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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTI^

Urugvajaus lietuvių tautinu šokių grupė "Ąžuolynas” laike priėmimo Clevelando mieste

RINKIMINĖM TEMOM rotušėje. Viduryje grupės vadovas dr. Alfredas Stanevičius su Clevelando Grandinėlės vadovu 
Liudu Sagių. J. Garlos nuotr.

Galvosūkis apie

Faktas, kad respublikonų 
pusėj atsirado net septyni kan. 
didatai i prezidentus, byloja 
už tai, jog jų tarpe pirmau
jantis Ronald Reagan neatro
dė esąs nesu mušamas. Apla
mai imant, kraštas yra nusi
vylęs dabartine administraci
ja ir todėl respublikonai galė
tų atsiimti iš demokratų bent 
Baltuosius Rūmus ir padidinti 
savo mažumą kongrese. Tai 
lengviau pasakyti negu pada
ryti. Ypač amerikonėj sant-' 
varkoje (žiūr. ‘Iš kitos pusės’).

Reaganas, žinoma, turi ‘šen- 
iority’ kaip konservatyvas, ta
čiau jo ‘charisma’ demokratų 
ir nepriklausomųjų tarpe nėra 
didelė. Jis jau gerokai pagy
venęs ir jo patyrimas valsty
bės reikaluose nėra didelis. 
Tiesa, jis buvo Kalifornijos gu 
bernatorius, t.y. valstybės, 
kuri - jei būtų nepriklausoma - 
būtų 7-toje vietoje JT narių 
tarpe. Tačiau JAV valstybės 
netvarko savo užsienio ar ūki
nės politikos, ji patvarkoma iš 
VVashingtono. Žinoma, gali
ma būtų atsikirsti, kad ir Car- 
teris panašaus patyrimo, bet 
kad to išrinkimas būtų kraštui 
palaima - girdėti nebetenka.

Be to, JAV jau yra per toli 
pažengusios labdaros valsty
bės linkme, kad čia galėtum 
daug ką pakeisti. Tik žvilgte- 
rėkim i šių ir sekančių metų 
biudžetus. Ten išlaidų pozici
jas taip skirstosi (bilijonais do
lerių). (žiūr. 2 psl.).

Kaip matome, antra pozici
ja, kurią amerikiečiai vadina 
‘Income Security’, yra didžiau

rinkėjų skonį
Vytautas Meškauskas

šia. Kas gali pasiūlyti tą pozi
ciją radikaliai sumažinti, jei 
trečdalis visų gyventojų grei
tai bus pensininkų amžiaus? 
(Pensininkus turbūt gali leng
viau paraginti balsuoti negu 
kitus). Čia, žinoma, respubli
konams gali padėti, kad pati 
Carterio administracija, siek
dama subalansuoti biudžetą, 
žada kai ką apkarpyti. Gal
vojama apie Soc. Sec. pensijų 
tik daliną pritaikymą infliaci
jai, nes, girdi, seni žmonės ne
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Argentinos lietuvaičių vokalinį vienetą "Žibutės” ir Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupę 
"Ąžuolynas” jų vadovams, dr. Jonui Simanauskui ir dr. Alfredui Stanevičiui, įteikdamas Cleve
lando miesto raktus. Nuotraukoje meras George V. Voinovich įteikia raktą dr. Alfredui Stane
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turi pirktis daug benzino. Už 
tat smarkus energijos pabran
gimas neturėtų turėti įtakos i 
pensijų padidinimą. Kaip ten 
būtų, per didelių pakeitimų 
čia nepadarysi, o jei apie tai 
garsiai kalbėsi - nebūsi išrink
tas. Ir jei respublikonų kan
didatui per tikrus rinkimus ga 
Įima bus primesti norą suma
žinti tą ‘Income Security’, ten 
ka suabejoti jo išrinkimo gali
mybe. Kaip tik čia Reaganas 
būtų lengvai pažeidžiamas, 
jau nekalbant apie kitus jo trū 
kumus.

Rašant šias eilutes buvo 
daug kalbama apie galimą 

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. Albertas Gerutis išrinktas Šveicarijos 
LB Garbės nariu

Vasario 24 d. Šveicarijos lie' 
tuviai kartu su estais ir latviais 
Zueriche minėjo visų trijų Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės paskelbimo sukakti, o taip 
pat atžymėjo prieš 40 metų 
prasidėjusią jų kraštų okupa-’ 
ciją.

Sukakties minėjimas prasi
dėjo pamaldomis, kurias laikė 
Vakarų Europos lietuvių vys
kupas dr. A. Deksnys. Savo 
lietuviško patriotizmo persunk
tame pamoksle vyskupas, tarp 

kitko, pavadino Šveicarijos lie 
tuvius Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės pavyzdiniu padali
niu. Savaime negausūs Švei
carijos lietuviai visuomet jaut
riai atsiliepia i bendruosius lie
tuvių tautos reikalus.

Po pamaldų įvyko Šveicari
jos Lietuvių Bendruomenės 
narių susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo med. dr. Algi
mantas Gegeckas, pirmas po
kario metais Šveicarijoje gi
męs lietuvis. Bendruomenės 
pirmininkas vet. dr. A. Kušlys 
padarė pranešimą apie valdy
bos veiklą. Tarp kita, bend
ruomenė padovanojo kelioms 
svarbesnėms Šveicarijos biblio 
tekoms, jų tarpe Šveicarijos fe 
deralinei biblioteikai, lietuvių 
enciklopediją anglų kalba (En 
cyclopedia Lituanica). Pirmi
ninkas taip pat perskaitė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padėkos raštą už praeitą vasa
rą buvusio jaunimo kongreso 
parėmimą. Bendruomenės na 
riai sudėjo tam reikalui dau
giau kaip 2,000 šveicarų fran
kų.

J bendruomenės valdybą 
perrinkti ligšioliniai nariai: 
pirmininku dr. A. Kušlys, vi
cepirmininke med. dr. J. Pe- 
čiulionytė ir sekretore-kasinin 
ke I. Kaestli-Augevičiūtė. Re
vizorium perinktas J. Jakaitis.

Tame pat posėdyje dr. Al
bertas Gerutis išrinktas Švei
carijos Lietuvių Bendruome
nės garbės nariu. Specialinia- 
me garbės nrio pažymėjime sa
koma: *Savo straipsniais, kny- 

(Nukelta L 4 psl.)
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Pakeliui į Madrido konferenciją: Hamburgo forumas.

— Grumtynės dėl žmonią teisių konstatavimo. — Rytų 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Vokietijos talko sovietams Afrikoje. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Po visą naktį užtrukusių gi n 
eų anksti rytą i kovo 3 dieną 
Hamburge pasibaigė Helsin
kio Akto dalyvių mokslinis fo
rumas, kuriame buvo neviešai 
pasidalinta nuomonėm apie 
naujus energijos šaltinius, 
maisto gamybą, mediciną ir 
socialinius mokslus. Tam bu
vo skirtos dvi savaitės. Viešų 
ilgų ginčų sukėlė baigiamojo 
komunikato priėmimas. Jame 
buvo ‘konstatuota, kad žmo
nių teisių ir pagrindinių lais
vių gerbimas yra viena pagrin 
dinių sąlygų geresniam tarp
tautiniam bendradarbiavi
mui visose plotmėse’. Kaip 
praneša Frankfurter Allga- 
meine Zeitung, sovietų delega 
cija tokiam konstatavimui 
priešinosi ir jos vadas prof. Blo 
chin visą laiką palaikė telefo
nini ryši su Maskva, kuri pa
galiau davė leidimą sutikti. 
JAV delegacijos vadovas prof, 
Handleer baigiamajame žody 
je komunikatą pavadino ‘pa
tenkinamu’ ir ‘kukliu pasiseki
mu’. ‘Geri rezultatai’ bus tik 
tada, jei to komunikato kons
tatavimo būtų ir laikomasi. Jis 
taip pat kalbėjo apie Sacharo
vo persekiojimą. Sovietų de
legatas, kuris tyčia vėliau at
vyko, kad galėtų kalbėti pas
kutinis. pasidžiaugė vieningu
mu ‘nepaisant visų komplika
cijų pasaulyje’ ir pagyrė aukš
tą mokslinių diskusijų lygi. 
Kompromisui pasiekti dau
giausia pasitarnavęs šveicarų 
diplomatas Troedle. Atrodo, 
kad JAV ir Sovietų Sąjunga 
stengėsi neužblokuoti kelio į 
sekančią Europos Saugumo ir 
Bendravimo konferenciją Ma
dride š.m. lapkričio mėn., 
kurioje dalyvaus 33 Europos 
valstybės bei JAV su Kanada.

•••
Kai Hamburge buvo kalba

ma, prof. A. Sacharovas vis 
dar buvo laikomas užsienie
čiams neprieinamame Gorki 
mieste, kur vasario 15 d. buvo 
kartu su žmona milicijas su
muštas. Sacharovienė vasario 
26 d. atvažiavusi j Maskvą už
sienio korespondentams pasa
kojo, kad jos vyras prašęs val
džios jj patraukti teisman 
arba leisti grįžti į Maskvą. At
sakymo jis iki šiol negavo, nors 
valdžios įstaigos davė suprasti, 
kad išvažiuoti į užsienius Sa
charovui tikrai nebus leista. 
Emigruoti yra verčiamas rašy

tojas Vladimiras Voinovičius, 
kuris drauge su 18 kitų sovie
tų intelektualų protestavo 
prieš Sacharovo ištrėmimą. Ki
tas protestuotojas Lev Kopelov 
buvo pašauktas pas prokuro
rą. Kopelovas, kuris karo me
tu buvo politinis komisaras, 
jau anksčiau yra patekęs į ne
malonę dėl savo autobiografi
jos, 1978 metais paskelbtos V. 
Europoje ir JAV-se, bet ne pa- 
čioje Sovietijoje. Autobiogra
fijoje Kopelevas pasakoja apie 
sovietų kariuomenės civilių gy 
ventojų žudymus karo pabai
goje.

• ••

■ Iš kitos pusės
Pirminių rinkimų karštligė atneša staigmenų. Varg

šas John Connaly turėjo išleisti 11 milijonų dolerių pa
tyrimui, kad netinka būti respublikonų kandidatu. Ar 
nėra tam pigesnio būdo? Teoriškai pirminiai rinkimai 
turėtų rinkimų procesą sudemokratinti, duoti liaudžiai 
balsą, idealų kandidatą išvaduoti nuo politinės mašinos 
priklausomybės. Praktiškai tačiau norįs būti kandidatu 
į prezidentus turi apeiti 37 valstijas ir ieškoti lokalinių 
politikierių talkos. Kas turi tam pinigų ir laiko?

Aiškinama, kad rašydami prieš 200 metų JAV kon
stituciją, jos kūrėjai norėjo valstybę apsaugoti nuo sau
valės karaliaus, kurio vieton jie pasodino prezidentą. 
Karaliaus tačiau dažnai niekas nerenka, sostas papras
tai yra paveldimas, nes konstitucinėje monarchijoje ka
raliaus teisės ir pareigos yra taip apvaržytos, kad prak
tiškai vistiek kas sėdi soste, žinoma, JAV prezidentas 
turi daugiau teisių ir pareigų už nūdienį monarchą, bet 
ir jo rankos gerokai suvaržytos kongreso ir teismo. Už 
tat prašosi klausimas, kam tiek vargti, kad išrinkti tokį 
Carterį, Kennedy ar Reaganą kandidatu. Nejaugi kongre
sas ar visa tauta negalėtų pigiau ir paprasčiau išrinkti 
tokių pat, o gal net ir geresnių kvalifikacijų asmenį, 
prezidentą?

Pagaliau, jei prezidentui leidžiama antrą kartą kan
didatuoti, jis, jo pirmam terminui įpusėjus, turi vengti 
bet kokių žygių, kurie nors gal kraštui būtų naudingi, 
tačiau jo populiarumo ir tuo pačiu perrinkimų šansų ne
padidintų. Tuo reikalu jau nemažai sielotasi, tačiau lai
kui atėjus su pasitenkinimu žaidžiama toliau. Ką gi, ir 
mums nėra kito pasirinkimo kaip toliau stebėtis, vm

mais sovietų tikslams Rytų 
Berlynas siekia sustiprinti 
savo prestižą Maskvoje, tačiau 
jo veiklos ribos siaurėja. Dau
gumą Afrikos valstybių dau
giau už ginklus ir karo mokslą 
interesuoja ūkinė pagalba, ku 
rios jie susilaukti gali tik iš Va
karų.

Ūkinės perspektyvos, atro
do, iš komunistų tinklo ištrau
kė Zimbabwes min. pirm. 
Mugabe, kuris nepaisydamas 
savo sovietų ir vokiečių pata
rėjų kurstymo kovoti iki ‘galu
tinos pergalės’ sutiko su britų 
planu dėl Rhodezijos ateities. 
Niekas ten nesitikėjo, kad jis 
laimės rinkimus, tačiau bent 
kol kas Mugabe buvo maloni 
staigmena. Londoniškis The 
Economist rašo:

‘Baltieji Rhodezijos gyvento 
jai negali atsistebėti: ar šitas 
Robertas Mugabe, kurį jie ma 
to televizijoje, yra tas pats 
marksistinis teroristas, kurio 
jie taip bijojo? Iš Įsitikinimo, 
ar gal tik taktiniais sumeti
mais, Mugabės politinė asme
nybė per paskutinius mėne
sius labai pasikeitė. Net gi 
Ian Smith (buv. nepriklauso
mos baltųjų valdomos Rhode
zijos ministeris pirmininkas), 
kuris Mugabę laikė įsikūniju
siu velniu, dabar giria naujo 
min. pirmininko nuosaiku
mą ir pragmatizmą.’ Buv. 
partizanus įjunti į Zambab- 
vės armiją, Mugabe pakvietė 
Rhodezijos kariuomenės vadą 
gen. Peter Walls. Instrukto
riai pakviesti britų karininkai

RINKIMINĖM TEMOM • ••

(Atkelta iš 1 psl.) 
buv. prezidento Fordo kandi
datūrą. Fordas savo norą dar 
kartą paprezidentauti teisina 
kaip tik Reagano neišrinka- 
mumu. Atrodo, kad jis apsi
galvojo jau per vėlai, kada 
Reaganas jau turi sau surin
kęs bevei 800 iš 1,994 respubli 
konų konvencijos Detroite de
legatų. Fordo kandidatūra 
faktinai Reaganui galėtų tik 
padėti, nes pakenktų likusiem 
važovams Bushui ir Anderso
nui.

Andersoną, šio antradienio 
pirminiams rinkimams, reko
mendavo abu didieji Chicagos 
laikraščiai: Chicago Tribūne 
ir Sun Times. Iš tikro, žiū
rint iš šalies, Andersonas inte
lektualiai turbūt praneša 
kitus varžovus. Jo stiprybė

glūdi tame, kad jis gali gauti 
nusivylusių demokratų ir ne
priklausomųjų balsus, bet kol 
kas jam mažiau sekasi pačių 
respublikonų tarpe, kurie net 
įtaria, kad jis slaptas demo
kratas. Anot kolumnisto Geor 
ge F. Will, Andersonas nepaė- 
gė surinkti daugumos net Mas 
sachussetts, kur profesorių yra 
daugiau negu automobilių. 
Suprask, jei jis neturi visiško 
pasitikėjimo net jų tarpe, ką 
jau bekalbėti apie eilinį res
publikoną! Bet ... politikoje 
viskas dar galima.

Viena, ką galima jau dabar 
teigti, yra tai, kad - jei respub 
likonai nelaimės šį rudenį - jie 
turėtų kaltinti tik save, savo 
nesugebėjimą parinkti tokį 
kandidatą, kuris tiktų nusivy
lusias daugumos skoniui.

1980 1981
Gynimosi reikalams ...............  130.4 146.2
šalpos (Soc. Sec. ir kt. pensijos,

nedarbo pašalpos ir kt.......................... 190.6 220.0
Sveikatos reikalams ..................................... 56.6 62.4
Procentai už skolą.........................................  51.8 54.2
Viskam kitam................................................. 134.2 133.0

Viso labo.... .............................................  523.8 600.00

Der Spiegei paskelbė ilgą 
straipsnį apie Rytų Vokietijos 
talką Sovietijai Afrikoje. Iš vi
so ten yra net 2,720 karinių 
patarėjų. Kaip matome iš že
mėlapio, jų daugiausiai yra 
vadinamose frontinėse valsty
bėse su Rhodezija ir Pietų Afri 
ka: Angoloje, Zambijoje, Mo- 
sambike. Netrūksta ir Etio
pijoje, Libijoje ir Alžire.

