminti, gražiai apšviesti. 
Tiek pat pažymėta ir pro
gramoj (dviem kalbom), 
kurios viršelis papuoštas 
spalvota nuotrauka "Takas 
Kalnuose” akvarelė.

J mus žiūri keli autopor
tretai, keli naturmortai ir 
daugiausia gamta, kamta 
žydinti, dramatiška ir spal
vinga, spalvinga ... Dides
ni susibūrimai prie jūros, 
prie žvejų ar paupy. Tai vis 
šilti ir dar neišblėstantys 
jausmai iš dienų, praleistų 
Klaipėdoje. Tie visi pa
veikslai ir buvo pirmiausia 
išpirkti.

Man teko keletą dienų sė
dėti prie įėjimo ir stebėti 
atsilankiusių susižavėjimą, 
girdėti juos kalbant.

— Koks atjaunėjęs Mu
rinas !

— Koks pasikeitimas kū
ryboj, dingo lyrika atsirado 
dramatiškumas.

— Kokios spalvos, kiek 
gyvybės!

— Ar galiu nupirkti tuos 
du didžiuosius? — Klausia 
Saulenė Venclovaitė-Rich- 
ter.

— ši Audringa Jūra jau 
mano, štai rankpinigiai, — 
V. Jodelienė.

— Ach, koks jis buvo 
puikus mūsų mokytojas ir 
kaip mes jį mylėjome, — 
susijaudinus tarė J. žalagė- 
nienė.

Ir koks jis dar produk- 
tingas — kalbėjo visi ir 
šiuos įspūdžius parašiusioji.

L. Baltrušaitienė

MURINAS, — dailininko 
Broniaus Murino puošni, 
albuminio formato spalvotų 
ir juoda-balta paveikslų 
knyga, su dail. A. Valeš- 
kos įvadiniu, vertinamuoju 
straipsniu. Spaudė M. Mor-

Dail. B. Murino parodoje. Iš kairės: dail. B. Murinas P. Mu- 
rinienė ir J. Mieliulis.

parodytus darbus kalbėjo 
Elenutė Bradūnaitė, dirban
ti Kongreso bibliotekoje, 
Washingtone. Senovės lie
tuvių vaizduotė buvo plati 
ir turėjo visą eilę dievų, 
dvasių, kaukų, aitvarų, lau
mių. Šioje parodoje daly
vaujančios dailininkės pa
gavo senovės lietuvių dva- ' 
šią ir perteikė drobėje.

Parodoje savo darbus pa
rodė: Ada Sutkuvienė, Don- 
na Rhae Marder, Magdale- 1 
na Birutė Steikūnienė, Zita 
Sodeikienė, Eleonora Mar
čiulionienė (keramika),

kūno spaustuvė Chicagoje, 
1981 m., fotogr. — Alexas 
Urba. Knyga apima Br. Mu
rino kūrybos laikotarpį išei
vijoje, 1945-1980 metus.

Vertinga ir graži knyga, 
puiki dovaną — sau ir drau
gams ; lietuvių ir anglų kal
bomis.

Kaina 16 dol. su persiun
timu. Gaunama tik pas au
torių, adresu: Br. Murinas, 
1214 N. 16th Avė., Melrose 
Bark, Illinois 60160.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

AUKOS
Filmo "Antanas Smetona” 

išlaidoms padengti aukoto
jai:

100 dol. E. E. Noakai, 
Fresh Meadovvs, N. Y.

25 dol. O. Biežienė, Long 
. Walley, N. Y.

Po 20 dol. šosė A., Anta
nina Butkuvienė.

Po 10 dol. A. Buividienė, 
Vytautas Marchertas, Juo
zas Vainikis, Bronius Si- 
liūnas ir 5 dol. Placidą Bal- 
saitytė — visi Chicagoje.

ALT S-gos valdyba vi
siems nuoširdžiai dėkoja.
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♦ 
♦ 
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.). 

Willowbrook, III. 60521

Joseph F. Gribauskas 
Execut i ve-Scc reta ry

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 

iEC Willowbrook: (312) 789-0777

♦ 
♦ 
♦
♦
♦

Dennis N. Gribauskas 
Senior Viee-President/ 
Willowbrook Manager

Open Mon„ 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
♦

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai; J. JANUtAITIS Ir J. MAtBIKA

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

Kainos i o m o s — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



Nr. 48 — 12 DIRVA 1981 m. gruodžio 10 d.

Foto nuotraukoms atrinkti ir atvirutėms išleisti komisijos. Iš kairės Juozas Jasiūnas, Vla
das Staškus, Danguolė Jurgutienė. Vincas Tamošiūnas, Antanas Norus, Vytautas Alantas ir Liu
cijus Kulikauskas. Trūksta Mykolo Abariaus. K. Sragausko nuotr.

BOSTONO LIETUVIAI

M TROITO Uf TUVIAI
NUOTRAUKŲ PARODA

St. Butkaus šaulių kuo
pos paskelbtam sveikinimo 
kortelių konkursui prisiųs
tų nuotraukų paroda jvyko 
lapkričio 29 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos mokyklos 
klasėje.

Parodų atidarė kuopos 
pirm. V. Tamošiūnas, pri
mindamas, kad šj konkursą 
suruošti jgalino gautas a. a. 
Juozo Tamošiūno palikimas 
kuopai.