Šešto dešimtmečio pabaigo
je Vakarų Vokietija nutrauk
davo santykius su tom Afrikos 
valstybėmis, kuriuos tokius 
santykius užmegsdavo su Ry
tų Vokietija, tačiau po 1972 m 
susitarimo Rytų Vokietija turi 
savo diplomatines atstovybes 
net 46-se iš 49 Afrikos valsty
bių. Angoloje vokiečių ‘pata
rėjai’ iš visų svarbesnių vietų 
išstumia kubiečius, kurie yra 
daug mažiau drausmingi. Vo 
kiečių patarėjai ne tik apmoko 
ir iš dalies apginkluoja Afrikos 
valstybių kariuomenes, bet 
kartu pas save lavina jų kari
ninkus, ypač saugumo specia
listus. Ginklų ir kitokių kari
nių įrankių vokiečiai patiekia 
palyginti nedaug, maždaug 
už 200 milijonų markių į me
tus. Daugiausia ginklų ten tie 
kia Sovietų Sąjunga. Tarp 
1973 ir 1978 metų net už 2.34 
bilijonus dolerių. Patamavi-
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DIPLOMATUOS SETO 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Diplomatijos Šefo sovietišką okupantą ir išreik-
S. Lozoraičio pareiškimas, 
padarytas per radiją Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tei paminėti.

Vasario 16-sios - Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės - 
proga nuoširdžiai sveikinu tau 
tą krašte ir užsienio lietuvius 

* Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos vardu.

Sį kartą mūsų tautinė šven
tė sutampa su dideliu tarptau. 
tiniu įtempimu. Jis kilęs, vie
na todėl, kad Sovietų Sąjunga 
yra įvykdžiusi naują tarptau
tinio smurto veiksmą, įsiverž- 
dama į Afganistaną ir jį oku
puodama. Si sovietų agresija 
yra Jungtinių Tautų Organi
zacijos pasmerkta.

Antra, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir jų pavyzdžiu se
kant eilė kitų kraštų dėl šio so
vietų smurto atsisako dalyvau
ti Olimpiadoje, kuri turėtų 
įvykti šių metų vasarą Maskvo
je, o jos dalis, būtent, jūrų re
gata - Talino, tai yra, sovietų 
okupuotosios Estijos sostinės, 
vandenyse.

Šitokiomis aplinkybėmis už
sienio lietuviams tenka susilai
kyti nuo kelionių į Sovietų Są
jungą ir lygiu būdu į okupuo
tuosius Baltijos kraštus - Lietu 
vą, Latviją, Estiją - kol nebus 
užbaigti olimpiniai žaidimai.

Tuo mes parodysim pabal- 
tiečių solidarumą, smerkiant 

šim protestą prieš duotą sovie
tams pavedimą organizuoti 
olimpinius žaidimus, kurie se
novėje buvo taikos simboliu, o 
šiandien privalėtų būti apsau
goti bent nuo agresorių daly
vavimo žaidimų rengime.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių atsisakymas dalyvauti 
Maskvos Olimpiadoje yra vie
na priemonių kovoje prieš so
vietų apgresingą politiką, vyk 
domą visur, kur sumažėja ci
vilizuotų valstybių budrumas. 
Žinoma, kelias į komunizmo 
agresijų pasekmių pašalinimą 
dar ilgas. Galimas dalykas, 
kad tuo keliu einant, nebus iš
vengta kokių naujų komunisti
nio smurto veiksmų. Bet atro
do, kad sovietai vis daugiau 
nustoja realistinio politikos su
pratimo ir tuo palengvina ko
vą su jais.

Jie nesupranta, kad polici
jos priemonių nepakanka su
naikinti laisvės troškimui tau
toje, kuri, kaip lietuvių tauta, 
turi daugelio šimtmečių valsty
bines tradicijas, saugo savo ti
kėjimą, kalbą, tautinius įpro
čius. Jokia policija, kad ir 
kaip ji būtų sovietuose visaga
lė, neįstengs išrauti iš žmonių 
širdžių ir protų minties, kad 
dabartinė Lietuvos padėtis 
yra svetima karinė okupacija, 
primesta mums ginklu ir ap
gaule. Tokiqe pat padėtyje 
yra milijonai sovietų pavergtų

Paleckiada Šveicarijoje
'PALECKIO SŪNUS NORI DABAR IRGI

PASIREIKŠTI KAIP SOVIETŲ PADLAIŽYS’
Savaime čia aprašomoji ‘Pa

leckiada’ neturi jokio ryšio su 
Justą Paleckį, savo laiku vado
vavusio delegacijai į Maskvą 
‘Stalino konstitucijos saulės’ 
parvežti, sausio pabaigoje išti
kusia Vilniuje mirtimi. Pati 
‘Paleckiada’ prasidėjo, kai ‘Va 
go6* leidykla Vilniuje išleido 
Justo Paleckio sūnaus Vinco- 
Justo 235 puslapių keisto pa
vadinimo ‘Šveicarų pirami
dės’ knygą.

Vincas-Justas Paleckis apie 
penkerius metus išbuvo Sovie
tų ambasados sekretoriumi 
Šveicarijos sostinėje. Gyven
damas laisvame šveicarų kraš
te palyginti jaunas lietuvis, 
tarnaujantis maskvinės politi
kos tikslams, galėjo - savaime 
suprantama - laisvai judėti ir 
susitikinėti su kuo norėjo. Ta 
laisve maskvinis diplomatas 
apsčiai naudojosi. Išvykęs iš 
Berno, Paleckis užsigeidė pa
rašyti apie Šveicariją knygą. 
Minėtosios ‘piramidės’ ir buvo 
tas veikalas.

Šveicaras Hans Rychener, 
pasižymėjęs baltų reikalų gy
nėjas, Paleckio junioro veikalu 
susidomėjo. Jam nebuvo sun
ku konstatuoti, kad knyga - 
turėjusi pavaizduoti Šveicari
jos gamtą, jos žmones, gyve
nimą, kultūrą ir t.t. - parodo 
viską kreivame veidrodyje. Iš 
veikalo patiriame, kur auto
rius lankėsi ir su kuo bendravo 
kas jam teikė medžiagos. Tai 
būta daugiausia ‘Kultūrbolše- 
vizmo’ išpažintojų, salioninių 
komunistų. Tarp jų minėti
nas Charlie Chaplinas, didelis 
menininkas, bet menkas cha
rakteris, iš susikrautų milijo- 

žmonių. Jų savitarpio solida
rumas didėja. Ir viso to neuž
dengs nė Maskvos Olimpiadų 
dūmų uždanga.

Šia proga dėkingai prisime
nu, kad 45 pabaltiečiai pareiš
kė Maskvoje reikalavimą atsta
tyti Baltijos Valstybių nepri
klausomybę, o grupė rusų vei
kėjų tam pritarė. 

nų leidęs dienas Lemano eže
ro pakrantėje ištaigingoje vilo
je, taigi, ‘buržuazinėje’ Švei
carijoje, bet ne jo garbintoje 
Maskolijoje. Prancūzų rašy
tojas Georgės Simenon, pralo
bęs berašydamas kriminali
nius romanus - irgi įsigijo puoš 
nią vilą ‘kapitalistinėje’ Švei
carijoje, bet žavėjosi sovietų 
kolonialine imperija. Daili
ninkas Has Erni prisistė vilas 
ne tik Sveicarijqe, bet ir 
Viduržemio pajūryje, bet ir 
tas priklauso ‘pažangiesiems’. 
Tą pačią žmonių kategoriją 
sudaro rašytojai Durrenmatt 
bei Frisch ir dar vienas kitas 
rašytojas.

Jau netenka kalbėti apie tai 
kad - kaip seka iš jo knygos - 
Vincas-Justas Paleckis, pama
tęs Lenino parašą šveicarų 
Kientalio kurorte esančio ‘Ba
ran’ viešbučio svečių knygoje 
(ten 1916 m. buvo susirinkę 
keli rusų bolševikai) vos nete
ko žado ... Tokių kone apal
pimų Paleckis išgyveno visur, 
kur ‘šventojo Vladimiro’ kadai
se žengta nors vienas žingsnis.

Bet būtų bergždžias daly
kas ilgiau sustoti ties autoriaus 
veikalu, kur viena kita teisybė 
praskiesta gausiais nutylėji
mais, kur pusė tiesos perteikia
ma kaip absoliutinė tiesa, kur 
prasimanymai perstatomi 
kaip tikrovė.

Lietuvių, kurie jau seniai 
pažįsta, kokiomis tamsiomis 
spalvomis sutirštinamas ‘bur
žuazinių’ kraštų vaizdas sovie
tiniuose veikaluose ir iš viso in
formacijoje, V.J. Paleckio kny 
ga nenustebino. Būtų buvę 
nuostabu, jeigu autorius būtų 
parašęs kitaip. Tarnaudamas 
Maskvai, jis kitaip ir negalėjo 
parašyti, jeigu iš viso norėjo 
ką paskelbti.

Bet šveicaras Hans Ryche
ner negalėjo su tokiu elabora- 
tu susitaikinti ir š.m. vasario 
19d. įžymiausiame šveicarų 
dienraštyje ‘Neue Zuercher 
Zeitung’ parašė apie Paleckio 
iškraipymų ‘piramidės ištisą 
straipsnį. Ta proga jis apibū
dino ir tą pragaištingą vaidme 
nį, kurį Lietuvos gyvenime 
suvaidino Justas Paleckis, kny
gos autoriaus tėvas.

Galima dar pastebėti, kad 
‘Neue Zuercher Zeitung’ yra 
tas šveicarų dienraštis, kurio 
žymi tiražo dalis paplinta už
sienyje. Apie laikrašti teigia
ma, kad jį prenumeruoja viso 
pasaulio užsienių reikalų mi
nisterijos.

H. Rychenerio straipsnis 
apie V.J. Paleckio knygą su
silaukė tuojau pat nelaukto at 
garsio. Sensacijas pamėgęs 
bulvarinio tipo šveicarų dien
raštis ‘Blick’, turįs didžiausią 
tiražą, išsamiai atpasakojo H. 
Rychenerio straipsnio turinį ir 
iš to padarė naują sensaciją, 
įdėdamas per visą puslapi ant- 
raštę ‘Taip rusas mato Šveica
riją’. Laikraštis, nepratęs skai
tytis su ‘plonybėmis’, lietuvį 
diplomatą, tarnaujantį Mask
vai, stačiai pavadino rusu. Sa
vo komentare laikraštis kerta 
iš peties ir baigia pastabas to
kiais žodžiais, prieš tai nuro
dęs į Paleckio senioro rolę: ‘Jo 
sūnus nori, matomai, dabar

PRO O 
ŽIŪRONĄ

SARMATA. Pikta. Ir 
gaila. Kulminacijos lygyje 
užbaigto Pietų Amerikos 
lietuvių koncerto įspūdį už* 
gniaužė - padėkos vardan - 
gražbylystės, savų prekių 
įteikimo ir pasirodymų ‘re
čitalis’.

Kada, po gerų dviejų va. 
landų įtempto pasirody
mo, programos atlikėjai 
yra verčiami stovėti sceno
je kuone pusvalandį pager
bimo^) sąskaiton - tai jau 
nusikaltimas! Taip, kaip 
rengėjams priklauso dide
lė padėka už puikaus kon
certo suruošimą, lygiai 
taip pat jų atsakomybėn 
krinta ir apgailestautinas 
finalas (ne programos!). 
Tegul reiškiasi kaip kam 
išeina, jeigu reikia, prie 
vaišių ar pagerbimo stalo, 
bet palikime scena artis
tams. Valandėlės dėmesys 
rampos šviesoje tėra, iš tik
ro juk, vienintėlis atlygini
mas už daug, daug širdies 
ir darbo valandų. Neatim- 
kime to iš jų ...

O kad publika buvo jaut- 
tri tam - įrodė jos reagavi
mas į priderančiai ir efek
tingai Grandinėlės atliktą 
atsisveikinimą-padėką.

Koncertas. Nedalyva
vusiam sunku būtų įsivaiz
duoti. Gaivališkas jaunys
tės ir šypsnio sūkurys, ta
rytum sakąs ‘gyvenk ir 
leisk gyvent!’, apvaldė ir 
žiūrovus, plojimais įsijun
giančius į šokio taktą. Lai 
nagrinėja detales eksper
tai! Reikalinga ir tai - pozi
tyviai savikritikai, augi
mui. Bet šiandien saldžiai 
gerklę užspaudžia žinoji
mas, kad - nepaisant atstu, 
mų, laiko tėkmės ir ... ran
komis nepalietus žaizdos 
(pavergtos tėvų žemės ne
mačius) - lietuviais šoka ir 
dainuoja antra, trečia ir 
net ketvirtoji karta! Kas 
nors turėjo būti daroma 
gerai!

Pagarba vadovams. Pa
garba vieneto nariams. Pa 
garba ir jų rėmėjams, ku
rių reikalingas yra kiek
vienas užmq’is. O Žibučių 
ir Ąžuolyno viešnagė pas 
mus - kalbės pati už save. 
Mums jie - perlas gintaro 
kiaukute!

Ego

irgi pasireikšti kaip sovietų 
padlaižis’.

Kaip bebūtų, Paleckiada 
bujoja šveicarų žemėje.

Pats Vincas-Justas Paleckis, 
kaip girdėti, ir dabar tebėra 
sovietų diplomatinėje tarnybo
je ir dirba ambasadoje Rytų 
Berlyne.

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR

Mu3t be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Mušt 
have tools with a minimum of 5 years 
ezperience in tool work.
This positions offer excellent fringe 
benefits including cost of living in* 
creases and Blue Cross & Blue Shield 
with major medical. Top area rates. 
Contact J1M PATTON, 1-3 p.m.

513-294-7575
H&H INDUSTRIES INC.

2801 WULMINCTON PIKE 
DAYTON. OHIO 45419

En Equal Opportunity Employer 
(12-15)
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HOT SPRINGS
GRAŽIAI PAMINĖTA 

VASARIO 16

Vasario 16 d. LB Hot 
Springs apyl. valdyba su
ruošė Lietuvos Nepriklau
somybės 62 metų ir kara
liaus Mindaugo vainikavimo 
minėjimą, kuris buvo pra
dėtas tą pačią dieną su šv. 
Mišiomis vienuolyno šven
tovėje už kenčiančią Lietu
vą ir žuvusius dėl laisvės, 
šv. Mišias atnašavo vysk. 
A. McDonald, koncelebruo-

DR. A. GERUTIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gomis ir paskaitomis Dr. A. 
Gerutis yra paveikiai prisidė
jęs prie Lietuvos laisvės bylos 
gynimo bei išgarsinimo Helve- 
tų žemėje ir iš viso demokrati
niame pasaulyje’.

Savo padėkos žodyje dr. 
Gerutis išvedė, kad suteiktąją 
garbę jis supranta kaip pager
bimą diplomatinės tarnybos 
nario, kuris tebeatstovauja ne 
priklausomai Lietuvos valsty
bei.

Pasibaigus bendruomenės 
narių susirinkimui, Sveicarijo 
je gyvenantieji lietuviai, lat
viai ir estai susirinko bendrų 
pietų ištaigingame ‘Interna- 
tional’ viešbutyje. Po pietų 
Berno universiteto profesorius 
dr. L. Revesz laikė paskaitą 
apie Sovietų Sąjungos imperia 
listinę politiką. Prelegentas iš 
vedė, kad Afganistano įvykiai 
tėra vienas etapas Maskvos ka
riniuose žygiuose prieš kaimy
nines valstybes. Visokiais me
lagingais bei prasimanytais 
pretekstais sovietai pavartojo 
nuožmią jėgą ir užpuolė vieną 
valstybę po kitos. Taip pat 
Baltijos valstybė prieš 40 metų 
buvo užimtos raudonosios ar
mijos ir po to smurtu bei ap
gaule paverstos sovietinėmis 
respublikomis. Prelegentas 
apibūdino Sovietiją kaip milži 
ną ant molinių kojų ir prana
šavo visoms nerusiškoms tau
toms išsivadavimą iš maskvi- 
nės nelaisvės.

Po paskaitas dr. A. Gerutis 
perskaitė bendrą visų Šveica
rijoje gyvenančių baltų kreipi 
mąsį į Šveicarijos vyriausybę. 
Jame nurodoma, kad baltų 
tautoms paneigta teisė į visuo
tinai pripažįstamą laisvą apsi
sprendimą, o taip pat pažei
džiamos elementarinės žmo
gaus teisės. Šveicarų vyriau
sybė prašoma Madrido konfe
rencijoje imtis žygių, kad bal
tų tautoms būtų grąžintos pa
grindinės teisės, kuriomis nau 
dojosi kitos laisvos tautos.