Konkurso teisėjų komisi
jos pirmininkė Danguolė 
Jurgutienė pareiškė, kad šis 
St. Butkaus šaulių kuopos 
užsimojimas, išleisti lietu
viškomis temomis sveikini
mo kortelių, užpildys spra
gą, kuri yra jaučiama. Tei
sėjų komisija peržiūrėjusi 
atsiųstas nuotraukas pa
skyrė: I premiją 200 dol. 
už nuotrauką "Margučiai” 
ir IV premiją 50 dol. už 
nuotrauką "Vardadieniui" 
Antanui Norui ir II premi
ją 150 dol. už nuotrauką 
"Ežerai" ir III premiją 100 
dol. už nuotrauką "Eglė žal
čių karalienė” Viktorui 
Liaukui. Konkursui buvo 
gautos 62 nuotraukos ir jos 
visos iškabintos klasėje. 
Viena jų gaus 250 dol. pre
miją, kurią atsilankusieji 
balsų dauguma išrinks.

Teisėjų komisija sudarė: 
Danguolė Jurgutienė — pir
mininkė, Viktoras Vaselka 
— sekretorius, Vytautas 
Alantas, Juozas Jasiūnas ir 
Liucijus Kulikauskas — na
riai. Atvirutes išleisti komi
siją sudaro: Antanas No
rus, Vladas Staškus ir my- 
kolas Abarius.

LIETUVIŲ BALSO 
PIKNIKAS

Radijo valandėlės "Lietu-- 
vių Balsas” suruoštas lap
kričio 29 d. Kultūros Centre 
piknikas praėjo dideliu pa
sisekimu. žmonių privažia
vo iš arti ir toli. Menininkų 
dovanotus paveikslus laimė
jo: Danguolės Jurgutienės 
paveikslą laimėjo Antanas 
Matulis, Antaninos Jony-

Antanas Grinius

nienės paveikslą laimėjo 
Petras Mikštas ir Albino 
Grigaičio paveikslą laimėjo 
Elena Kasputienė.

BENDROS KŪČIOS
Švyturio šaulių kuopa 

tradicines bendras kūčias ir 
šiais metais ruošia gruodžio 
24 d. 8 vai. švento Antano 

Gruodis - spaudos mėnuo
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tary

ba, siekdama Įgyvendinti išeivijos tautinei gyvybei 
būtiną tradiciją, vėl skelbia

GRUODŽIO MĖNESĮ SPAUDOS MĖNESIU.
Gruodis — Kalėdinėm dovanom pasikeitimo 

metas. Nėra prasmingesnės ir kultūringesnės do- 
• vanos kaip lietuviškųjų laikraščių, žurnalų prenu

meratos, savųjų autorių knygos. Praturtinkim tom 
dovanom savo šeimos narius, artimuosius, pačius 
save.

Spauda visada buvo, o išeivijoje dar labiau 
yra geriausia tautinio bendravimo, informacijos, 
saviauklos ir savimokos priemonė, laisvalaikio iš
mintingiausia pramoga.

Spauda yra ir išeivijos tautinio sąmoningumo 
mastas. Kai periodikos išėjimas ims retėti ar net 
nutrūkti, kai knygas vis mažiau kas bepirks, tai 
bus ženklai, kad nutautimo liga stiprėja ir plečiasi, 
kad ir tautinės mirties giesmė jau prie mūsų durų. 
Kad esame pasiryžę tų, ženklų dar ilgai neregėti, 
prasmę.
liudykime Spaudos mėnesiui teikdami turinį ir

Baigę spaudos mėnesį, įžengsime į mūsų tau
tos pranašo Maironio gimimo ir mirties sukaktu
vinius metus. Verta jo drąsinimą prisiminti: "Ga
na aimanuoti! Pažadinkim viltį, ir stokim į darbą, 
nelaukę giedros.

JAV LB KULTŪROS TARYBA

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

parapijos kavinėje. Norin
tieji dalyvauti registruojasi 
pas Bronių Valiukėną ir 
Petrą Bukšnius, telef. 562- 
1149 ar 581-7093.

Skaitykit ir platinki! 
D I R V 4

SUPERVISOR INJECT1ON MOLDING
Kinelico a growing mfg. comptiny in 
the Newbury area is looking for n 
2nd ahift supervis.ory preferabiy with 
injection moldinsz machine exp. Re- 
sponsibilities will include set-up and 
operations of machines and supę r Vi
to on of piant personnel. Salary eonu 
mensurate with exp.; good benefit 
package offered. lf interested, pleasc 
call 216-564-91 H to arrange inter- 
Vi?w belvveen 9-12 noon.

LAIKRAŠTIS IR KNYGA

Geriausia Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga dovana 
yra knyga ir lietuviškas lai
kraštis. Net ir vaikučiams 
žaislai ir panašiai greitai 
sudužta, susidėvi ir išmeta
mi, o knyga ar laikraštėlis 
pasiliks ir duos dvasinės 
naudos.

Savo artimiesiems šių 
švenčių proga padovanoki
me knyga, o jeigu žinome, 
kad neprenumeruoja lietu
viškų laikraščių, užprenu
meruokime jiems lietuvišką 
laikraštį .arba nupirkime 
lietuvišką knygą, tai bus 
geriausios dovanos.

ALTO IR BENDRUOME
NĖS PASITARIMAS

Lapkričio 27 d. Alto Bos
tono skyriaus valdyba ir 
Lietuvių Bendruom e n ė s 
Bostono apylinkės valdyba 
turėjo pasitarimą dėl dar
nesnio abiejų organizacijų 
bendradarbiavimo. Kai ku
riose lietuvių kolonijose, 
ypač rengiant Lietuvos Ne
priklausomybės Vasario 16 
minėjimus įvyksta nesuta
rimų ir trinties, kurie atsi
randa ir spaudoje, o be to, 
labai skaldo mus pačius lie
tuviškam darbui.

šiame pasitarime šios abi 
organizacijos sutarė nuošir
džiai dirbti ir bendradar
biauti. Tokie pasitarimai ir 
susitarimai ir kitose lietu
vių kolonijose padėtų dar-, 
nesniam darbui.

KŪČIŲ KALĖDINĖ 
VAKARONĖ

Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubas rengia 
Kūčių kalėdinę vakaronę su 
lietuviškais Kūčių valgiais 
šį sekmadienį, gruodžio 13 
d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos 3-čios aukšto salėje. 
Pradžia 4 vai. p. p. Bus ir 
gerą programa, kurią atliks 
solistas Benediktas Povila- 
vičius, jaunas pianistas 
Gregory Dausa, o solistui 
akompanuos komp. Jeroni
mas Kačinskas. Tai jau ke
li metai iš eilės moterys 
rengia tokią vakaronę ir su
sirinkę žmonės gražiai pra
leidžia laiką ir pasivaišina 
kūčių valgiais, kurie Lietu
voje buvo valgomi tik per 
Kūčias, t. y. Kalėdų išvaka
rėse.

LAISVĖS VARPAS FM 
BANGA

Lietuvių radijo valandėlė 
Laisvės Varpas bandymui 
davęs per 3 sekmadienius 
programą FB banga 98, dar 
ją duos visą gruodžio mė
nesį sekmadieniais ryte nuo 
9 iki 10 vai.

MINKŲ RADIJA

Pradedant sausio 3, Min- 
kų vedama radijo progra
ma bus girdima sekmadie
niais nuo 8 iki 8:30 vai. 

ryte per tą pačią WLYN ra
dijo stotį 1360 banga AM, 
o nuo vasario 7, šioji pro
grama bus girdima nuo 8 
iki 8:30 vai. ryte ir nuo 4:30 
iki 5 vai. po pietų.

Parengimai
• Bostono Lietuvių Pilie

čių Draugijos valdybos rin
kimai gruodžio 13 d. klubo 
patalpose.

• Naujų Metų sutikimas 
įvyks Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje So. Bosto
ne gruodžio 31 d.

• Vasvliūnų koncertai: 
Smuikininko Izidoriaus ir 
pianisto Vytenio Vasyliūnų 
koncertai įvyks New Yorke 
sausio 9 d. Bostone First ir 
Second Church salėje sau
sio 10 d.

• Minkų radijo progra
mos sukaktuvinis vakaras 
įvyks kovo 21 d. 3:30 Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Laisvės Varpo pavasa
rinis koncertas balandžio 
25 d.

REMIA SKUODŽIO 
IŠLAISVINIMĄ

Lietuvių pastangos išlais
vinti Vytautą Suodį, sudo
mino net ir kitas tautines 
bendruomenes. Amerikos 
Lenkų Tautinio Susivieni
jimo prezidentas Aloysius 
Mazewski, kalbėdamas Ame 
rikos lenkų vardu, pranešė, 
kad rašte prezidentui Ro- 
nald Reaganui, buvo pa
reikšta: "žiaurus Vytauto 
Skuodžio įkalinimas iššau
kia didelį susidomėimą vi
sų laisvę mylinčių žmonių. 
Aš prašau panaudoti visą 
galią, esančią Jūsų valdžio
je, Vytauto Skuodžio išlais
vinimui”.

Kita Rytų Europos tautų 
etninė bendruomenė, kurios 
sąstate yra rumunai, čeko- 
slovakai, lenkai, bulgarai, 
vengrai ir serbai, taip pat 
raštu kreipėsi į prezidentą 
Ronald Reagan sąryšyje su 
Skuodžio išlaisvinimu pra
šydami paremti Amerikos 
Senato rezoliuciją 198 (1981 
rugsėjo 22-os dienos), kad 
išlaisvintų Skuodį ir leistų 
jam kartu su šeima emi
gruoti į Jungt. Amerikos 
Valstybes, šita etninė ben
druomenė, The Alliance of 
Friendship of Centrai East 
European Nations, kurios 
dabartinis prezidentas yra 
dr. George M. Rodojevich, 
serbas, sako; "Mes laukia
me dienos kai Lietuva gaus 
jai priklausomą vietą kitų 
laisvų tautų tarpe, Euro
poje, ir net pasaulyje”.

Abi organizacijos taip 
pat pranešė apie Skuodžio 
padėtį Illinois valstijos se
natoriui Charles H. Percy 
ir Alan J. Dixon. (a)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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įspūdinga Neringos tunto sueiga

V. s. A. Šenbergienė piausto pabaigtuvių duoną.

Neringos tuntas savo su
eigose dažnai mini įvairias 
šventes, š. m. lapkričio 23 
d. tuntas paminėjo ir tradi
cinę šio krašto šventę, bū
tent, Padėkos Dieną. Bai
gus vasaros darbus ir nu
ėmus paskutini rudens der-

Kalbos vargai
T. K lyga

Kad paprastoj kasdienos 
buity kartais skubom kalbė- 
damies ir nelabai tiksliai ar 
grynai išsitariame, dar ne 
toks didelis nuostolis. Juk 
tie patys asmenys, prirei
kus viešiau prabilti ar raštu 
ką nors išreikšti, jau pasi
stengia tiksliau ir dailesne 
kalba minti pasakyti. Todėl 
iš viešumos kalbėtojų ir 
spaudos bendradarbių rei
kalaujam pavyzdingesnės 
žodinės išraiškos. Papras
tam pokalby dalyvauja vos 
pora ar keletas asmenų, o 
laikraštį paskaito dažnai 
net tūkstantis skaitytojų: 
štai kur ypatinga atsako
mybė žinučių teikėjam ir 
straipsnių gamintojam!