Jaukioje nuotaikoje vykęs 
bendras baltų tautų pobūvis 
paįvairintas dainų (dainavo iš 
Stuttgarto pakviestas daininin 
kas R. Daunoras) ir Zuericho 
lietuvių tautinių šokių grupės, 
vadovaujamos J. Stasiulienės. 
Ne be įdomumo, kad šokių 
grupę sudaro vienų šveicarų 
jaunimas, kuris su dideliu at
sidėjimu jau daugiau kaip 20 
metų puoselėja lietuvių tauti
nių šokių meną ir savo pasiro
dymais populiarina lietuvių 
vardą ne tik Šveicarijoje, bet 
ir už jos ribų (Vokietijoje, Ita
lijoje ir kt.). J. Stasiulienės šo
kių grupė pakviesta į Lietuviš • 
kųjų Studijų Savaitę, vykstan
čią ateinančią vasarą Inns- 
brucke, Austrijoje. (k)

LB Hot Springs apyl. ruoštam Vasario 16 d. minėjimui 
miesto meras T. Elsworth pasirašo proklamaciją. Iš kairės: LB 
apyl. valdybos vicepirm. L. Kazienė, meras T. Elsvvorth ir apyl. 
pirm. S. Ingaunis. A. Kazio nuot|.

jant lietuvių kunigams P. 
Patlabai ir J. Burkui. Tai 
dienai pritaikyta jautrų pa
mokslą pasakė vyskupas, o 
baigęs pamokslą nuėjo prie 
ten esančios Lietuvos vėlia
vos ir ją pabučiavo. Tokia, 
vyskupas, laikysena parodė 
didelę pagarbą kenčiančiai 
Lietuvai ir lietuvių tautai.

Po pamaldų visi rinkosi 
vienuolyno salėn akademi
jai. Minėjime dalyvavo apie 
140 asmenų. Pirmininkas 
St. Ingaunis pasveikinda
mas susirinkusius, kvietė 
sugiedoti himnus ir tylos 
minute pagerbti žuvusius 
už laisvę ir Sibiro tremti
nius. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą skaitė dr. V. 
Kiburienė Pirm. St. Ingau
nis pristatė pagrindini pa
skaitininką atvykusį iš Chi
cagos Br. Kviklį.

Paskaitin i n k a s labai 
kruopščiai apibūdino Lietu
vos laimėjimus bei kovas 
praeityje, dėl laisvės ir ne
priklausomybės. Nušvietė 
dabarties pasisekimus ir 
pralaimėjimus kovojant su 
Lietuvos okupantu rusu- 
bolševiku.

Atvykus amerikiečiams 
svečiams, prasidėjo antroji 
dalis. L. Kazienė, anglų kal
ba apibūdino šios šventės 
reikšmę ir prasmę. Perskai
tė kongr. J. P. Hammer- 
shmidt sveikinimą, žodžiu 
sveikino vysk. A. McDonald, 
Hot Springs meras T. Els- 
worth, kuris pasirašė pro- 
klomaciją paskelbdamas va
sario 14, 15 ir 16 d. Lietu
vių Dienomis.

Po visų sveikinimų L. Ka

Savtaiakai: J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos i t m o i -- Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

zienė pranešė, jog yra pa
ruoštos rezoliucijos, kurios 
priimtos plojimu.

Meninę programą atliko 
sol. G. Aukštuolis, Dana Vi
limienė ir moterų mėgėjų 
grupė. Programa buvo 
trumpa, atlikta gražiai, o 
klausytojai nepagailėjo plo
jimų.

Po minėjimo visi svečiai 
buvo pakviesti į valgyklą, 
kur laukė karšti užkandžiai 
skaniai paruošti mūsų apy
linkės ponių, kurioms pri
klauso visų mūsų didelis 
ačiū. (jž)

FLORIDA

ŽVILGSNIS Į MIAMI

žiemos mėnesiais Florida, 
o ypač Miami ir jos apylin
kės patraukia paatostogau
ti vyresniuosius, beieškan
čius žiemai šiltesnio klima
to. Ir man su žmona tenka 
ten, taip vadinamam Surf- 
side, praleisti žiemos mėne
sius. Vieta patogi, vande
nynas arti, turi gerą auto
busų susisekimą, tankokai 
ir lietuvių pasimetę. Bend
rai Miami šiuo metu jau 
daug yra kubiečių emigran
tų apsigyvenę. Dėl jų auto
busuose ir paplūdimiuose 
skelbimai yra dviem kal- 
kom: anglų ir ispanų. Be 
to, nemažas dėmesys skiria
mas ir kanadiečiams. Surf- 
side (tai yra įsiterpęs įMia- 
mi Beach atskiras mieste
lis) pagrindinėje gatvėje 
plevėsuoja Kanados vėlia
vos ir skersai gatvę aukš

tai ištempta plati juosta su 
užrašu: ”Salute Canadi- 
ans”.

Nemažai čia yra ir Kana
dos lietuvių. Jie atvažiuoja 
rudenį ir gyvena ligi pava
sario. Jų dauguma čia turi 
savo namus. Jau apstokai 
apie Miami yra įsikūrusių 
lietuvių iš Detroito ir Chi
cagos. Ir jie čia turi savo 
namus. Visi gyvena gražiai, 
pasiturinčiai ir vaišingai 
priima laikinai atvykstan
čius.

Lietuviška veikla kon
centruojasi Amerikos Pilie
čių Miami lietuvių klube, 
kuris tvarkosi pagal savo 
seną statutą. Jo vadovybę 
sudaro vieneriems metams 
renkamas klubo preziden
tas, valdyba ir direktoriai. 
Smagu paminėti, kad jau 
antrus metus klubo prezi
dentu yra buvusi Detroito 
gyventoja Sofija šeputienė, 
o direktorių pirmininkas 
chicagietis P. Leonas. Klu
bo salė erdvi ir švari, turi 
gerą sceną. Kaba visų trijų 
Lietuvos prezidentų paveik
slai ir viršum didelė Lietu
vos Vytis. Kitoje salėje yra 
klubo baras.

Klubo vadovybė darbo

3422 WEST MA*QUETTE BD. 
CHICAGO, HXJNOIS 

reowiu
UAA.

mmi/THMUMM
1980 vasario mėn. įnašai.

laattumpa: atm. įa. — atminimo įnašas. Sana, parašyta po pavar- 
dėa, ntfUa įnašų ii viro.

2 x $30.00 Anysas, Jonas $150.00, Leugoud, Ednnrd $4,089.26.
1 $86.20 Marquette Parko Lituanistinė mokykla $2,110.21.
3 $100.00 Bukelis, Kazys, atm. įn., $100,00, Vembrė, Juoaas $1,300.00,

Vitkus, Valerijonas ir Viktorija $300.00.
1 $145.00 Jonuškakė, VincA-Zaunienė-Leskaltieoė, buv. Lietuvos Operos

ed. $300,00.
1 $150.00 Laurinaitis, Jurgis, atm. įn. $250.00.
1 $300.00 Kaunienė, Sofija, atm. įn. $750.00.
1 $205.00 Alminas, Kazys, Prof. Dr., atm. įn. $1106.00.
1 $250.00 Trečiokas, Jurgis, atm. 'įn. $250.00.
1 $57234 Stankus, Stasys, V. Vokietija, $2387.43.
1 $1,104.10 Stropus, Stasys, Australia, $1,773.76.
1 $6,000.00 Kalvynai, Petras (miręs) ir Elzbieta, pomirtinis palikimas

ta 100.00
Ii Viso 14 arti $0.112.64.

Pataisome:
1970 m. graedtte mėn. įnaM —
Buvo — 4100.00 Dovydaitis, Tomas (miręs 1996) atm. įn. $100.00,
TUri Mti — $100.00 Dovydaičiai, Tomas ir Antanina (abu mirę) atm. įn. 

sūnus Vincas Dovydaitis $100.00.
Lietuvių Fondas 1903—1980. m. 5:

Pagrindinio kapitalo bruto
Pajamų
Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais, 
lietuviškiems reikalams (švietimui, kidtūrai, premi
joms, stipendijoms ta- moksliniams veikalams) pa
skintos

1.
2.
3. 

turi užtektinai. Be papras
to administravimo klubo pa
talpų ir organizacijos kiek
vieną sekmadienį reikia pa
ruošti pietus nariams ir 
svečiams, kurių žiemos me
tu būna nemažai. Ir beveik 
kiekvieną sekmadienį prieš 
pietus duodama kultūrinė 
programa: koncertai, pa
skaitos, meno parodos, š. m. 
sausio pradžioje ekonomis
tas Juozas Maurukas supa
žindino su Jono Karvelio 
atsiminimų knyga "Preky
bininko keliu". Autorius ir 
jo knyga buvo sutikti šiltai 
ir nuoširdžiai. Teko asme
niškai aplankyti J. Karvelį 
ir pasigerėti jo turtinga 
biblioteka. Pedagogas Vac
lovas čižiūnas knygos įves
dinime teisingai pastebėjo:

. ši jo paties atsiminimų 
knyga savo turiniu teliudi
ja šviesaus verslininko-kul- 
tūrininko gyvenimo kelią". 
ALTo skyriui Vasario 16-ją 
minint, klube koncertavo iŠ 
Detroito studentės seserys 
Butkūnaitės, o vasario 24 
d. seserys Blandytės. Taip 
klube vyksta kultūriniai pa
rengimai vienas po kitu.

Jonas Švoba

$1,063,715.11
$886,466.41

$643,81910
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iKURYBA IR MOKSLAS!
KUBOS VARGAI

C
T. K LYG A

Bemaž metai prabėgo, kai 
Maskvos valdomoje Lietu
voje oficialiai pakeista ra
šyba. Mūsų kalbininkas Sta
sys Barzdukas Drauge 
trumpai primena praeitos 
vasaros Mokytojų studijų 
savaitėje padarytą nutari
mą prašyti Lituan. Institu
tą — peržiūrėti tą pakeistą 
rašybą ir paskelbti mokyk
lų, spaudos ir visuomenės 

u žiniai. ”Deja, apie šio nu
tarimo vykdymą n;eko ne-, 
girdėti”, pastebi jis ir pri
duria: "nutarimo vykdymu 
pirmiausia turėtų rūpintis 
mūsų švietimo institucijos 
— atitinkami PLB ir paski
rų kraštų švietimo organai, 
jų komisijos, tarybos ir ki
ti”. Bet kadangi- j pat j Li- 

" tuan. Institutą, atrodo, dar 
niekas lig šiol nesikreipė, 
todėl St. Barzdukas visai 
pagirtinai bando "reikalą 
išjudinti iš miego".

Iš tiesų ne tik rašybos, o 
visos kalbos kultūra mums 
svetur būtinai budintina iš 
miego. Kodėl net viešumos 
kalba smunka, gero turinio 
lietuviškos knygos išeina 
pilnos kalbos klaidų, net

* ryškieji žurnalistai neapsi
valo savo kalbinės raiškos? 
Bet šis St. B. minėtas nuta
rimas kreiptis Į L. I-tą ir 
parodo mūsų centrinių vie
netų veiklos ligą — sunkius 
biurokratinius kliuvinius, 
dėl kurių vežimas nepajuda 
iš vietos. Tarp daugelio au
klių — vaikas be galvos'. 
Taip ir eina: ilgi svarsty
mai, siūlymai, prašymai, 
nutarimai, o viskas lieka 
stalčiuj. Už metų kitų ten
ka vėl viską budinti iš mie
go.

O kodėl rašybos reikalo 
nepasiėmė tvarkyti ta čia 
paminėta Įstaigų plejada: 
švietimo organai, jų komi
sijos, tarybos ir kiti? Li
tuanistikos Institutas tedir- 

£ ba mokslinius darbus, o čia 
gi paprastas praktikos rei
kalas, nebūtina šauktis vi
sų išminčių artilerijos nei 
ilgų distancijų biurokrati
jos, kur vieni nutaria, kiti 
prašo, treti vėl svarsto ir 
t.t. Jeigu Lietuvoj pakeista 
rašyba jau vykdoma, o mes, 
pasak St. Barzduko, siekiam 
”ir svetur turėti tokią ra
šybą, kokia vartojama vi

-sos tautos”, tai reikia tik 
ją tiksliai persirašyti, išsi
aiškinti ir paskelbti išeivi
jai. Ko dairytis ir delsti? 
Ar vis nežinoma, kieno tai 
pareiga ? Kiek kartų St. 
Barzdukas turės dar Švie
timo Įstaigas "budinti iš 
miego" ?

'PASAGA' Alė Rūta

Ištrauka iš kelionės įspūdžių į Lietuvą knygos, kuriai
(2) autorė ieško leidėjo.

mūsų buveinę. Nėra ‘Pasagos’ 
vardo Inturisto išleistame biu
leteny, kur sužymėti daugelio 
restoranų vardai ir adresai. O 
gal tai naujas pastatas ir resto
ranas? Pastebėjau, kad nuo 
autobuso laiptelių patekom 
ant dar neužbaigto šaligatvio; 
šviežia aplink, puri žemė. 
Dar su šviesa žengėm į vidų, 
kur galinė siena buvo - pasaga 
pasaga, pasaga ant šviesių 
kvadratėlių, didelis langas už
tiestas ne per dailiausiomis 
užuolaidomis, tarpais prie lan • 
gų prasiskyrusiomis; priešin
goj pusėj - vėl tartum užuolai
dos, kambario atitvara, iš už 
kurios ateidavo padavėjai su 
padėklais. Tie padavėjai pa
sirodydavo labai retai, nes, 
mums įėjus, stalas jau buvo 
padengtas ir valgiais bei gėri
mais nukrautas. Stalas ilgas,* 
palei didelius, užtrauktus sun
kiom užuolaidom langus; nuo 
langų pusės buvo ir ‘garbės 
vietos’; ten mane pasodino 
tarp Juozo M. ir Sofijos.

Stalas padengtas stilingai ir 
turtingai; įmantriai susuktos 
baltos medžiaginės servetėlės 
ir įstatytos į stiklines, gražios 
lėkštės, daug bonkų - šampa
no ir giros, šalti mėsos užkan
džiai su labai skania duona, 
vėliau - šilta jautiena su pada
žu, žalios daržovės ir kiti prie
dai; net ir deserto buvo, tik 
nesuskubau jo paragauti ir ne 
prisimenu, kas buvo patiekta. 
Už Juozo M. sėdėjo Elytė su 
vyru, Prasauskaitė, toliau - vy 
rų grupė, kur sėdėjo ir mano 
brolis Vytautas. Prie Sofijos 
buvo atsisėdusi Nadelė (ta pa
ti, kuri man rašė; ‘Jei tu į Lie
tuvą atvažiuotum, tai aš ke
liais ateičiau, ropote atropo
čiau pasimatyti ...’), Liucija, 
gražusis mūsų kolega S (ir - 
kairusis) bei kiti. Manau, kad 
tame kambary - saliukėj bu
vom apie 30 ar daugiau žmo
nių. Užsėdom visas vietas, at
rodė gražu ir iškilminga, nuo
taika jau iš pat pradžių - gera.

Juozas M. yra geras organi
zatorius, bet ne pats geriau
sias kalbėtojas. Nuoširdus 
žmogus, gilus, daug dėmesio 
skiriąs kitiems, bet emocingu 
kalbėjimu - ar negali, ar neno- 
ri atsiverti. Jis pradėjo pobūvį 
oficialiai, paaiškindamas tiks
lą ir padėkodamas atvyku- 
siems - man iš Amerikos, o ko
legoms - iš įvairiausių Lietu
vos vietelių: Klaipėdos, Aly
taus, Ukmergės, Sakių, Pa
baisko, Plungės, Zarasų, Jur
barko ir, žįnoma, iŠ Vilniaus.

(Tą patį vakarą Juozas man 
pranešė, kad kauniškiai kole
gos rengią man kitą priėmimą 
- irgi restorane.)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą.

Jau laikas buvo eiti žemyn. 
Jos mane apsikabimo. Tar
tum gimnazijoj, kai meigičkos 
eidavom pasivaikščioti korido
rium, pasidairyti į berniukus; 
arba kai pavasariais eidavom 
į aikštę, čiulpdamos ‘maroži- 
ną’ (ledus), ar kramtydamos 
sosiską’ (dešrelę) su bulku- 
te ...

Elytė buvo ir tos pačios (Ro
kiškio) gimnazijos, baigusi ir 
Institutą (rodos, antrąja lai
da). Nuėjus į apačią, pama
tėm daugiau susirinkusių kole 
gų. Vėl sveikinimasis, vėl 
šūksniai, nuostabos, atpažini
mas ir neatpažinimas ... Kai 
kurių prisiminiau vardus, o 
nebežinojau pavardės; kitų - 
priešingai. Jie nerodė nuosta
bos, neužsigavo, suprato.

‘Tartum Instituto korido
riuj!’ - Kažkas pasakė.

Ir - keista! Kaip laikas ne
pajėgia pakeisti žmogaus šir
dies! Čia aš pasijutau, tar
tum tik atsiskyrusi nuo jų - 
atostogoms, ilgoms atostogoms 
... Mes dabar susitikom, ir 
esam tie patys; tokie patys - 
brangūs ir mieli, pažįstami ir 
nenutolę.

‘Rodos, tik vakar ar pernai 
atsiskyrėm ...’ - Sakė ne vie
nas.

Jautėmės gaivūs ir jauni. 
Studentiškų dienų prisimini
mai buvo čia pat ... Ryškūs, 
brangūs, gražūs. Girulių 
bendrabutis, kelionės, audito
rija (aulė), biblioteka, semi
narai... Iškylos. Kopose, pa
jūry, po miestą, po Klaipėdos 
kraštą... Kopų smėly įmintos 
gilios pėdos, pajūrio sualėly- 
džiai, plaukimas prieš ban
gas ... Dainos Girulių miš
ke ...