Kalbą tikslią ir tobulą da
ro visų pirma tik sąmonin
gas jos vartojimas, o ne 
šiaip sau žinomų frazių kar
tojimas. Reikia pačiam ge
rai suprast, ką sakai ar ra
šai. Nevienas beria iš at
minties posakius, o nesi- 
kvaršina dėl jų tikslumo. 
Maždaug lyg gaidys trau
kia savo miestelę užsimer
kęs.

Pvz., kai norima sakyti, 
jog žmogaus buitis buvo 
sunki ar skaudi, neretai 
spaudoj parašoma: Jo gy
venimo kelias nebuvo rožėm 
išklotas ... Ir pasirodo vi
sai priešinga prasmė! Juk 
rožėmis žengti — ligi krau
jo skaudžiai susibadysi O 
be rožių po basom kojom 
daug maloniau gyventi. Bet 
mes mėgdžiojam tą neišmo. 
nę aklai, nes kažkas kažka
da taip ”lyg poetiškai” pra
sitarė; nesigilinam, kokia 
čia tikra prasmė, ir apsijuo- 
kinam. Kalbėkim savu žo
džiu, nekartokim svetimų 
"poezijų”, tai išvengsim pa
našių duobių ... 

lių ir mūsų krašte buvo dė
kojama Aukščiausiajam už 
visas gėrybes. Tačiau ryš
kiausiai tokia padėka pas 
mus iškildavo rugiapiūtės 
pabaigtuvių tradicijose. To
dėl Neringos tuntas šią su
eigą ir pravedė lietuviš
kos rugiapiūtės pabaigtuvių 
ženkle.

Jau antre metai šiam 
skaučių tuntui vadovauja 

Prie vaišių stalo: dvasios vadas kun. G. Kijauskas, S. J., 
tuntininkai S. Gedgaudienė ir R. Bėlzinskas. Už jų A. Šenber
gienė.

Dalis Neringos tunto vadovių: V. Juodišiūtė. S. Gedgau
dienė, V. Nasvytytė, J. Taorienė, I. Civinskienė ir N. Rukšėnienė.

Neringos tunto vyr. skautės N. Rukšėniėftė, I. Civinskienė 
ir J. Neimanienė su savo prieaugliu.

veikli v. s. Stefa Gedgau
dienė, talkininkaujant gra
žiam būriui jaunų vadovių. 
Tad jaunom sesėm skiepyti 
lietuviškąją idealą tuntinin- 
kė laiko pagrindiniu veiklos 
uždaviniu. O tikriausias ke
lias to idealo siekti yra gra
žios mūsų tautos tradicijos.

Vasaros darbų užbaigi
mas ir derliaus nuėmimas 
taip pat surištas su gražiom 
tradicijom, kurias išvardi
no ir pristatė skautininkės, 
nes šio krašto Padėkos Die
na yra gera proga prisimin
ti ir mūsų tradicijas.

Tos dienos sueiga visus 
stebino turtingas ir gražiai 
papuoštas skautininkių vai
šių stalas, kuris kaip tik 
žymėjo tas dovanas gautas 
iš šio krašto darbščiųjų 
rankų ir Aukščiausiojo pa
laimos. Tačiau vaišės nebu
vo esminė šios sueigos da
lis. Tiek vaišių stalas kiek 
ir vakaro programa buvo 
surišta su mūsų kraštu ir 
ir mūsų žmonių tradicijom. 
Stalo centre matomos javų 
varpos sudomino ne vieną

R. Bieliūnas ir P. Nasvytis linksmina vakaronės dalyvius.

Brolių sekstetas, vadovaujamas Pauliaus Nasvvčio, links
mina vakaronės dalyvius. Iš kairės: D. Motiejūnas P. Žiedonis, 
R. Muliolis, J. Muliolis, R. Urbaitis ir P. Nasvytis.

Visos nuotraukos Algio Rukšėno

jauną skautę. Galiausiai jos 
sužinojo, kad tai simboli
zuoja javų gubas, kurios 
Lietuvos laukuose sudarė 
pagrindinę mūsų krašto 
ūkio šaką.

Toliau programoje v. s. 
J. Budrienė paaiškino Pa
dėkos dienos prasmę suriš- 
dama ją su mūsų ūkio dar
bų pabaigtuvėm. Nors ši 
šventė tėvynėje ir oficiali, 
tačiau kiekvienas ūkininkas 
baigęs laukų darbus su
kviesdavo savo kaimynus ir 
pažįstamus ir atitinkamai 
švęsdavo. Skautininkės pa
baigtuvių tradicijas gražiai 
inscenizavo ir jaunimas to
kiu būdu šias tradicijas ga
lėjo geriau įsisavinti. Skau- 
tininkėm labai nuoširdžiai 
talkininkavo V. Jokūbaitis 
ir broliai vyčiai, čia jauni
mas matė ir javų vainiką ir 
pabaigtuvių apeigas, dainas 
išgyvendami visa tai jau
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kioj šventiškoj atmosferoj. 
Kaip įprasta pabaigtuvių 
metu šeimininkai šeimyną 
ir rugiapūtės darbininkus 
pavaišindavo sūriu ir naujo 
derliaus duona. Nebuvo pa
miršta ir tai šioj gražioj ir 
vaizdingoj tradicijų pynėj.

Po gražių inscenizavimų 
visi buvo pakviesti prie vai
šių stalo. Kun. G. Kijaus
kas, S. J. sukalbėjo šiai 
šventei pritaikintą maldą ir 
visi jaukioj nuotaikoj vai
šinosi tradiciniais tos die
nos valgiais, šiai neeili
nei sueigai prisiminti, v. 
s. S. Radzevičiūtė kiekvieną 
skautę apdovanojo mažu 
lietuvišku grėbliuku.

Visi pasivaišinę dar ilgai 
linksminosi, šoko, dainavo. 
Čia išgyventas lietuviškas 
tradicijas, manau, greit ne
užmirš ir jas ir toliau puo
selės. (ib)

LITHUANIAN RADIO PROGRAM 
• ClEVkl ANO. OHIO

CLEVELANDO 
LIETUVIU 
RADIJO 
PROGRAMA
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JAV spalio 9 d. išleido 18 
centu pašto ženklą savo žy
miam dailininkui Frederi
kui Remingtonui pagerbti. 
Pašto ženkle parodyta jo 
skulptūra "Atjoja per ru
gių lauką”.

Frederic Remington 
(1861-1909) gimė Cantone, 
New Yorko valstijoje. Jis 
pasižymėjo kaip dailinin
kas .skulptorius ir autorius. 
Ispanų-amerikiečių kare da
lyvavo prie generolo Shaf- 
terio kaip karo korespon
dentas. Jo mėgiamiausios 
temos — šiaurės Amerikos 
indėnų, vidurinių vakarų 
lygumų ir kareivių gy
venimas. Prisidėjo para
šant ir iliustruojant "Pony 
Tracks”, "Crooked Trails”, 
"The Way of an Indian" ir 
kitas apysakas. Daug jo kū
rinių yra New Yorko Metro
politan muziejuje. Jau ir 
anksčiau Remingtonas buvo 
pagerbtas pašto ženklais: 
1940 m. jo portretas buvo 
žymiųjų dailininkų serijo
je, o 1961 m. buvo parody
tas jo paveikslas iš indėnų 
gyvenimo "Dūmų signalai’’.

KANADA išleido 17 cen
tų pašto ženklą Akadijai ir 
akadiečiams paminėti.

Nova Scotia Atlanto pa
jūris, šiek tiek New Bruns- 
wicko ir JAV dalis Maine 
valstijoje kadaise sudarė 
prancūzišką Acadia sritį, 
apgyventą daugiausia pran. 
cūzų imigrantų, kurie čia 
kūrėsi jau nuo 1604 m. Vė
liau britai pradėjo karus, 
norėdami visoje šiaurės 
Amerikoje įsigalėti. 1713 m. 
Utrechto taikos sutartimi 
visa provincija buvo perleis
ta Anglijai. Daugumą vie
tos gyventojų, kaip nepati
kimus, britai išblaškė po vi
są kontinentą, kiti netgi pa
teko j dabartinį New Or
leaną Louisianoje, kur su
daro ištisus prancūzų apgy
ventus kvartalus (jie čia 
vadinami cajūnais). Garsus 
Amerikos poetas Henry 
Wadsworth Longfellow sa
vo poemoje "Evangelinę" 
apdainavo akadiečių kentė
jimus ir vargus, o Grand- 
Prė vietovėje. Nova Scoti-

Antanas Bernotas

pagerbti paminklas. Be to, 
Atlanto pakraščiais su gre
timomis salomis nuo Nova 
Scotia, per New Bruncwicką 
ri toliau į Mainę tęsiasi 
Acadia Nationalinis Parkas, 
kur veisiasi daug laukinių 
žvėrių.

KIPRO sala (Cyprus) iš
leido 125 mills pašto ženk
lą žymiam senovės filosofui 
Zeno pagerbti.

Zeno iš Citium (335-263 
pr. Kristų) buvo gimęs Ci
tium vietovėje, Kipro sa
loje. Sakoma, kad jis buvo 
finikiečių kilmės ir jaunys
tėje vertėsi prekyba. Apie 
313 m. jis atvyko į Atėnus 
ir tapo filosofo Crates, va
dinamo ciniku, mokiniu. Vė
liau prisidėjo prie kito fi
losofo Xenocrates. Apie 310. 
m. Zeno įkūrė savo filosofų 
mokyklą, pavadintą stoikais 
(nuo graikų žodžių ”Stoa 
Poikile — dažytas priebu
tis"). Zeno mokė toje savo 
mokykloje per keliolika me
tų. Mirė sulaukęs žilo am
žiaus Atėnuose ir graikų 
buvo labai gerbiamas.

LENKIJA išleido pusant
ro zloto pašto ženklą pami
nėti pianistų varžyboms, 
kurios vyko Slupsko mieste.

Vokietijos miestas Stolp, 
besirandąs Pamario (vok. 
Pomeranijos) provincijoje. 
Miestas guli prie Slupos 
upės netoli jos įtakos į Bal
tijos jūrą. Tai labai senas 
miestas, žinomas jau 1180 
m. Nuo 1310 m. gavo mies
to teises ir priklausė Han
zos sąjungai. Miestas iki po 
šio II Pasaulinio karo pri
klausė Vokietijai. Karo pa
baigoje sovietai, nugalėję 
Vokietiją, visą Pomeraniją 
"padovanojo” Lenkijai, kur 
senų senovėje būk tai gyve
nusios slavų gentys. Len
kai miestą pavadino Slupsk, 
Mieste randasi daug įvairių 
istorinių pastatų, jų tarpe 
Pamario hercogų rūmai. 
Yra šiek tiek pramonės, lai
vų statyklos, gėrimų, žu
vies konservų ir ypač gar-

JONAS VYTAUTAS 
DUNČIA — CHEMIJOS 
MOKSLŲ DAKTARAS

Lapkričio 20 d. Princeton 
universitete Jonas Vytau
tas Dunčia apgynė chemijos 
mokslų disertaciją ir uni
versiteto vadovybė suteikė 
jam daktaro laipsnį.

Baigęs pirmuoju chemi
jos kursą bakalauro laips
niu Michigan universitete, 
tolimesnėms studijoms ga
vo stipendiją iš Princeton 
universiteto.