Čia pat, atrodė dabar - čia 
pat. Ir mes... Norėjosi pokš
tauti, erzintis vienas kitą, 
juoktis, prisiminti jaunų išdai
gas ...

Ne, tačiau, ne visiškai taip. 
Tik momentais. - Vėl pastebi 
jų veiduose liūdesį. Apsiniau
kia ir mano veidas. Juk nebe 
visi čia esame. Kur - anie? Ka • 
puošė, dar Sibire, dar gal ka
lėjime; arba - sunkių ligų pri
spausti namie, ar šeimos var
gų uždaryti. Čia - tik laimin
gieji ...

Juozo gerai viskas sutvarky
ta. Jau prie ‘Gintaro’ laukia 
autobusiukas, dailus ir pato
gus, mus nuvežti į ‘Pasagos’ 
restoraną. Susėdam kokia dvi 
dešimt ar daugiau žmonių. 
Mes prieky sėdim su Emilija 
M. Už mūsų - kolegė B. su vy
ru, ir Verutė su mano seseria, 
ir pats Juozas su vyrais - kaip 
mūrais, kitoj pusėj - baltais ba
tukais ir dailiu kostiumėliu 
Barbutė P., marga suknele ir 
lietpalčiu VI. B., ir gražioji Al 
dona, baltą ramunę į atlapą 
įsisegusi, nuotaikinga Sofija N. apie mane, dar mažiau - apie 

čia esančius (ir nesančius) ko
legas; tik paminėjo, kad kiti 
negalėjo, dar kiti - susirgo; ir 
tuoj paskaitė porą sveikinimo 
telegramų bei perdavė linkė-

Juozo įžanginėj kalboj (o ir 
vėlesniuose - junginio-žodžiuo 
se) nebuvo daug pasakyta nei

ir kiti bei kitos. O Juozo sū
nus visą laiką ‘šaudo’ mus savo 
aparatu ...

Gal už dešimties minučių 
važiavimo pasiekėm to vakaro

jimų, kuriuos gavęs telefonu 
ar laiškais. Bet jis gražiai iš
reiškė (kiek susijaudinęs) tą 
bendrą jausmą, kuris visus pir 
mos laidos, ir kitų laidų, kole
gas riša, kurio nesunaikina lai 
kas, tolumos, nei aplinkybės. 
Pasveikinęs mane, prašė visų 
išgerti, o paskui - vaišintis, pa 
sikalbėti ir, kas išdrįsta, gar
siai po žodelį pasakyti. -

Išdrįso - nemažai! Kalbėjo 
tuoj Elytė, prisimndama bend
rus mūsų gimnazijos metus, ir 
Instituto nuotaikas, ir ilgų iš
siskyrimo metų perplėštos už
maršties uždangas. Ji kalbėjo 
drąsiai ir įdomiai, nors mote
riškai, be ypatingo plano, be 
idėjinių užuominų. Kalbėjo 
Sofija - poetiškai; ji net padek 
lamavo savo sukurtų posmų, 
bei žinomų poetų eilėraščių:

Vyturiu noriu būti.
Ir žuvėdros balsu klykti il

gesį jūros.
Noriu - sakalu būti,
Skrajoti aukščiau už visus.
Nebežinojau tikrai, kur jos 

posmai, kur kitų poezija, nes 
ji citavo ir Vladą Mozūriūną, 
ir Maldonį ir kitus.

Paskui kalbėjo vyrai.
(Aš buvau aplink stalą pa

leidusi savo tris atsivežtas kny 
gas - susipažinti.)

Vladas K. dėkojo, kad įam
žinau 'Laiškuose jaunystei’ jo 
žmoną. Dėkojo už apsilanky
mą Vilniuje, už nuotaiką ta
me pobūvy ... ,

Nebeįmanoma atpasakoti 
kalbų ir linkėjimų. Vienas ko 
lega kalbėjo labai rimtai (jis - 
kairysis, - pranešė man Juozas 
M.), iš idėjinės pusės, apie mo 
kytojo pareigas ir viltis ... Ki
tas, kuris pasisakė ‘buvęs dau
geli metų kurortuose’ (Sibire), 
kalbėjo irgi drąsiai - apie mū
sų tautos kančias, apie lietu
vio idealą ir ... viltis.

(Bus daugiau)

ę«$ (e< tM
MM——_ SKIRPSTAS

Labai kukliai, vos pastebimai, pasigarsino nauja Kultūros 
taryba. O verta buvo daug išdidžiau šūktelt ir oriai sėstis Į 
pirmą vietą, nes tai mūsų kultūros reprezentacinė vadovybė 
išeivijoj, jai privalomas nemažas visų mūsų domesys ir pagarba. 
Dėkui Dievui, dar turim apsčiai žmonių savoj visuomenėj, ku
riem tikrai rūpi savos kultūros gyvybės pulsas, jos aukštesnis 
lygis pagal galimybes, taip pat ir nuolatinis jos puoselėjimas 
pažangos linkme.

• Paskaičius pranešimą apie naują Kultūros tarybą, nevie
nam kilo viltis, kad — nauja šluota visada gražiau šluoja. 
Būtent: gal dabar bus bent kiek aukščiau pasistūmėta taip 
svarbioj išeivijos reikšmingųjų darbų srityje, kuri tebėra gero
kai apleista. Gal nebebus tenkinamasi vien tarpininkavimu L. 
Fondui, kai reikia vieną kitą premiją kam suteikti. Iš viso 
laukiama įžvalgaus ir visapusiško kultūros reikalų aprėpimo 
centriniu mastu ir — konkrečių, ryškiau detalizuotų planų pa
skelbimo. Žinoma, ir glaudesnio santykio su platesne visuomene. 
Tas santykis, artimesnis ryšys — būtinas darbų pažangai ir 
visos veiklos sėkmingumui, nes be gyvos atsparos savoje visuo
menėje bet koks vadovų bruzdėjimas lieka blankus ir bevaisis, 
kaip javo pasėlys be tinkamos žemės šaknim įleisti. Todėl da
bar, kad visuomenės domesys ir pasitikėjimas neišgestų bei abi
pusis ryšys stiprėtų, patartina Kultūros tarybai nedelsiant kurti 
savo darbo planų prospektus ar bent artimiausių žygių gaires 
ir kuo dažniausiai daryti pranešimus spaudoj.

• Antanas Dundzila — dėlei Skautų Brolijos sumanymo iš 
nemokančių lietuviškai jau nebereikalauti lietuvių kalbos — 
Dirvoje paskelbė labai karštai jautrų straipsnį, skatindamas dar 
nepasiduoti tokiam nuosmukiui ir visom išgalėm bei priemo
nėm uoliau ugdyti savos kalbos vartojiimą. Jokiu būdu nesiau
rinti, nedaryti nuolaidų šioje mažne svarbiausioje tautinės kul
tūros šakoje. A. Dundzila meta teisingą priekaištą ir mums vi
siems, esą "atėjo laikas pasižiūrėti patiems į save, kaip patys 
kalbame lietuviškai, kaip rašome, ką skaitome lietuviškai ir t.t.”

Kaltė aiškiai krinta visai vyresniajai kartai dėl jaunimo 
menkėjančios savos kalbos. Iš tiesų pats laikas susiprasti! Tai 
ne vien tėvų ar mokytojų su švietimo vadovais rūpestis, bet 
visų mūsų sąžinės skaudulys, ir visi privalom individualiai ir 
organizuotai pakelti kovą prieš savo apsileidimą. Negana vien 
dejuoti, bet pasitikrinkim kiekvienas savo tautinį nuoširdumą: 
ar viską padarome, kas tik galima, ar visur veržliai ir be 
kompromisų stojame už lietuviškos kalbos gyvybę bei grynu
mą? O tam progų daug: šeima, organizacijos, pramogos, pamal
dos. renginiai, išvykos ir t.t. Dėl lietuviškos kalbos nedarykim 
jokių išimčių. O jau ir tėvynėj vergiją kenčiantieji broliai se
sės pirštu prikišamai mus kaltina, kad nors dailiai pakalbam 
apie patriotizmą, bet sunkiausiu tautos nelaimės momentu ne
atliekame savos pareigos ...

• Garsusis P. Stolypinas, dar prieš iškildamas caro impe
rijos ministru pirmininku, valdė Lietuvoj keletą stambių dvarų. 
Jo žentas Bokas, jūrų laivyno karininkas, irgi kurį laiką gy
venęs Žemaitijoj, tvirtino, jog “Stolypinas buvo lietuvis ar lie
tuvių kilmės ir jo pavardė buvusi Stulpinas. Kilęs iš Stalu
pėnų” (Europos Lietuvos, nr. 6).
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PADĖKIME SESELĖMS 
PUTNAM1ETĖMS 

PASISTATYTI NAMUS

Chicagoje labai gyvai 
veikia Nekaltai Pradėtosio- 
sios Marijos seserų rėmėjos, 
vadovaujamos veiklios vi- 
suomenininkės ir daugelio 
lietuvių organizacijų nepa
ilstamos talkininkės ar va
dovės Marijos Rėmienės.

Rėmėjos kiekvienais me
tais Chicagoje surengia 
bent porą gerų renginių ir 
pelną atiduoda Putnamo lie
tuvėms seselėms. Rudens 
metu suruošia, jau įsipilie- 
tinusią, sėkmingą rūbų pa
rodą, o pavasarj — koncer- 
tą-vakarienę.

Pavasaris koncertas-va- 
karienė įvyko š. m. kovo 9 
d. Jaunimo Centro didžiojo
je salėje, žmonių prikvietė 
pilnutėlę salę, virš 400. Į 
tokio pobūdžio renginius, 
šiuo metu retai pavyksta 
tiek žmonių sukviesti. Tas 
parodo putnamiečių popu
liarumą Chicagos visuome
nės tarpe.

Renginys pradėtas šv. 
mišiomis tėvų jėzuitų per
pildytoje koplyčioje. Pamal
das laikė ir atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. V. Rim
šelis. Po pamaldų visi susi
rinko j didžiąją salę, kur 
rėmėjų pirm. M. Rėmienė 
visus pasveikino ir pakvietė 
kongregacijos vadovę sese
lę Margaritą Bareikaitę tar
ti žodj. Ji dėkojo Chicagos 
lietuvių visuomenei už ro
domą dosnią materialinę ir 
moralinę paramą. Putna- 
mietės dirba Dievo garbei 
ir sielų išganymui. Organi
zuoja ir veda jaunimo sto
vyklas, slaugo senelius, dir
ba lietuvių tarpe.

Besirūpindamos kitais, 
turi pasirūpinti ir savimi 
bei ateities gyvenimu. Mo
tiniškas namas visiškai pa
seno ir nežiūrint iškaštingų 
remontų, darosi nesaugus ir 
pavojingas gyventi. Valsty
binės priežiūros komisijos 
ir įvairios inspekcijos rei
kalavo pagrindinai atnau
jinti arba apleisti. Pasita
rus su rėmėjais ii' žinovais, 
nutarta statyti naujas pa
talpas, pritaikytas šių die
nų reikalavimams. Darbai 
jau pradėti ir reikalingi 
stambesnės visuomenės pa
ramos.

Maldą sukalbėjo vysku
pas Vincentas Brizgys. Pa
sisotinus sočia vakariene, 
paruošta žinomos virėjos 
Onos Norvilienės ir jos pa- 
gelbininkės Liudos Kybar
tienės, programos vadovė 
M. Rėmienė pranešė stam
biuosius šio vakaro aukoto
jus: po 1000 dol. aukojo 
Juozas Vaineikis ir Jonas ir 
Bronė Veselkos, po 500 dol. 
— Antanas ir Marija Ru
džiai ir nesiskelbiąs gerada
rys. Daugelis aukojo po ma
žiau. Aukotojams išreikšta 
nuoširdi padėka.

Iškilioji operos solistė 
Dana Stankaitytė, akompa
nuojant Alvydui Vasaičiui, 
davė ištisą koncertą. Ji pa
dainavo operų ištraukas ir 
lietuvių kompozitorių har
monizuotas dainas: K. Ba
naičio, V. Klovos, J. Karna- 
vičiaus, B. Kutavičiaus ir 
A. Ponchielli (La Giocon- 
da). Susirinkusieji labai 
šiltai priėmė solistę ir iš
prašė bisui. Rengėjų vardu 
solistei įteikta gėlių puokš
tė.

M. Rėmienė pranešė, kad 
solistė D. Stankaitytė, mu
zikas A. Vasaitis, vakarie
nės paruošėjos Ona Norvi
lienė ir pagelbininkų Liuda 
Kybarienė, jaunosios patar
nautojos bei kiti talkininkai 
jiems priklausanti honorarą 
paaukojo seselių namų sta
tybos fondui.

M. Rėmienės vadovauja
mas šis renginys praėjo 
sklandžiai ir nuotaikingai. 
Susirinkusieji tarpusavyje 
pabendravo, o paaukotos su
mos seselėms palengvins 
savos pastogės statybą.

Putnamietės seselės lei
džia du kart metuose leidi
nį "Bendradarbis”, kurio 
jau pasirodė 26 numeriai. 
Leidinyje apstu informaci
nės medžiagos ir lietuvybę 
bei tikėjimą išlaikyti skati
nančių straipsnių.

Seselės putnamietės šiuo 
metu yra pačios lietuviš
kiausios vienuolės ir visą 
savo patirti bei sugebėji
mus skiria lietuvių jauni
mui ir artimui pagelbėti. Jų 
pastangos visų lietuvių tu
rėtų būti remiamos.

LIETUVIŲ FONDO 
LEIDINYS

š. m. kovo 7 d. buvo su
sirinkusi Lietuvių Fondo 
leidinio komisija: LF Tary
bos pirm. dr. A. Razma, 
valdybos pirm. dr. G. Balu- 
kas, redaktorius A. Bagdo
nas ir dalis bendradarbių.

Redaktorius A. Bagdonas 
supažindino su esama pa
dėtimi. Iki šiol leidinį užsi
sakė 740 prenumeratorių ir 
sudėjo apie 15,000 dol. Ben
dradarbiai jau atsiuntė 22 
straipsnius, dar laukiama 
10-12 rašinių. Jiems para
šyti duotas paskutinis ter
minas š. m. balandžio 30 d.

Lietuvių Fondo narių 
vardinis sąrašas yra suda
rytas, bet naujai įstojusie
ji nariai bus Įtraukiami iki 
paskutinio momento, prieš 
atiduodant spaustuvei rink
ti.

Fotografijų albumas taip 
pat yra paruoštas, bet dar 
gali būti papildomas, užsa
kant knygą.

Meninis ir techninis va
dovas dail. Petras Aleksa 
painformavo, kad nustatyti 
knygos formatą ir apimtį 
dar yra per anksti. Reikia 
turėti visą medžiagą bei 
nuotraukas ir apskaičiuoti,

Vl-ji Lietuvių Tautinių Šokių Šventė įvyks liepos 6 d. 2 vai. popiet Intemational am- 
phitheatre, Chicagoje. Nuotraukoje tautinių šokių grupė "Rūta” iš Denver, Colorado atvyks į 
šventę. Grupės vadovė — Antanina Bulotienė. S. Pliuškonio nuotr.

kaip praktiškiau ir ekono
miškiau būtų galima atlikti. 
Kadangi šiame leidinyje 
nusimato arti 1000 didesnių 
ar mažesnių nuotraukų, tai 
labai svarbu nustatyti tin
kamą knygos formatą.

Susirinkusieji vieningai 
pritarė redaktoriaus dirba
mam darbui ir pageidavo, 
kad pasižadėjusieji laiku at
siųstų savo straipsnius. Nu
tarta paruošiamąjį darbą 
stumti pirmyn ir bent atei
nančiais metais atiduoti 
prenumeratoriams, žinovų 
teigimu, spaustuvės darbas, 
korektūrų skaitymas, įriši
mas ir kiti reikalai gali 
trukti kelis mėnesius. Ne
žiūrint kainų kilimo, knygos 
kainą norima palikti tą pa
čią, 15 dol., bent iš anksto 
užsiprenumeravusiems.

Dar kartą nariai prašomi 
užsisakyti knygą ir pridėti 
auką infliacijai sumažinti. 
Lietuvių Fondo vadovybė 
pilnai supranta prenumera
torių nekantrumą, bet nori 
esamomis sąlygomis darbą 
atlikti geriausiai.

Lietuvių Fondo adresas: 
2422 W. Marųuette Road, 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-925-6897.