IŠ savo profesinės srities 
yra parašęs straipsnių, ku
rie tilpo amerikiečių mokslo 
žurnaluose.

Studijuodamas Michigan 
universitete įsteigė lietuvių 
studentų klubą ir kurį laiką 

/uperior /avino/
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'/4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, CIeveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮS

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

jam vadovavo. Jo rūpesčiu 
gauta universitete lietu
viams studentams kamba
rys ir piniginė pašalpa lie
tuviškai spaudai. Jo pastan
gomis universito biblioteka 
įsigijo Lietuvių Enciklope
diją anglų kalba.

šiuo metu dirba Du Pont 
kompanijoje medicin i n ė s 
chemijos tyrinėjimų srity
je.

• Vytautas Ripskis, gyv. 
Evergreen Park, III., užpre
numeravo Dirvą, kaip Ka
lėdinę dovaną Antanui Gil- 
vydžiui, Evergreen Park, 
III. ir Vitui Ripskiui, Oak 
Lawn, III. Sveikiname!

• Naujųjų Metų sutiki
mas, rengiamas LB Cleve- 
lando apylinkės valdybos 

DR. ANTANO RUKŠOS KNYGĄ

“KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS“ - 

lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 619 pus
lapių išleido LKVS "Ramovė” Centro Valdyba, tal- 
kintnt Kario redakcijai.

šią labai vertingą knygą galima įsigyti pas 
"Ramovės” skyrių valdybų narius; Clevelande pas: 
skyriaus pirmininką K. Gaižutį 18108 Hiller Avė., 
CIeveland, Ohio 44119. Telef.: (1-216) 481-0791.

Knygos kaina 17 dol. plius 1 dol. pašto išlai
doms padengti.

įvyks gruodžio 31 d., ket
virtadienį, 8 vai. vak. Lietu
vių namų viršutinėje salė
je. Vaišes paruoš p. Maine- 
lienė, gros G. Mačio or
kestras. Stalus ar atskiras 
vietas užsisakyti pas A. 
Miškinienę tel. 486-8517 ar
ba J. Malskį tel. 486-9165. 
Kaina asmeniui $17.50. 
Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet svečių laukia ska
nios vaišės, jauki nuotaika, 
smagūs šokiai.

• Vilią Angelą Academy, 
17001 Lake Shore Blvd., 
Clevelande, kviečia visuo
menę į kalėdinį festivalį 
gruodžio 13 d. nuo 2 iki 5 
vai. p. p. Bus įdomi progra
ma, įvairūs tautybių ska
nėstai ir vaikams kampelis.

joje, stovi tai Evangelinai sios sūrio gamyklos.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Rita Matienė sėkmin
gai Columbus išlaikė ekono
mijos mokslo egzaminus ir 
įsigijo teisę savarankiškai 
verstis nekilnojamo turto 
prekyba, šiuo metu tapo 
partnere Turner nekilnoja
mo turto pardavimo firmos 
ir naujai įkurta firma va
dintis: MATAS and TUR
NER REALTY. Adresas: 
501 East 185 Street, Euclid, 
Ohio.

Rita Matas įsigijo G. R. I 
pažymėjimą John Carrol 
universitete ir taip pat stu
dijavo Lakeland Communi- 
ty College. Be to, ji yra ir 
C. R. A. teisėta nekilnoja
mo turto įkainuotoja. Ji va
dovavo Turner Realty įstai
gai nuo pat jos įsikūrimo 
Euclide.

• Dr. Vladas Bložė ir Po
nia po penkių savaičių atos
togų saulėtoje Floridoje, 
grįžo į Clevelandą.

• Naujų Metų sutikimas 
LB Clevelando apylinkės 
valdyba rengia tradicinių 
Naujų Metų sutikimą, Lie
tuvių Namuose. Stalus re
zervuokite skambindami J. 
Malskiui telef. 486-9165 ar
ba A. Miškinienei telef. 
486-8517.

□e

GRUODŽIO NAKTIS 
GINTARE

Ryto Oktetas ir Lietuvių Klubas kviečia 
Jus šeštadienį, gruodžio 12 d., nuo 9 PM iki 
1 AM, praleisti Clevelando Lietuvių Namų 

restorane "GINTARAS”.
Trys Ryto Okteto programos — 10, 11 ir 12 v. v. 

Tarp programų šokių muzika.
Per visą naktį baras, bufetas.

Rezervuokite sau vietą (yra tik 70) skambin
dami : V. žiedoniui 481-8023, arba R. Butkui 732- 
8250, arba R. Babickui 531-9329, arba Lietuvių 
Klubui 531-2131.

ĮĖJIMAS 5 DOL.

Maistas, gėrimai — pagal apetitą ir troškulį.

• šv. Jurgio parapijos ad
ministratorius kun. Juozas 
Bacevičius ir parapijos ta
ryba, atliko stambius savo 
šventovės pastato remonto 
darbus, kuriems vadovavo 
pastatų komisijos pirminin
kas Jonas Nasvytis. Sutai
sytas stogas, dekoratyvinė
mis lentomis užkalti langai 
šiaurinėje pastato pusėje, 
sutvarkytas fundamentas ir 
katilinė.

Parapijos tarybos ir li
turginės komisijos pirmi
ninkas yra Algirdas Kasu- 
laitis vicepirmininkas Pau
lius Alšėnas, iždininkas Al
gis Matulionis, sekretorė 
Efrozina Gausienė, parengi
mų vadovė Lionginą Nage- 
vičienė, pastatų komisijos 
pirmininkas Jonas Nasvy
tis.

• Vakaronė su Cihzo 
”Mona” įvyks gruodžio 17 
d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vak. Dievo Motinos parapi
jos mažojoje salėje. Rašyto
jas Vacys Kavaliūnas ap
tars neseniai pasirodžiusį 
Edvardo Cinzo romaną 
”Mona?’. Pašnekesio tema 
”Mona ir jos pasaulis”.