STEIGIAMA 
LITUANISTINĖ 

KATEDRA

PLB ir PLJS bendras 
valdybų posėdis įvyko š. m. 
kovo 5 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. PLB pirm. V. 
Kamantas painformavo apie 
atliktus darbus ir ilgiau 
buvo sustota prie Pietų 
Amerikos kultūrinių viene
tų gastrolių, dabai* vyks
tančių JAV ir Kanadoj. Dr. 
L. Kriaučeliūnas džiaugėsi 
lietuvių visuomenės dideliu 
susidomėjimu, dalyvavimu 
koncertuose ir jaunimo glo
ba. Apžvelgė finansinę pu
sę, kuri nėra labai džiugi, 
nes šių ansamblių kelionės 
yra labai išlaidingos. Ke
lionės išlaidos lėktuvais sie
kia 43,000 dol. ir autobusas 
apie 5,000 dol. Kreipiasi į 
visą visuomenę ir dar kartą 
prašo paramos, kad išlygin
tų susidarantį nuostolį. 

Koncertų pajamos vos pa
dengia rengimo išlaidas ir 
keliones autobusu iš miesto 
į miestą. Taip pat painfor
mavo, kad atvyksta meni
ninkai R. Lampsatytė ir P. 
Odinis iš Europos, kurie 
duos koncertus didesniuose 
lietuvių junginiuose.

Svarstytas Clevelando 
”Nerijos” pasiuntimas į 
Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijas. ši išvyka kainuo
tų 14-15000 dol., kuriuos tu
rėtų sudėti trys šaltiniai: 
pačios Nerijos, Clevelando 
apylinkė ir PLB valdyba. 
Kadangi žibučių ir Ąžuoly
no atkvietimas yra labai iš- 
kaštingas, tai Nerijos išvy
ka jungiama su 2-3 mergai
čių įsipareigojimu bent 1 
mėn. padirbėti su Argenti
nos, Brazilijos ar Urugva
jaus jaunimu. PLJS valdy
ba jau yra sudariusi savo 
planus.

Lituanistinės katedros 
steigimo klausimu kalbėjo 
Leonas Raslavičius. Jis ap
važinėjo ir kalbėjosi su 
Harvardo, Ohio Statė Co- 
lumbus ir Kent, Ilinois 
Statė Chicagos Girele Cam- 
pus ir Kalifornijos UCLA 
universitetų vadovybėmis. 
Harvardo universitete yra 
įsitaisę ukrainiečiai ir turi 
ne tik savo katedras, bet ir 
studijų centrą, čia kated
ros įsteigimas yra labai 
brangus ir reikia turėti mi
lijoninį kapitalą. Kituose 
valstybiniuose universite
tuose sąlygos yra panašios 
ir reikia turėti 75,000 dol. 
Dalį gali pridėti patys uni
versitetai iš savo ar kitokių 
fondų. Naudojamos būtu tik 
palūkanos, o pagrindinis 
kapitalas liktų neliečiamas.

Aptarti kai kurie LB ir 
LJS valdybų konferencijos 
reikalai. Konferencija įvyk
sta š. m. kovo 22 ir 23 d.d. 
Detroite.

ATOSTOGOS KARIBŲ 
JUROJE

PLB ir PLJS ruošia pra
moginę saulėtą kelionę po 
Karibų jūros salas. Kelionė 
įvyks 1980 m. gruodžio 7-14 

d.d. — 7 dienas. Panamoj 
registruotu laivus tss MAR- 
DI GRASS (27250 tonų). 
Sustojimai numatyti tri
juose gražiausiuose uostuo
se: NASSAU — Bahamas, 
SAN JUAN — Puerto Rico 
ir ST. THOMAS — U. S. 
Virgin Islands.

Kelionės metu laive bus 
daug pramogų ir įvairumų. 
Kiekvienas ras pagal savo 
įnorius ir įpročius patogu
mų ar sportinių įrengimų. 
PLB ir PLJS valdybos kvie
čia savo atostogas praleis
ti Karibų jūroje.

Registraciją priima ir 
smulkesnę informaciją tei
kia AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 
So. Western Avė., Chicago, 
III. 60643, tel. 312-238-9787 
(kalba lietuviškai). Prašo
me nedelsti, nes vietų skai
čius ribotas. Registracija 
priimama iki š. m. balan
džio 1 d.

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo jaunimo premijos 
įteikime, kuris įvyks kovo 
mėn. 30 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro 
kavinėje, meninę progra
mos dalį išpildys Jūratė 
Tautvilaitė ir Renata Biels
kytė. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

LIETUVIŲ OPEROS 
SPEKTAKLIAI

Chicagos lietuvių operos 
kolektyvas šių metų sezo
nui stato dvi operas: Car- 
miną Buraną ir Pajacus.

Spektakliai įvyks š. m. 
balandžio 19, 20 ir 26 d.d. 
Marijos auditorijoje.

Dirigentas A. Vasaitis, 
režisierius D. Hicks, solis
tai — G. čapkauskienė, M. 
Momkienė, C. Kogut, S. Ba
ras, A. Brazis, A. Grigas, 
P. Gudas, J. Savrimas, L. 
Stukas ir operos choras. 
Baletas — 40 šokėjų, cho
reografija V. Karosaitė ir 
J. Puodžiūnas.

Bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71st St., Chi
cago, III. 60629, telef 31“- 
471-1424.
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Dr. Dovas Zaunius (4)

Užsienių reikalų ministerijos 
tarnyboje

Iš tos ministerijos 
"žinynų” patiriame, kad jo tarnyba prasidėjo 
dar pačiomis pirmomis valstybinio aparato kū
rimosi dienomis, dar 1919 m. sausio 15 d. Tai
gi, Zaunius pasitraukė iš'vokiečių kariuomenės 
tuojau po revoliucijos Vokietijoje bei karo pa
liaubų ir pradėjo tarnybą Lietuvos valstybei, 
tik ką susidarius savajai vyriausybei (1918 m. 
lapkričio 11 d.). Petras Klimas savo veikale 
"Iš mano atsiminimų” rašo: "Bene pirmas pa
sišovė į užsienių reikalų ministerijos tarnauto
jus D. Zaunius... Z. buvo priimtas ne visai 
aiškioms pareigoms — ar politikos departamen
to direktoriaus, ar reikalų vedėjo” (p. 239). 
Paties Petro Klimo tuo metu, kai Zaunius pra
dėjo darbą užsienių reikalų ministerijoje, Kau
ne jau nebebuvo. Jis kartu su prof. Voldemaru, 
ministru pirmininku ir užsienių reikalų mi
nistru, traukė su didelėmis kliūtimis per karo 
nuniokotą Vakarų Europą Paryžiaus link, pasi
ryžę ginti atgimusią, priešų puolamą Lietuvos 
valstybę taikos konferencijoje.

Praėjus 10 metų, 1928 m. sausio 15 d., už
sienių reikalų ministerijos valdininkai paminė
jo Dr. Dovo Zauniaus tarnybinę sukaktį, įteik
dami jam sveikinimo adresą. Sukaktuvininkas 
tuo metu ėjo aukštas užsienių reikalų ministe
rijos generalinio sekretoriaus pareigas, taigi 
buvo antras asmuo tos žinybos tarnybinėje hie
rarchijoje. Sveikinimo tekstas būdingas tai at
mosferai, kuri tais laikais viešpatavo mūsų val
dininkijoje. Tekstas skamba taip:

"Aukštai Gerbiamam p. dr. Dovui Zauniui, 
užsienių reikalų ministerijos generaliniam se
kretoriui.

Pone Daktare,
Dar 1919 m. sausio mėn. 15 d. Tamsta 

pradėjai sunkią, bet garbingą ką tik atgimu
sios iš karo griuvėsių Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinę tarnybą, šiandien sukanka lygiai 
10 metų Tamstos kilnios darbuotės. Mes žino
me, kad tas dešimtmetis yra gana trumpas pe
riodas, bet užtat jis mūsų Nepriklausomos Vals
tybės gyvenime yra be galo reikšmingas. Per 
tą laiką Tamstai daug teko kovoti dėl Lietuvos 
politinės Nepriklausomybės ir jos išlaikymo. 
Daug jau padaryta, bet dar svarbūs ir sunkūs 
darbai tebelaukia.

šia proga leisk, Pone Daktare, mums palin
kėti Tamstai ilgiausių metų ir ištvermės kovo
jant Lietuvos politikos lauke už šventąsias mū
sų Tautos teises.

Užsienių reikalų ministerijos valdininkai”.

Tuo pat metu sveikinimo adresas įteiktas 
Jurgiui Savickiui, užsienių reikalų ministerijos 
teisių-administracijos direktoriui. Iš sveikini
mo patiriame, kad J. Savickis priimtas diploma- 
tinėn tarnybon penkiomis dienomis anksčiau 
nekaip Dr. Zaunius, būtent 1919 m. sausio 10 d. 
Bet reikia atsiminti, kad J. Savickio anuo me
tu iš viso nebuvo Lietuvoje. Jis priklausė tai 
trijulei, kurią Nukentėjusiems nuo Karo šelpti 
Komitetas Petrapilyje pasiuntė dar karo metu 
į Skandinavijos valstybes. Trijulę sudarė du 
rašytojai — Jurgis Savickis ir Ignas Jurkū- 
nas-šeinius ir teisininkas Jonas Aukštuolis. 
Jiems pavesta organizuoti pašalpos teikimą 
Vokietijoje atsidūrusiems lietuviams karo bei 
civiliniams belaisviams ir internuotiesiems, be 
to, būti tarpininkais tarp lietuvių, išsiblaškiusių 
abiejose kariaujančių valstybių pusėse, šie de
legatai skandinavų šalyse buvo tarytum neofi- 
cialiniai lietuvių tautos "ambasadoriai” dar 
prieš valstybės atsistatymą. Paskelbus valsty
binę nepriklausomybę, visi trys sudarė mūsų 
jaunosios diplomatijos branduolį, bet jie anuo 
metu gyveno užsienyje, tuo tarpu kai Dr. Zau
nius buvo tas asmuo, kuris kūrė pačią minis
teriją. Sveikinime sukakties proga J. Savickiui 
pavartotas, turbūt, sąmoningai, gana neaiškus 
sakinys, būtent kad jis 1919 m. sausio 10 d.

Dr. Albertas Gerutis

pradėjęs ”beveik vienas pirmųjų sunkią diplo
matinę tarnybą”. Matomai, sveikinimo auto
riams patiems nebuvo aišku, kam gi iš tikrųjų 
priklauso pirmojo užsienių reikalų ministerijos 
tarnautojo garbė. Autoriai nedavė aiškaus at
sakymo ir pavartojo Savickio atžvilgiu dvipras
mį pasakymą ”beveik vienas pirmųjų”.

Savo naujoje tarnyboje Dr. Zaunius greit 
ėmė kilti. Pradėjęs patarėjo pareigose, jis tų 
pat metų balandžio mėnesį paskirtas laikinuo
ju ministerijos valdytoju. Tiek užsienių rei
kalų ministrui prof. Voldemarui, tiek artimiau
siam jo bendradarbiui Petrui Klimui išvažiavus 
į Paryžių ginti Lietuvos reikalų taikos konfe
rencijoje, Zauniui teko ministerijos formavi
mas iš pačios apačios. "Lietuvos Aidas” sta
čiai rašė, kad jis "organizuoja užsienių reikalų 
ministeriją Kaune".

Užsienių reikalų ministrui Voldemarui 
esant Paryžiuje, jis paliktas užsienių reikalų 
ministru iki 1920 m. birželio 19 d., kai tas pa
reigas perėmė Dr. Juozas Purickis, bet jau pir
mame Mykolo Sleževičiaus kabinete 1918 m. 
pabaigoje, šalia prof. Voldemaro, ministerijos 
valdytoju paskirtas Augustinas Janulaitis.

Pravers šioje vietoje pastebėti, kad "Mažoji 
Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija” iš viso 
ignoruoja tokį akivaizdų faktą, kad prof. Vol
demaras buvo ne tik pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos valstybės ministras pirmininkas, bet 
ir užsienių reikalų ministras. Pagal sovietų en
ciklopediją "pirmosios burž. vyriausybės užsie
nio reikalų ministras” buvęs — Janulaitis. Tuo 
teigimu sovietų šaltiniai aiškiai prasilenkia su 
tiesa. Kažkodėl sovietams prireikė nutylėti, kad 
prof. Voldemaras buvo nepriklausomybės pra
džioje užsienių reikalų ministras. Lygiu būdu 
sovietinė enciklopedija nė nepaminėjo Dr. Dovo 
Zauniaus, nors rašoma apie jo tėvą ir seserį 
Mortą. Mažosios Lietuvos sūnui, pasidariusiam 
nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienių rei
kalų ministru, sovietinėje enciklopedijoje vie
tos nerasta!

Iš mano surinktų šaltinių seka, kad Dr. 
Zaunius buvo pirmasis užsienių reikalų minis
terijos politikos departamento direktorius. Bu
vęs Amerikos lietuvis B. K. Balutis toms pa
reigoms paskirtas po Zauniaus, jam išvažiavus 
pasiuntiniu į Rygą.

Dr. Zauniaus tarnybos pradžioje jam buvo 
pavedamos įvairios specialinės misijos. Mato
mai, ano meto vyriausybės greit Įvertino jo pa
siruošimą bei sugebėjimus ir pakartotinai sky
rė jį specialiniams uždaviniams. Tuo atžvilgiu 
Zaunius užima išimtinę vietą. Gal tiktai dar 
vienas diplomatas, būtent Vaclovas Sidzikaus
kas, panaudotas įvairiems pavedimams, galėjo 
tuo atžvilgiu su juo lygintis. Beje, abu šie dip
lomatai buvo artimai susibičiuliavę.

1919 m. birželio 16 d. sudaryta komisija, 
kuriai pavesta iki liepos 31 d. paruošti Steigia
mojo Seimo rinkimų įstatymo projektą. Jai pir
mininkavo to meto vidaus reikalų ministras Pet
ras Leonas. Kaip užsienių reikalų ministerijos 
"reikalų vedėjas” (valdytojas) komisijos nariu 
paskirtas Dr. D. Zaunius.

Kartu su inŽ. Tomu Naruševičium, pirmi
ninkavusiu Lietuvos delegacijai taikos sutarčiai 
su Sovietų Rusija sudaryti, D. Zaunius 1920 m. 
vasarą paskirtas delegacijon, kuriai pavesta 
vesti derybas sienai su Latvija nustatyti. 1920 
m. rugsėjo 28 d. Rygoje pasirašyta su latviais 
sutartis, pagal kurią susitarta sudaryti arbi
tražo (trečiųjų teismo) komisiją, kuriai pavesta 
nustatyti sieną tarp abiejų valstybių, jeigu abi 
šalys negalės tiesiogiai susitarti. Komisijos pir
mininku numatyta pakviesti britų pilietį, šią 
sutartį kaip Lietuvos vyriausybės atstovai pa
sirašė T. Naruševičius ir Dr. D. Zaunius.

Kaip žinoma, pagal minėtą sutartį komisi
jos pirmininku paskirtas prof. James Young

Dr. Dovas Zaunius 1920 metais Pabaltijo valsty
bių konferencijoje. Iš kairės: dr. Dovas Zaunius, dr. 
Jurgis Šaulys. Latvijos užs. reik, ministeris Zigfrids 
A. Meierovits ir stovi Karlis Ulmanis.

Simpson. 1921 m. kovo 21 d. komisija priėmė 
sprendimą dėl Lietuvos-Latvijos sienos. Lietu
vai buvo praipžinta Palanga, iki tol įėjusią į 
Kuršo gubernijos ribas.

Dr. Zaunius dalyvavo pirmuosiuose kon
taktuose su sovietais Tartu mieste, kur tartasi 
dėl politinių įkaitų ir kitokių kalinių grąžinimo. 
Per Tartu derybas aptartos ir taikos sutarties 
su Sovietų Rusija galimybės. Zaunius taip pat 
atstovavo Lietuvos vyriausybei, kai buvo likvi
duojama bermontiada. Jis dalyvavo kaip Lie
tuvos atstovas vakarų santarvininkų komisi
joje, kuriai pirmininkavo prancūzų generolas 
Niessel.

5. Dr. Zaunius paskirtas diplomatiniu atstovu 
į Latviją

1920 m. vasario 8 d. Dr. Zaunius paskirtas 
Lietuvos atstovu Latvijoje reikalų vedėjo 
(Chargė d’ Affaires) titulu. Petras Klimas pa
stebi (Iš mano atsiminimų, pusi. 243), kad Zau
nius išvykęs atstovauti Lietuvai į Rygą, "atli
kęs savo misiją likviduojant bermontiadą". Iki 
tol Lietuvai Rygoje atstovavęs Dr. Jonas šliu
pas iš pareigų pasitraukė. Dinamiškasis dakta
ras šliupas, kurį laiką pritapęs prie Lietuvos 
diplomatinės misijos Londone, o netrukus per
keltas Rygon, besikūriančios užsienių reikalų 
ministerijos tarnyboje vis dėlto neilgai teišsi
laikė, nors jis savo raštuose dar anksčiau už 
daugelį kitų reiškė susidomėjimą užsienių poli
tikos problemomis, ypač keldamas artimo ben
dradarbiavimo idėją tarp giminingų lietuvių ir 
latvių tautų.

1921 m. lapkričio 10 d. Zauniui suteiktas 
ministro rezidento titulas ir tuo pagrindu jis 
galėjo įteikti savo kredencialus Latvijos valsty
bės prezidentui, tuo tarpu kai reikalų vedėjas 
Chargė d’Affaires) teikia savo įgaliojimų raš
tus užsienių reikalų ministrui.

Jau rašydamas apie Petrą Klimą, atkrei
piau dėmesį į tą savotišką faktą, kad Zaunius 
paskirtas prie Latvijos vyriausybės ne nepa
prasto pasiuntinio ir įgalioto ministro titulu, 
kaip tai tuo metu buvo visuotinai priimta (am
basadorių titulai paplito tiktai po antrojo pa
saulinio karo), bet ministru rezidentu, šis ran
gas tiktai retais atvejais būdavo skiriamas at
stovui svetimoje valstybėje. Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinėje praktikoje tiktai atsto
vas Prancūzijoje Oskaras Milašius turėjo, ša
lia Dr. Zauniaus, tokio pat rango įgaliojimus. 
Zauniaus atveju ministro rezidento titulo su
teikimą galėjo sąlygoti ne paties atstovo asme
ninės kvalifikacijos (jis jų turėjo pakankamai), 
bet Kauno vyriausybės kokie nors sumetimai 
kaimyninės Latvijos atžvilgiu.

1921 m. lapkričio 20 d. Dr. Zaunius pa
skirtas Chargė d’ Affaires taip pat Estijai. Bet 
tose pareigose jis neilgai teišbuvo, tik iki 1922 
m. vasaros, kai į Estiją atstovu paskirtas Vik
toras Gailius, irgi Mažosios Lietuvos lietuvis 
kaip ir pats Zaunius. V. Gailius, kurio gimtinė 
buvo Klaipėdos krašte, irgi buvo pritapęs prie 
atgimusios Lietuvos diplomatinės tarnybos ir 
pradėjo dirbti pasiuntinybėje Berlyne. Ten jis 
pakilo iki atstovo pareigų.
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DAKTARUI ANTANUI RUKŠAI MIRUS
Dr. J. Jakštas

1980 m. vasario 20 d. mirė 
Augsburge (Vokietijoje) trum
pai sirgęs dr. A. Rukša. Gal 
mažai žinomas plačiai visuo
menei, nes nebuvo koks politi
kas, visuomenės veikėjas ar 
publicistas, kurio vardas būtu 
kartojęsis dieninėje spaudoje. 
Tačiau savo darbais jis labai 
gerai buvo žinomas akademi
nėse sferose ir šiaip šviesuome
nei, sekančiai mūsų kultūrinį 
gyvenimą ir mokslinę kūrybą. 
Velionis buvo mokslui atsidė
jęs darbininkas, mokslininkas 
ir kaip apie mokslo vyrą apie 
ji tegalima kalbėti, minint jo 
nueitą gyvenimo kelią.

A. Rukša gimė 1900 m. lie
pos 15 d. Zigonių vienk., Pa
baisko valse., Ukmergės apskr 
Anksti (1907 m.) netekęs tėvo, 
jis buvo auklėjamas daug vy
resnio brolio, kuris valdė ir 
stamboką ūkį. Jis pajėgė leisti 
Antaną i privatinę Ukmergės 
gimnaziją, kur mokslas buvo 
gan brangus (žmonės kalbėjo, 
kad metinis mokesnis siekė 
150 rublių). Karo metu mokė
si Rževoje (Rusijoje), kur šei
ma buvo pasitraukusi. Čia išė
jo 7 klases ir po karo, 1918 m. 
grįžo į tėviške Zvigonis. Kai 
bolševikai nuo 1919 m. pra
džios okupavo beveik visą 
Aukštaitiją ir jo tėviškę, Anta
nas patraukė į Kauną ir stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę. Po kiek laiko įstojo į ka • 
ro mokyklą ir ją baigė 1919 m 
gruodžio mėn., antra laida, 

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

giminėms Lietuvoje Ir SSSR tęsiamas ir toliau, kaip buvo 
per pastaruosius 50 metų. 

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
Siunčiant DOVANAS — SIUNTINIUS savo giminėms, yra 

geriausias kelias sutelkti jiems džiaugsmo.
Siuntiniai priimami šioje įstaigoje ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

CENTRINĖ (STAIGA:
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 925-3455
Atidaryta kas dieną nuo 9 A.M. — 4:30 P.M. 

Šeštadieniais: 10 A.M. — 1 P.M.

BAL TUMORE, M D. 21224, 3206 Eaatarn Ava. 
CHICAGO, ILL 60632, 4059 Archar Ava. 
CLEVELAND, OHIO 44109, 3491 Waat 25th Street 
DETROIT. MICH. 48210. 6720 Michigan Ava. 
HAMTRAMCK, MICH. 48212,11415 Jos Campau Ava.
LOS ANGELES, CA. 90026, 2841 Sunset Blvd.

NEW BRITAIN, CONN. 06052. 97 Shuttle Maadow Ava. 
NEW TORA, N. V. 10003,75 East 7n«t Street 
CLEVELAND, OHIO 44134, 5432 Stata Road 
PHILADELPHIA, PA. 19123, 1013 N. MarshaH Street 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Ava. 
SAN FRANCISCO, CA. 94122,1234 Nlnth Ava. 
SEATTLE, WASH. 98125, 11551 6<h Placa N.E.
SOUTH RIVER, NJ. 06882. 168 Whttehasd Ava- 
WORCESTER, MASS. 01605, 82 Harrlson Ava.
tfHEATRIDGE, COL. 80033, 4330 Quey Street 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. W«bur Ava., 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 Fkst Ava.
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chfceąo Ava. 
TRENTON, NJ. 08610, 723 Valley Fore Avonuo

MINNEAPOLIS, MINN. 55418, 2422 Centrel Ava. N.E. (612)788-2545

jaunesnio leitenanto laipsniu. 
Tuojau siunčiamas nuvyko j 8 
pulką, stovėjusį fronte, netoli 
Daugpilio. Vėliau tame pačia
me pulke kovėsi su lenkais. 
Buvo pakliuvęs į nelaisvę, iš 
kurios pavyko ištrūkti.

Pasitraukęs iš kariuomenės, 
1923 m. įsigijo Panevėžio gim
nazijoje brandos atestatą ir 
pradėjo toje pat gimnazijoje 
dėstyti lotynų kalbą ir gal dar 
kitus dalykus. Gimnazijos di
rektoriaus J. Balčikonio patar
tas pradėjo studijuoti klasiki
nius mokslus Kauno universi
tete, atvažinėdamas iš Pane
vėžio. 1933 m. baigė univer
sitetą, parašęs įdomų diplomi
ni darbą, kurio tema tik lietu
viui galėjo ateiti į galvą: 'Ką 
randame bendra Vergilijuje ir 
Donelaitvie?

Pakankamai subrendusiu 
klasiku pasirodė mokytojas A. 
Rukša straipsniu: Klasicizmo 
reikšmė mūsų kultūrai. Straip 
snis buvo parašytas pasinau
dojant Petrapilio universiteto 
labai žinomo klasiko prof. Ta
do Zielinskio (Augustino Vol
demaro mokytojo) veikalu ‘Se
nasis pasaulis ir mes’. Išspaus
dintas straipsnis pasirodė Jau
nosios Lietuvos žurnale.

Rukšos straipsnis patraukė 
dėmesį prof. Izidoriaus Tamo
šaičio ir jis rekomendavo jo au
torių Švietimo ministruos sti
pendijai. Gavęs stipendiją iš
važiavo studijuoti į Vieną 
(1933 m.). Po trejų metų Ida-

(301) 342-2374
(312) 927-5980

(216)741-8062
(313) 894-5350
(313) 365-6350
(213)413-0177

(203) 224-0629 
(212)674-3930 
(216)749-3033 
(215)925-8878 
(716)544-2151 
(415)564-7961 
(206) 363-5556 
(201)257-2113 

(617) 796-3347
(303)422-4330 
(315)476-6958 
(212)982-7864

(312) 235-7788 
(609) 392-2455 

sikinės filologijos studijų grįžo 
pasipuošęs daktaro laipsniu. 
Tuojau gavo Švietimo minis
terijos paskyrimą trečiosios 
Kauno gimnazijos direkto
riumi. Šiose pareigose išbuvo 
apie trejus metus. Nuo 1939 
metų pradėjo dėstyti klasiki
nius mokslus Vytauto D. uni
versitete pirma vyr. asistento 
ir nuo 1941 m. docento teisė
mis jau Vilniaus universitete 
iki 1944 m.

Pasitraukęs į Vokietiją dir
bo Pabaltijo universitete Pin- 
neberge, vadovaudamas klasi
kinių mokslų departamento 
katedrai. Universitetui užsi
darius, mokė Vasario 16 d. 
gimnazijoje Hiuttenfelde ir 
buvo kurį laiką jos direktoriu
mi.

Kaip klasikas-specialistas 
Rukša pirmiausia pasireiškė 
graikų ir romėnų autorių ver
timais. Dar Lietuvoje išver
tė Sofoklio tragedijas, išleistas 
1939 metais. Išeivijoje tuojau 
atsidėjo Vergilijaus Eneidės 
vertimui. Apie vertimo pra
džią Rukša taip pasisako: 'Kai 
1945 m. rudenį pasijutau ati
trūkęs ne tik nuo betkurios tar 
nybos, bet dėl knygų stokos ir 
nuo mokslinio darbo, ryžausi 
išbandyti savo pajėgumą suei
liuoti hegzametrais bent nuo 
seniau atmintinai mokėtąsias 
dvi dešimtis antrosios Eneidės 
giesmės eilučių’. Tad ėmė 
versti Eneidę neturėdamas po 
ranka paties teksto. Tęsda
mas vertimo spausdino jo ga
balus mūsų išeivių Vokietijoje 
leistuose laikraščiuose. Po ke- 
lerių metų nenuilstamo darbo 
baigė vertimą. Rukšo6 sulie
tuvintą Eneidę su išsamiu įva
du apie Vergilijų ir jo kūrybą 
ir su komentarais išleido Juo
zas Kapočius (1950 m.).

Po Eneidės Rukša ėmė vers
ti to paties Vergilijaus du kū
rinius - Bukolikas ir Georgikas. 
Siame vertime kur kas plačiau 
apibūdintas didysis romėnų 
autorius ir prie kūrinių pridėti 
paaiškinimai, pateikiant net 
jų turinius. Bukolikos ir Geor
gikos išleistos Nidos Knygų klu 
bo (Londonas, 1975).

Lietuvių visuomenei A. 
Rukša daugiau žįnomas savo 
lietuviškais raštais. Jis daug, 
jų paskelbė Lietuvių Enciklo
pedijoje, būdamas klasikinės 
senovės redaktoriumi. Visi su 
jos istorija susiję asmenys, kū
rėjai, įvykiai ir, aplamai, visi 
dalykai vis Rukšos parašyti. 
Jie pribarstyti visuose enciklo
pedijos tomuose. Straipsnių 
gausumu ir jų moksliškumu 
Rukša buvo vienas vadovau
jančių enciklopedijos bendra
darbių.

Artimiausiai siejasi su jo var 
du du veikalai: Lietuvos uni
versitetų istorija ir Lietuvių- 
lenkų kovų istorija. Pirmasis 
veikalas pripildo gerą dalį Pra 
no Čepėno redaguotos ir Lietu 
vių Profesorių draugijos išleis
tos istorijos 'Lietuvos universi
tetas 1579-1803-1922 (1972). 
Autorius su dideliu dokumen
tacijos krūviu dėsto Lietuvos 
universitetų istoriją nuo pirma, 
jo jėzuitų iki paskutinio Vy
tauto D.

Antras, daug didesnis vei
kalas, galima laikyti jo testa
mentu, nes parašytas pasku
tiniais gyvenimo metais ir pra-

A. A. Antanas Rukša
dėtas rinkti pranciškonų spaus 
tuvėje Brooklyne paskutinė
mis jo gyvenimo dienomis. 
Veikalas bus dviejų tomų, arti 
500 puslapių kiekvienas. Ruk
ša rašė šį veikalą pavestas Lie
tuvių veteranų Ramovės są
jungos, išleidusios K. Ališaus
ko darbą ‘Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės’. Siame vei
kale pateikta istorija lietuvių 
kovų su Sovietų Rusija (bolše
vikais). Rukša buvo sulygtas 
parašyti lietuvių-lenkų kovų 
istoriją, kuri turėjo būti antras 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vų istorijos tomas. Bet Rukša 
užsimojo šiame darbe, kaip ir 
visuose, gvildenti temą iš pa- 
šaknų, tariant, perkratyti 
šimtmečius trukusius lietuvių- 
lenkų santykius, užsimezgu
sius nuo vadinamos Krevo uni
jos. Fatališku mūsų tautos san
tykių su lenkais klausimu 
daug prirašyta ir prikalbėta.

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(ESTABI.ISHED IN 1959)

1- OS SAVAITĖS KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$ 895.00 — Gegužės 12 d., rugsėjo 15 d., rugsėjo 23 d., 
spalio 6 d„ spalio 19 d.

$ 995.00 — Gegužės 25 d., birželio 8 d., birželio 23 d. 
(šokią ir Dainą šventė).

$1040.00 — Birželio 29 d., rugpiūčio 10 d.

2- JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$1295.00 — Birželio 13 d., rugpiūčio 18 d. 
(Su Ryga ir Leningradu)

$1400.00 — Rugpiūčio 10 (6 dienos Romoje). 
$1445.00— Birželio 23 (Su Šveicarija ir Vokietija). 
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese 

kambaryje).
» ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES IN 1980. 

Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome 
visus, kelionei reikalingus, dokumentus, gauname vizas. 

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS 
NUOTRAUKAS!

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME 
REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787

Bet taip nuosekliai ir pagrin
dinai niekas, iki Rukšos, Šio 
darbo nėra vaizdavęs. Jis di
delę to veikalo pradžios dalį 
tam klausimui skyrė. Tad 
spausdinamas Rukšos veikalas 
yra ne tik smulkmeniškas, gau 
sybės šaltinių grįstas kovų su 
lenkais 1919-1923 m. dėsty
mas, bet kartu ir vertingas įna 
šas į mūsų tautos istoriją. Tik
rai monumentalus veikalas ir 
autorius prieš mirdamas susi
kūrė sau paminklą ‘tvirtesnį 
už varį’.
FOREMAN. Area manufacturer ha* 
immediate opening for a lead foreman 
for 3rd shift. The ideal applicant 
vnll have esperience in plastic inįec 
tion and shuttle molding. Duties w»ll 
include supervision of employees and 
all operations of shift. 3-5 year* «• 
perience preferred. We cffer an ex- 
cellent salary and benefit package. 
Please Call for appointment: Paul 
Boales.

MER1T PLAST1CS INC. 
400 Nassau Avė.

East Canton. Ohio 44/30 
216-488-1231

An Equal Opportunity Employer 
(12-14)
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Ronald Reagan geriausias 
kandidatas į prezidentus

Zigmas Dautartas

Laisvo pasaulio, demokrati
nių valstybių horizontai tam
sėja ir grėsmė laisvei, krikščio
niškai kultūrai ir ekonominei 
santvarkai diena iš dienos au
ga, Sov. Rusijai naudojant 
subversiją ir tiesioginiai mili- 
tarinę jėgą siekiant pasaulinio 
komunizmo pergalės. Tai pa
dėtis, kurioj artėja 1980 m. 
JAV prazidentiniai rinkimai. 
Tai - politiniai metai, kurie 
turės įtakos ne tiktai JAV-bėm 
bet ir visam laisvam pasauliui.

Yra būtina sustabdyti jau 
18% siekiančią infliaciją JAV- 
bėse, pakelti dolerio vertę, su
mažinti asmeninių pajamų ir 
nekilnojamo turto mokesčius 
įmokamų taksų nuošimti), pa
kelti kraštą iš moralinio nuos
mukio ir sustiprinti JAV-bes 
militariniai, kad būtų galima 
pasipriešinti tarptautinio ko

Dipl. sod. Zigmas Dautartas. Respublikonų partijos nacio
nalinio komiteto narys ir Geauga apskr. respublikonų partijos 
centro ir vykdomojo komiteto ir kalbėtojų biuro pirmininkas, 
aktyviai įsijungęs į "Reagan for President Committee of Ohio” 
komtetą, neseniai buvo pagerbtas sulaukęs 60 m. amžiaus.

munizmo ekspansijai ir vergi
jai.

Tam darbui atlikti ateina 
garbingas, senas Respubliko
nų Partijos pirmaujantis pre
zidentinis kandidatas Ronald 
Reagan.

Jis yra garbingo JAV prezi
dento A. Linkolno, vergijos pa 
naikintojo ir Respublikonų 
Partijos įsteigėjo įpėdinis, ku
ris žvelgia į žmogų kaip į Die
vo kūrinį su visomis individo 
teisėmis - būti laisvu ir lai
mingu.