• Jonas ir Malvina Švar
cai grįžo iš atostogų Flori
doje. Jonas apgailestauja, 
kad šį kartą neturėjo gali
mybės išbandyti savo laimę 
žvejyboje jūroje, neš norė
jo daugiau pakeliauti.

• Adv. Algis širvaitis, 
IV-jame mokslo ir kūry
bos simpoziume, įvykusia
me Padėkos Šventės savait
galį Chicagoje, skaitė pa
skaitą apie JAV pilietybės 
atėmimą ir svetimšalio de
portaciją. Jo paskaita na
grinėjo teisinius aspektus, 
kai II-jo pasaulinio karo ta
riamiesiems kriminaliniams 
n u s i kalteliams bandoma 
atimti pilietybę ir juos iš
tremti iš krašto.

• Vija Bublytė — DMNP 
parapijos mokyklos mokinė, 
laimėjo pirmą premiją už 
savo rašinį "Knygą mano 
geriausias draugas”. Kon
kurse dalyvavo visi moki
niai.

• P. Petraitis, Clevelan- 
de užprenumeravo Dirvą 
kaip kalėdinę dovaną Jūra
tei šepikienei Kalifornijo
je. Sveikiname.

• Jonas Balbatas, gyv. 
Clevelande, Dirvai paremti 
atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• SLA 14 kuopos metinis 
narių susirinkimas ir kalė
dinis pobūvis bus sekmadie
nį, gruodžio 13 d. 12 vai. 
Lietuvių namų patalpose. 
Susirinkime bus paminėta 
ir kuopos 80 metų sukaktis. 
Visi kuopos nariai ir tie, ku
rie norėtų įsirašyti į kuopą, 
įsigydami gyvybės draudi

amber studios , inc

505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

mą, prašom dalyvauti meti
niame susirinkime. Ta pro
ga bus renkami kuopos val
dyba ir kandidatai į SLA 
Pildomąją tarybą.

• KALĖDINĖ sueiga, šau
kiama Neringos ir Pilėnų tun
tų, įvyks gruodžio 14 d., pir
madienį, 7 v.v. DMNP para
pijos salėje.

Tėveliai, rėmėjai, bičiuliai 
ir visa skautiškoji šeima malo
niai kviečiami joje dalyvauti.

• Parduodamas A. Vaikš- 
noro paveikslas. Skambinti: 
486-9944 po 5 vai. vakaro.

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N*t«nw«M ■■ on yov' Bk»B

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

HOUSE FOR RENT

5 rooms down, 2 bed- 
rooms. Newly remodeled 
carpeting throu out, appli- 
ances included. $170month. 
Carl Avė. Call; 585-2498.
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MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 St. Euclid, Oh. 44119
(216] 486-2530

RITA MATAS - G.R.I.-BROKER
Certified Appraiser

'.lt MBt R flr

1REL0CATI0N
SERVICE . INC

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

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.
MART1NS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Džiugų pranešti, kad atidarome padidintas galerijos patalpas. Mes 

augame su jūsų pagalba ir pritarimu.
Dabar, ypač šventėms, pas mus rasite vieną iš didžiausių Ohio 

valstibėje rėmų pasirinkimą. Paveikslų įrėmavimas bus atliktas pagal jūsų 
užsakymus. Padidintoj galerijoj taip pat rasite naujų paveikslų, grafikos, 
fotografijų, drožinių, keramikos, įvairių meno reikmenų ir kitų dovanų 
šventėms, kaip lietuviško aukso-gintaro bei tradicinio stiliaus šiaudinių 
eglutės papuošalų.

šventėms galerija bus atidaryta pirmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.; 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 9 v. v. ir šešta
dieniais nuo 10 iki 6 v. v. Uždaryta trečiadieniais.

švenčių proga sveikiname visus lietuvius ir mūsų klientus ir kvie
čiame atsilankyti į GINTARO galeriją.

Rimas Laniauskas, pirmininkas 
Antanas Kalvaitis, vicepirmininkas

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Liceozijuoti direktoriai ir balzamuotoj a i

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.



DIRVA
• 1982 metu sutikimas, 

rengiamas Chicagos Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
šių metų gruodžio 31 d. 
Renkamės 8:30-9 vai. vak. 
Rengėjai: Korp! Neo-Li
thuania Chicagoje, ALTS 
Chicagos skyrius ir Lietu
vių Tautiniai Namai. Šių 
organizacijų nariai ir jų ar
timieji maloniai kviečiami 
sutikime dalyvauti, šo
kiams gros Ąžuolo Stelmo
ko orkestras. Dalyvio mo
kestis $25.00. Registruotis 
iki gruodžio 27 d. pas B. 
Kasakaitį, 778-7707 arba 
pas J. Andrašūną. 523-0227.

• Hartfordo tautinių šo
kių grupė "Berželis” šven
čia savo veiklos dešimtmetį. 
Ta proga — rengiamas ju
biliejinis koncertas - balius,

Ką dovanoti
Kalėdoms?

Užprenumeruokite savo 
bičiuliui DIRVĄ 
ir jis prisimins 
jus 52 kartus 
metuose

------------------------IŠKIRPTI —--------------——

Prenumerata 
metams 17 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103 

Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims:

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

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

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

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

Užsakytojas .............................................................................

Dirvos prenumerata metams 17 dol.

kuris įvyks 1982 m. vasario 
mėn. 20 d., 7:00 v. v. šv. 
Andriejaus parapijos salė
je, Church St., New Britain.