Iš visų esamų prezidentinių 
kandidatų, tik jis vienas nepa
taikauja hedonizme paskendu 
siems individams, bet reika
lauja konstitucinio papildymo 
kuris apsugotų negimusio as
mens gyvybę ir teisę gimti.

R. Reagan, būdamas giliai 
tikintis ir suprasdamas religi-

jos reikšmę žmogaus gyveni
me, reikalauja konstitucinio 
pakeitimo,kuris garantuotų 
teisę savanoriškai maldai mo
kyklose.

Jis, matyt damas komuniz
mo grėsmę ir prezidento J. 
Carter vienašališką nusiginkla 
vimą, reikalauja bombonešio 
B-l, MX raketų ir neutrono 
bombos garny bes.

R. Reagan, norėdamas su
laikyti interacionalaus komu
nizmo ekspansiją pavergiant 

laisvas tautas, rekomenduoja 
Kubos blokadą, kad Sovietų 
Rusijos ištreniruoti kariai ne
galėtų būti panaudoti, per pie 
tų Yemeną, užpuolimui Oma
no ir tuomi užblokuoti Persų 
įlanką.

Jis - asmuo, kuris siekia 
JAV dvasinio ir fizinio rene
sanso. R. Reagan - amerikcs 
darbininko šeimos ir laisvos ša
lies sūnus, kuris savo darbu, 
mokslu ir drausme pasiekė po
litinio ir ekonominio kelio vir

šūnę. Jis yra vertas pasitikė
jimo ir garbės!

Tai keli gubernatoriaus R. 
Reagan charakterio ir politi
kos bruožai, į kuriuos lietu
viai, Amerikos piliečiai, turė
tų atkreipti dėmesį per birže
lio 3 d. pirminius rinkimus 
Ohio valstybėje ir 1980 m. lap~ 
kričio mėn. - renkant JAV 
prezidentą.

• Vl-ji Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventė bus liepos 6 d., 
2 vai. popiet International 
Amphitheatre, Chicago, II- 
linois. Bilietai gaunami 
Vaznelių Gifts Internatio- 
nal krautuvėje, 2501 W. 71 
St., Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) 171-1424. Bilietų kai
nos: Ložėje $20.00, mezzi- 
nine $14.00, $12.00, $9.00 ir 
$7.00. Balkonas — $15.00, 
$12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir 
$4,00.

Banketas bus tą pačią 
dieną 7 vai. vak. Condesa 
Dėl Mar, 12220 So. Cicero 
Avė., Alsip. III. Bilieto kaina 
$18.00. Stalai po 10 žmonių, 
(šventės programos šokė
jai bilietus užsisako per sa
vo grupių vadovus). Bilie
tus užsisakant paštu, čekius 
rašyti: Lithuanian Folk 
Dance Fesfival.

• Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikoms Leisti Są
junga jau išleido LKB Kro
nikos penktą tomą, kurio 
kaina: 5 dol. minkštais ir 7 
dol. kietais viršeliais. Kvie
čia lietuvius knygą įsigyti 
ir ją platinti.

Greitai bus išleista LKB 
Kronikos anglų ir prancūzų 
kalbomis pirmieji tomai.

Maloniai prašome visų 
lietuvių aukų, nes leidė
jams trūksta dar didelių su
mų lėšų Kronikos knygoms 
leisti.

Prašo Kronikos knygas 
užsisakyti ir aukas siųsti 
šiuo adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629.

Valentina Ūselienė

MIKO ŽYGIS
(4) Dirvos konkurse premijuota novelė

Visa tai, ką aš Čia papasakojau, įvyko taip 
staiga, jog nuo to laiko, kai mes, išėję iš miško, 
persiskyrėme, iki tol, kol mudu su Aldute bu
vome priversti pasitraukti — tepraėjo, turbūt, 
tik keletas minučių. Kareiviai elgėsi lyg kokie 
automatai — žiauriai, be žodžių ir be galo tiks
liai. Aš lioviausi tuo stebėtis tik tuomet, kai 
pastebėjau jų mangoliškus veidus. Be to, gal 
jiems buvo įsakyta nekelti bereikalingo triukš
mo, nežiūrint to, kas įvyktų. Vėliau aš prisimi
niau, jog šūviams pasigirdus, prie traukinio 
langų, bei durų plyšių pasimatė išblyškę išgąs
tingi daugybės tremtinių veidai. Greičiausiai ir 
Miko brolio veidas buvo jų tarpe, bet aš jo ne
pastebėjau. Prisipažinsiu, buvau apie jį visai 
užmiršęs.

Aš skubėjau vesti Aldutę tolyn nuo stoties 
į mišką, bijodamas, jog ir mudu galime būti 
suimti. Kai pasiekėme miško pakraštį, abu su
tartinai pasisukome atgal. Mudviejų abiejų akys 
nukrypo į dangų, nes kaip tik tuo momentu 
už stoties slėnio, virš aukštos atkrantės, pasi

rodė didelė, dar neskaidri vasaros ryto saulė. 
Greitai, lyg nematomos ranko pastūmėta, ji 
kilo į dangų ir apibėrė gaivalinga auksine švie
sa jos nekantriai laukiančią žemę. Paskutiniai 
rūko likučiai ištirpo atkalnės krūmokšniuose. 
Prie stoties pastato buvo susispietęs kareivių 
būrys, bet Miko šviesios galvos jau nebesimatė 
jų tarpe. Išilgai traukinio vėl žingsniavo kele
tas sargybinių su paruoštais šautuvais. Ir visas 
tas vaizdas, skaidrioj rytmečio šviesoj, atrodė 
netekęs tos mistiškai tragiškos paslapties, kuri 
jį supo dar prieš trumpą valandėlę.

Įsitikinęs, jog niekas nesekė paskui mudu, 
aš vedžiau verkiančią Aldutę miško gilumon. 
Tik, kai buvome nuėję kokį pusmylį nuo stoties, 
mudu įlindome giliau į krūmus ir abu, visai 
netekę jėgų, suklupom ant žemės. Visas tas 
susijaudinimas, išgąstis ir skausmas taip pa
kirto jėgas, jog kurį laiką sėdėjome tylėdami, 
apglumę ... Aldutė verkė užsidengusi rankomis 
veidą ir ašaros riedėjo jai pro drebančius pirš
tus. Aš sunkiai alsavau, pats vos sulaikydamas 

ašaras ir nežinodamas, nei ką sakyti, nei kaip 
raminti. Pagaliau, apkabinau ją ir priglaudžiau 
jos galvą prie savo krūtinės.

— Aldute, neverk, jis gyvas ir gal jo žaizda 
nelabai pavojinga... — Bandžiau ir ją ir save 
raminti. Bet staiga nutilau, prisiminęs tą ryšu
lėlį, kurį jis buvo ketinęs įduoti broliui. — Al
dute, o kur ryšulėlis? Ai* tu nematei, ar jam 
pavyko jį atiduoti?

Aldutė, atsitraukusi nuo manęs, neigiamai 
papurtė galvą. — Ne, ne, — pro ašaras tarė 
ji. — Aš mačiau tik, kaip jis išlindo iš po pa
tiltės ...

Bet čia jos žodžiai nutrūko, ir ji vėl pra
dėjo kukčiodama verkti.

— Klausyk, Aldute, man atrodo, kad jis 
neįdavė ryšulėlio, nes jei jis būtų jį įdavęs, tai 
kareiviai būtų puolęsi prie vagono. O jei jis ne
įdavė ryšulėlio, tai jis turėjo ji kui* nors nu
sviesti, nes aš nieko nemačiau jo rankose. To
dėl rusai tegalės jį kaltinti tik tuo, kad jis 
bandė prieiti prie tremtinių vagonų. Tu supran
ti, Aldute, tai mums duoda vilties, kad Mika» 
nebus baisiai nubaustas.

Kalbėjau visa tai, stengdamasis nukreipti 
Aldutės mintis ir šiaip taip ją nuraminti. Tačiau 
pats buvau tikrai susirūpinęs, kur tas ryšulė
lis su mano revolveriu buvo dingęs ir drebėda
mas, kad jis nebūtų, ko gero, vėliau atrastas.

(Bus daugiau)
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■ Los Angeles lietuviai
PAVASARIO BALIUS

Los Angeles skautų-čių 
stovyklavietės komitetas, 
balandžio mėn. 26 d. 8 vai. 
vak. Picwick banketo salė
je (921-1001 Riverside Dr., 
Burbank) ruošia tradicini 
pavasario balių.

šio baliaus programą at
liks jaunas, bet jau losan- 
geliečiams gerai pažįstamas 
ir mėgiamas talentas — 
Vita Polikaitytė ir pirmą 
kartą išgirsime, scenoje ne 
kartą pasirodžiusią gabią 
aktorę, Raišą Urbanienę, 
kuri šiuo metu baigia Įdai
nuoti savo lengvo žanro dai
nų plokštelę.

Stalus iš anksto užsisa
kyti pas: R. Mulokienę — 
368-2032, N. Nefienę — 
666-4133, A. Prišmantienę 
— 249-2245 ir Venckienę — 
393-2803.

Komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus į savo rengia
mą balių; savo atsilankymu 
ne tik paskatinsite skautiš
kąjį jaunimą ir toliau dirb
ti, bet tuo pačiu padėsite 
baigti išmokėti likusias 
skolas už stovyklavietėje 
įrengtus pagerinimus.

NAUJA LIETUVOS 
DUKTERŲ VALDYBA

Los Angeles Lietuvos 
dukterų draugijos skyrius 
išsirinko naują valdybą: 
pirm. — S. Šakienė, ižd. A.

' Vaicekauskienė, sekr. — I. 
Luther. Ligonių lankymu ir 
kitais reikalais, susieju
siais su artimo pagalba, rū
pinasi : E. Skirmantienė, 
tel. 790-0878, M. Maskoliū- 
nienė — 394-4406. šiais te
lefonais prašom kreiptis li
gos, nelaimės ar kitais at
vejais.

Kadangi Lietuvos dukte
rys nesiskelbia, neduoda sa
vo apyskaitų laikraščiuose, 
jų gerus darbus žino tik tie, 
kurie iš jų susilaukė pagal
bos. Atrodo, kad Lietuvos 
dukterys suruošia vieną ba
lių per metus, pardavinėja 
kavą, ir tuo jų darbas 
baigtas. Bet taip nėra. Ka
da daugumas mūsų esam 
gerai įsitaisę, turim šeimas 
ir gimines, tai galvojam, 
kad ir visiems yra taip pat 
gerai, nepa galvoj am, kad 
yra nemažai vienišų sene
lių, kuriuos reikia ne tik 
aplankyti, bet nuvežti pas 
daktarą, į ligoninę, kuriems 
reikia vertėjų teisiniams 
reikalams susitvarkyti. Yra 
nepaeinančių arba silpnai 
vaikščiojančių, kuriems rei
kia supirkti maistą ir t.t.

Neapleidžia Lietuvos duk
terys ir tų, kuriuos ištin
ka staigi nelaimė ir pasi
baigia santaupos. Per me
tus išleista virš kelių tūks
tančių į nelaimę patekusių
jų šelpimui. Taip kad per
kantieji kavą sekmadieniais

pagalvokit, kad jūs irgi pri
sidedant prie Lietuvos duk
terų darbo.

Šios organizacijos narės, 
aukoja savo laiką, darbą, 
bet neima jokio užmokes- 
nio, kad ir mažiausio; su 
šypsena lanko ligonius ir 
vienišus, nelaukdamos nei 
ačiū už savo triūsą.

(Vaba)

‘Arpber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
» BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:
Gegužės 7 — $ 899.00 
Gegužės 14 — $ 899.00 
Gegužės 21 — $1199.00

(su Ryga)
Birželio 5 — $ 999.00 
Birželio 19 — $ 999.00 
Birželio 23 — $ 949.00 
Liepos 15 —$ 999.00

Rugpiūčio 7 —$ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00 
Rugsėjo 17 —$ 899.00 
Rugsėjo 24 —$ 899.00
Spalio 8 —$ 879.00
Gruodžio 26 —$ 779.00

MIRĖ PRANĖ DABšIENĖ

Kovo 3 dieną, po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukusi 76 
m. amžiaus, mirė Pranė 
Dabšienė. Kovo 5 dieną, po 
Mišių šv. Kazimiero bažny
čioje velionė buvo palaidota 
Los Angeles šv. Kryžiaus 
kapuose. Rožančiuje ir Mi
šiose dalyvavo pilna bažny
čia žmonių, atėjusių pa
gerbti Pranę Dabšienę. Ji 
visiems buvo žinoma kaip 
geros širdies, vaišinga, uoli 
ir nuoširdi katalikė lietuvė 
moteris, visada besidarbuo
janti ir besirūpinanti ne tik 
savo šeimos reikalais, bet 
daug laiko skyrė ir savo 
anūkams, kad jie užaugtų 
geri žmonės, lietuviai. Ji 
kartu su savo vyru nepa
miršo ir Lietuvoje esančių
jų. Siuntinys po siuntinio 
plaukė per okeaną, nešda
mi paguodą giminėms ir 
d r a u gams, pasilikusiems 
vergijoje. Todėl pamoksli
ninkas gerai ją apibudino, 
kad ji mirė ne dėl blogos 
širdies, bet ji turėjo per 
gerą širdį dėl visų, o jos ga
limybės buvo ribotos.

Liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame velionės vyrą 
Aleksandrą, sūnų Rimtautą, 
sės. Juliją, brolį Telesforą 
ir jų šeimas.

OPPORTUNIYTY FOR EXPER1ENCE 
DESIGNERS 

LAYOUT CHECKERS 
FOR MACHINE TOOLS 

AUTOMAT1ON
13 PAID HOLIDAYS 

VACATION PAY 
BONUS PLAN 
TOP KATES 

PAID RELOCATION 
MARVEL DESIGN CORP. 

285 JAMES ST.
HOLLAND, MI. 49423 

(616) 399-1520 
(313) 963-3081

 (10-13)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

i Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-S489

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS 

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS 

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plau
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten, kur 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... 
švelni ir natūrali išvaizda.

Helene Curtis Perm
Vienas iš labiausiai žinomų vardų išsilaikančia
me sudėjime jūsų plaukai bus puikūs be prie
kaišto ir lengvai tvarkomi, net jeigu yra ploni,, 
sausi, žili, dažyti ar išbaltinti. Švelnus pageri
nimas ir puikūs plaukai

UniPerm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki $50 už 
ši sudėjimą ir nepadaro jo taip gerai kaip mes.

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

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

WANTED EXPER1ENCED 
ESTIMATORS

Light and heavy steel plate and struc- 
turai fabrication. Mušt be able to take 
oll material from custom blueprint. 
and have knowledue of labo r hours 
required for fabrication. Applicanta 
:nuat have eitperience in this field to 
apply. Salary commensuratc wilh ex 
perience. Apply or call to Mr. MIKE 
PETROVICH.
IRWIN STEEL FABRIC A TORS 

1545 WHIPPLE RD. S.W.
CANTON, OHIO 44708 

216-477-4585 
An I.qual Opportunity Employer 

(9-li)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $40.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LJETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

WANTED EXPER1ENCED 
FURNITURE REFINISHERS

A large Furniture Co. require». a 
finiaher for ils warrhouxe operHtion*. 
The applicant .should be competenl in 
all phaaes of restoration and touch 
up and be experienced wilh variou* 
furniture finishen. Thi» i» a permanent 
inside position with paid vricaUons, 
medical insurance and other bcnefiK. 
Call Mr. TYLF.R at 216-341-3201. 
J. L. GOODMAN FURNITURE 

CO.
3201 HARVARD AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO

(9-15)

tik 
$14.95 
ne $25

tik 
$16.95 
ne $30

tik
$21.95

Mes taip pat turime Pantene ir ”No Sėt” sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

Stilizuotas kirpimas
Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizdą 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandienini lengvai išlaikomą 
stilių puikiai pritaikytą jūsų gyvenimo stiliui. Užsisaky
kite dabar kirpimą, kuris duos jums išvaizdą, kuria bū

site patenkinti.
Tik $5.95

Plovimas ir sudėjimas
Mūsų šukuotojai yra laimėję daugelį premijų stilizavimo 
varžybose krašte. Jie pritaikys stilių specialiai jums. Jūs 

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.
$5.45

Penktad.. šeštad. ir prieš šventes 50 centų daugiau.

andre duval

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT £ TA 0)24

WANTED IST CLASS SKILLED 
HORIZONTAL BORING MILL 

HANDS 
N. G OPERATORS 

MACHINE BUILDERS 
For day and night shifts. We offer 
top wages and benefits. Steady em
ployment.