Ruošiamo jubiliejinio lei
dinio išlaidoms padengti ir 
tolimesnei ”Berželio” veik
lai paremti, sveikinimus su 
aukomis iki š. m. gruodžio 
mėn. 31 d. priima Zina 
Dresliutė, 238 Oxford St., 
ITartford, Conn. 06105. Tel. 
236-5501.

• Ed. Vaitkus, iš Chica
gos, užprenumeravo kaip 
kalėdinę dovaną p. Gintai 
Pudymaitienei, Palos Hills. 
Sveikiname!

• Vincas Juodvalkis, sr., 
gyv. Yucaipa, Cal., atsiliep
damas į spaudos vajų, su
rado Dirvai naują prenume-

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime lapkričio 22 d. Brooklyne, N. Y. buvo pagerbti 
kariai savanoriai. Iš kairės: Petras Jurgėla, Jurgis Kiaunė ir Jonas Jankus, kuriems gėles pri
sega M. Klivečkienė ir A. Volotkeviėiūtė. * L. Tamošaičio nuotr.

ratorių — Pr. Dovydaitį, 
Los Angeles, Cal. Sveikina
me-.

• Dr. J. Stukas, "Lietu
vos Atsiminimų” radijo 
programos, neseniai minė
jusios 40 metų sukaktį, ve
dėjas, atsiuntė auką 40 dol., 
linkėdamas nepailsti, 
tverti ir toliau leisti taip 
įdomų laikraštį.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

JAUNIAUSIAS DIRVOS 
PRENUMERATORIUS
Dirvos skaitytojų ir rė

mėjų Vytauto ir Sofijos 
Ripskių sūnus, Stasys ir 
Danutė, buvusi černiūtė, 
Ripskiai susilaukė pirma
gimio sūnaus, kuriam davė 
senelio vardą Vytautas.

Taigi džiaugiasi seneliai 
Vytautas ir Sofija Ripskiai 
ir Bronius ir Bronė černiai, 
ir savo anūkui jo gimtadie
nio ir pirmųjų jo gyvenimo 
šv. Kalėdų atminčiai, už
sakė visiems metams Dirvą, 
kad anūkėlis išmoktų, ge
rai lietuviškai skaityti. Tai 
turbūt bus pats jauniau
sias Dirvos skaitytojas, ku
rio krikštynų puota numa
toma 1982 m. sausio pabai
goje, Chicagoje, Jaunimo 
Centre.

Sveikiname jauniausį 
skautytoją, jo tėvelius ir 
senelius.

DAR VIENAS 
JAUNUOLIS AUKŠTO 

IŠSIMOKSLINIMO 
INTELEKTUALAS

Vincas Tautvydas Užku
raitis gimė Londone, Ang
lijoje. 1958 m., būdamas 3 
metų amžiaus, su savo tė
vais atvyko į Los Angeles 
pas savo gimines A., ir V.

Bimbirius.
Baigęs Loyola High 

School 1973 m. įstojo į Uni- 
versity of Southern Califor- 
nia (U.S.C.) ir kurį baigė 
1977 m. bakalauro laipsniu 
(S. B.). Tais pačiais metais 
konkursiniu keliu įstojo į 
University of California,

iš- Los Angeles (UCLA) tei
sės fakultetą ir sekančiais 
metais tam pačiam univer
sitete įstojo į Graduate 
School of Management.

1981 m. gegužės mėn. 24 
d. gavo iš teisės daktaro 
laipsnį (Juris Doctor) ir 
1981 m. birželio mėn. 19 d. 
gavo iš prekybos mokslų 
magistro laipsnį (M.B.A.), 
taip pat šį rudenį sėkmin
gai išlaikė Kalifornijos 
BAR egzaminus ir tapo pil
nateisių advokatu. Šiuo me
tu Vincas dirba didelėje 
Consulting kompanioj Los 
Angeles.

Užkuraičiai yra labai ar
timi gimines su mūsų kal
bininku prof. Juozu Balči- 
koniu. Vincas yra a. a. inž. 
Jurgio Užkuraičio ir Veltos 
Plotaitės-Užkuraitienės sū
nus. V. Užkuraitienė irgi 
baigė universitetą Kalifor
nijoje ir turi atsakomingą

Mielam draugui 

INŽ. POVILUI DAGIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo 

žmonai BRONEI, dukrai IRENAI ir jos šei

mai ir kartu liūdime

Irena ir Antanas Jasiai

Mylimai dukrai, solistei
A. A.

IRENAI STANKŪNAITEI-SILVA
mirus, kompozitoriui JUOZUI STANKŪNUI ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą

CLEVELANDO RAMOVĖNŲ 
VYRŲ CHORAS

ligoninės a d m i nistracinį 
darbą.

Vincas visą laiką abie
juose universitetuose buvo 
vienas iš pirmųjų studentų 
mokslo srityje. Taip pat bu
vo labai aktyvus studentas 
ir narys: Beta Gama Sigma 
Assoc. ir buvo priimtas į: 
Phi Kappa, Phi National 
Ali University Honor So- 
ciety. Į šią soc. priima tik 
5% iš visų baigusiųjų uni
versitetą.

Jis yra daugelio premijų 
laimėtojas ir 1973 m. Pitts- 
burgh Universitete laimėjo 
visos Amerikos pirmą vie
tą Spech and Debate var
žybose.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame kad iš 

(R) LB narių bei visų joje 
turėtų pareigų pasitraukia
me.

Ignas ir Teodora 
Serapinai

Iki šiol buvęs (R) LB 
Dainininkų Būrelis dirbs 
kaip dirbęs, tik ne (R) LB 
vardu ir ne jos ribose.

Teodora Serapinienė, 
Dainininkų Būrelio 

vadovė
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