PIC-O-MATIC SYSTEMS 
3795 ComiMrce 

Sterling Hts., Mich. 
313-939-9320

(10-13)

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• South ga t e, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregat, Lake Shore BIvd„ 

944-6700
• Mentor, 255-9115, neit to Zayre’s
• Opposite Eastgate, 449-3435

WEST
• Oppoeite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate, 

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center, 

Lorain 233-7211, 
Elyria 324-5742
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Alė Rūta

Birutės Dabšienės 
dainos keliai

Jos koncerto Clevelande laukiant
Kalifornijos lietuviai my

li savus muzikus ir solistus. 
Jie puošia mūšy švenčių 
programas, šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldas; čia 
savo "duoklę” su kaupu ati
duoda ir solistė Birutė Dab- 
šienė. Su pasigėrėjimu se
kėme jos ”augimą” per eilę 
metu ir dabar su džiaugs
mu palydime ją ir j kitus 
miestus, kitas lietuvių ben- 
druomenijas džiuginti. Lin
kime jai sėkmės ir "Dirvos” 
koncerte; norėtume, kad ją 
Clevelando bei kitų Ohio 
vietovių lietuviai pagerbtų 
— išklausydami ir pamiltų.

Ta proga užkalbinome so
listę Birutę Dabšienę keletą 
klausimų ir čia pateikiame 
jos atsakymus.

— Kai pakilsite j "Dir
vos" ruošiamą balandžio 
mėnesi koncertą, kelinta jau 
bus Jūsų išvyka kaip so
listės?

— Esu koncertavusi Chi- 
cagoje, Bostone, Washing- 
tone, Kanadoje, Arizonoje 
ir kaimyniniame San Fran- 
cisce. Dainuoti Clevelande 
išvykstu pirmą kartą, bet 
tai jau bus mano aštuntoji 
išvyka svetur (ne Kalifor
nijoj).

— čia išugdėte savo ta
lentą ,ir losangeliečiai Jus 
yra pamilę, Jūsų dainavimą 
labai pamėgę. Kur geriau 
dainuoti — namie. Los An
geles. ar kituose miestuose?

— Namie visada labai 
malonu, nes pažįstu savą 
publiką ir jos muzikinį sko
nį. Esu, taip pat, mėgiama 
vietinių muzikų, kaip komp. 
G. Gudauskienės ir komp. 
O. Metrikienės, kurios yra 
sukūrusios visą eilę man° 
skirtų, pritaikytų dainų ir 
kurias esu atlikusi literatū
ros vakaruose ir įvairiuose 
koncertuose. Vietinės pub
lika pastebi padarytą pa
žangą — vokalinę ir išpildy
mo, nes dažniau išgirsta.

Dainuoti svetur įdomu, 
kadangi susipažįsti su nau
ja visuomene, jos nuotaiko
mis, muzikiniu skoniu ir, ži
noma, su ten gyvenančiais

FOREMAN
Wi»h 5 years experience. Challenuinc 
position with progiessive induslrial 
metai fabricating Hrm. Principally 
job shop operation specializing in 
blow pipe work and heavier aheel 
melai contracting for industry. Well 
eęuipped, successful. 130 employee. 
open shop, Actual ezperience in simi- 
lar plant a necessily. Leadership, de- 
dication and ingenuity are prerequi- 
rites. ALSO NEEDED

EXPERIENCED
BLOW PIPE INSTALLERS

Salary open. Good benefits, AddrcHK 
retume to:

GEORGE MILLER
BOX 12748 

MEMPH1S, TENN. 38112 
OR CALL 901-452-5200

9 a. m. to 5 p. m.
(9-19)

OEFSET L1THO dol etchers. Expe 
rienced lithoartists for new hi qua 
lity iaboratory type facility, many 
benefits including 4 day work week 
>16-921-3600. (10-15) 

menininkais, tuo praturtini 
save. Iš viso, labai sveika ir 
naudinga pasikeisti įvairių 
bendruomenių menininkais, 
jų kūrybinėmis jėgomis. 
Dainuojant svetur įsigyji 
nepakeičiamos patirties — 
muzikoje ir kitose srityse.

— Dainuojate ir operose, 
ypač gražius vaidmenis su
kūrėte prieš metus Mimi 
"La Boheme" operoje, šie
met — Violetą "La Travia
ta” pastatyme. Gražiai at
liekate ir koncertų dainas 
(B. Budriūno "Mano protė
vių žemė", G. Gudauskienės 
ir kitus kūrinius). Kur Jū
sų balsas geriau "išsitiesia" 
— operinėse arijose ar dai
nose?

— Yra pasakymas, kad 
nėra tokio dalyko kaip "len
gvos dainos”. ..

Tiesiog sunku atsakyti, 
ar dainose ar arijose leng
viau pasireikšti, kadangi 
visur tiek pat reikalinga ge
ro balso valdymo, atitinka
mo išpildymo — įsijautimo, 
vaidybos, kompozicijos pa
žinimo ir eilės kitų muziki
nių žinių. Operų dainavimo 
partijos yra skirtos jau su
siformavusiam dainininkui. 
Koncertuose yra atliekama 
įvairios dainos, pradedant 
liaudies dainomis, baigiant 
šių dienų — moderniausio
mis. Taigi, pasitaiko įvairių 
muzikinių kompon avimo 
stilių, reikia juos atitinka
mai ir interpretuoti. Opero
se — ne tik svarbu geras 
balso valdymas, bet ir cha
rakterio išryškinimas — 
vaidyba. Be to, dainuoti su 
orkestru daug sudėtingiau. 
Dirbant su įvairiais dirigen
tais, reikia priprasti ir prie 
jų dlirigavimo technikos. 
Manau nesuklysiu sakyda
ma, kad balsas dainose ir 
arijose turi būti gerai išto
bulintas, bet pasiruošti pil
nai operos rolei reikia dau
giau ir prityrimo, ir muzi
kos teorijos žinojimo, ir 
svetimų kalbų tarsenos, bei 
prisitaikymo prie kitų dai
nininkų: tikslaus įstojimo, 
frazavimo ir kitokių deta
lių. Opera tai yra vidinių 
jausmų (aistringų) perda
vimas muzikinėje formoje.

— Jūsų gyvenimas, iš
skyrus pareigas šeimai, pa
švęstas muzikai. Ar muzi- 
ka-daina yra Jūsų gyveni
mo esmė. O tai jau vadin
tume profesinės solistės pa
reiga ir keliu, ar tokia jau
čiatės?

— Kol rimtai neapradė- 
jau mokytis dainuoti, ne
troškau pasiekti profesinės 
solistės vardo, bet "paraga
vus" daugiau muzikinio pa
saulio, kartais atsiranda 
nuotaika atsidėti rimtai 
muzikai.

DIRVA Nr. 12 — 11

Sol. Birutė Dabšienė, 
Motinos parapijos auditorijoje.

Bet reikia gyventi realy
bėj. Sukūriau šeimą, augi
nu tris vaikus (du sūnus ir 
dukrą), — reikia ir čia pa
švęsti daug laiko, skirti 
daug dėmesio. Bandau su
derinti šeimos pareigas ir 
solistės darbo sunkumus bei 
malonumus. Muzikinė pro
fesija reikalauja daug pa
sišventimo ir tobulumo; ir 
man reikia dar daug siekti, 
tobulintis, nes juo daugiau 
pasiekiu, tuo ryškiau atro
do, kad vis dar mažai žinau 
ir sugebu. Taigi, ši profesija 
yra labai sunki ir pasitobu
linimui nėra ribų. To aš ir 
siekiu — tobulėjimo.

— Trumpai — koks Jū
sų muzikinis pasiruošimas? 
Kokia patirtis? Publikai vi
sada įdomūs solistų kreden
cialai.

— Dainavimo pradėjau 
mokytis privačiai pas sol. 
Sabalienę ir komp. Br. Bud- 
riūną. Tada buvo ilga per
trauka, auginant vaikus. 
Jiems paaugus lankiau ”Im- 
maculate Heart’ kolegiją, 
studijuodama balso srity, 
šiuo metu balsą tobulinu 
pas privačią žymią mokyto
ją Dorothy Fries ir operos 
roles ruošdama — pas žy
mų vengrų dirigentą (mūsų 
Operos direktorių) dr. Nan- 
dor F. Domokos.

Prieš porą mėnesių savo 
mokytojos buvau pristatyta 
ir laimėjau nedidelę stipen
diją "Opera Workshop” vie
nam kursui — žymioje Jul- 
liard School of Music, New 
Yorke.

— Sėkmingai dainuoja ir

kurią išgirsime Dirvos koncerte

Jūsų vyras — Rimtautas 
Dabšys. Ar šeimoje du dai
nininkai apsunkina, ar ge
riau, nes vienas antram ga
lite padėti?

— šeimoje abu daininin
kai neapsunkina. Kaip tik 
lengviau, nes galime vienas 
antram patarti, pastebėti, 
kaip skamba, kur pasitemp
ti. Kartais net pasidaliname 
ar pasikeičiame koncertais. 
Jei aš esu užsiėmusi su vie
na programa, tai jis kitoje 
gali atlikti, ar atvirkščiai.

— Maloniai prisimenam 
Jūsų rečitali (gal prieš porą 
metų), kur išpildėte ir sun
kių, sudėtingų pasaulinių 
kompozicijų. Kas Jums la
biau "prie širdies”: arijos, 
ar lietuvių kompozitorių ir 
liaudies dainos? Kodėl?

— Mėgstu abi sritis. Lie
tuvių liaudies dainos labai 
mielos: ir žodžių prasmin
gumu, ir paprastučių melo
dijų grožiu. Pradėjau vie
šai reikštis su liaudies dai
nomis. Tada rečitalių proga 
paruošiau jau sudėtinges
nes lietuvių kompozitorių 
bei pasaulinių autorių 
(Handel, Brahms, Schubert, 
Schuman ir Mozart) dai
nas. Taip pat labai mėgstu 
ir mūsų kompozitorių dai
nas, kurios man sukurtos, 
pritaikytos mano balsui ir 
charakteriui, čia noriu ypa
tingai paminėti kompozito
rę Giedrą Gudauskienę, ku
ri ne tik man sukūrė eilę 
gražių dainų, bet visada bu
vo man lyg ir profesinė 
"mama”, kuri mane stipri
no, ragino, suteikė daugiau 
pasitikėjimo savim, patarė 

š. m. balandžio 12 d. Dievo 

rimčiau tęsti balso lavini
mą ir išmėginti operos pa
saulį; jai esu visados labai 
dėkinga.

Operos arijose — atlikus 
pajuntu didelį vidinį pasi
tenkinimą. Po sunkesnių 
arijų išpildymo juntu pa
darytą vokalinę pažangą ir 
atsiekimus vaidybos bei ki
tose srityse, šiuo metu ir 
esu daugiau įsitraukusi į 
darbą su amerikiečių gru
pe "Opera West. Ine.”, ku
rioje kasmet atliekama pil
na opera; su ta Operos gru
pe esu jau atlikusi pagrin
dines roles: Saffi — "čigo
nų Barone”, Mimi — ”La 
Boheme” ir — šių metų 
sausio mėnesį Violetos ro
lę — Verdi operoje ”La 
Traviata”.

— Kokie ateities planai 
"dainos kely”?

— Pirmiausiai — nekan
triai laukiu pirmą kartą 
dainuoti Clevelando publi
kai. Grįžusi — pradėsiu vėl 
repetuoti su mūsų "Opera 
West, Ine.” grupe, kur pra
dėsime ruoštis Halėvy ope
ros "žydė” pastatymui.

žinoma, tuo pačiu metu 
tęsiu balso studijas: ypač 
reikia tobulintis — operos 
rolės paruošimui.

šiuo "pasikalbėjimu” at
skleidžiame dalį kuklios Bi
rutės Dabšienės žinių, su
gebėjimų ir pasisekimų. Ti
kime, kad koncerto klausy
tojai patirs daugiau patys, 
išklausydami ir įsijausdami 
į jos subtilią interpretaciją. 
Su pasisekimo linkėji
mais.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ATVYKSTA TORONTO 
LIETUVIŲ TEATRAS 

AITVARAS

Toronto lietuvių teatras 
"Aitvaras” atvyksta De- 
troitan ir kovo 20 d. 12:30 
vai. (Verbų sekmadienį) 
Lietuvių Namuose suvai
dins Vytauto Alanto trijų 
veiksmų komediją "Saulė
grąžų sala”. Vaidinimas ko
miškas ir sukeliąs daug 
juoko.

ši komedija "Saulėgrąžų 
sala" statoma Lietuvių Na
muose ir iš atsilankusių į 
jos pastatymą žmonių ma
tysime kaip jie sielojasi ir 
nori išlaikyti Lietuvių Na
mus. Lietuvių Namų drau
gija turi apie 250 narių ir 
jei visi atvyks tą dieną į 
Lietuvių namus, o kiti atsi
ves ir savo šeimą, tai tikrai 
salė bus pripildyta ir duos 

Vasario 16 minėjime Detroite invokaciją skaito kun. V. 
Kriščiūnevičius. Toliau stovi programos vedėjas dr. A. Vaitie- 
kaitis ir DLOC pirmininkas dr. A. Barauskas.

J. Gaižučio nuotr.

TOOLMAKERS 
N/C MILLING MACHINE 

OPERATORS
2ND SHIFT

Minimum 5 yra. experience. Mušt possess own toola. Competitive wage 
and benefit package, 10% 2nd ahift bonus. Convenient location vili; 

parking. For applications and infornialion cali

216-523-6020.

GENERAL $ ELECTRIC

1751 East 23d St., Cleveland, Ohio 44114 
Equal Opportunity Affirmative Action Employer M/F

ELECTRICAL TROUBLE SHOOTER 
MAINTENANCE ELECTRICIAN 

EXPANDING GRAND PRAIRIE PLANT HAS 1 MM EDI A TE OPEN1NGS 
FOR THE FOLLOW1NG POSIT1ONS: 

ELECTRICAL TROUBLE SHOOTER
TO $25,000

NO LAYOFFS 
4 DAYS SHIFT 

NEED INDIV1DUAL TO TROUBLE SHOOT & MA1NTAIN SOL1D 
STATĖ D. C. DRIVES. SEOUENCE CONTROLS AND RELAY LOG1C 
CIRCUITS. BROAD ĖLECTRONIC & ELECTRICAL BACKGROUND 

REQU1RED.

SALARY TO $23,000 WITH OVERTIME. GOOD CLEAN 
WORK1NG CONDITIONS. 

MAINTENANCE ELETRICIAN
TO $22,000

NO LAYOFFS 

4 DAYS SHIFT 
NEED EXPERIENCED MAINTENANCE ELECTRICIAN WITH WORK- 
ING KNOWLEDGE OF POWER & CONTROL SYSTLMS. D. C. EX- 
PER1ENCED HELPFUL. DIGHT MECHANILS DUTIES. SALARY 

TO $22.000 WITH OVERTIME. GOOD CLEAN WORKING 
CONDITIONS.

FOR MORE INFORMATION & 1NTERVIEW: 

Cali Jim Overby: at 214-647-4374 
POLY-AMERICA INC. 

2000 W. MARSHALL ROAD 
GRAND PRAIRIE, TEXAS 75051

EOE M/F
(11-17)

norą toliau juose ką nors 
surengti. Atvažiavus i ų j ų 
mašinos bus saugomos pa
samdytos policijos. Vaidini
mą rengia Lietuvių Namų 
draugija, SLA 352 kuopa ir 
šauliai.

LIETUVIŲ NAMŲ 
VALDYBA PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS

Vasario 3 d. įvykusiame 
Lietuvių Namų draugijos 
narių susirinkime išrinktą 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis taip: inž. Jonas Gaižu
tis — pirmininkas, Edvar
das Milkauskas — vicepir
mininkas ir iždo sekreto
rius, kun. Domininkas Len
gvinas — vicepirmininkas 
ypatingiems reikalams, Sta
sys Petrauskas — sekreto
rius, Antanas Mikalkėnas 
— ūkvedys, Vladas Joman-

Vasario 16 minėjime Detroite programos vedėjas dr. A. 
Vaitiekaitis įteikia Lietuvos gen konsului V. Čekanauskui 
DLOC dovaną. J. Gaižučio nuotr.

tas — iždininkas ir Antanas 
Butkus — administratorius.

VELYKINIS 
SUSIKAUPTMAS

Kovo mėn. 21-23 d. šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je bus pravestas priešvely- 
kinis susikaupimas-rekolek- 
cijos. Susikaupimas prade
damas kovo 21 d. 7 vai. vak. 
ir baigiamas sekmadienį, 
kovo 23 d. 10:30 vai. Mišio- 
mis. Praves kun. dr. Jonas 
Gutauskas iš Delhi, Ont.

■ Bostono lietuviai
"ATŽALYNAS” LANKĖSI 

BOSTONE

Tautinių šokių ansamblis 
"Atžalynas” iš Toronto, 
Kanados, buvo pakviestas į 
Bostoną. Jį pakvietė Bosto
no tautinių šokių sambūris, 
vadovaujamas Ivaškų. Se
niau šiam sambūriui vado
vavo Ona Ivaškienė, o pa
skutiniuoju laiku jau ją pa
vaduoja jos sūnus Gedimi
nas ir marti Lillian. "Atža
lyną” sudaro per 40 šokė
jų. Bostone jie lankėsi kovo 
8 d. Jų pasižiūrėti prisirin
ko pilna salė publikos, ži
noma, tokiai grupei Lietu
vių Piliečių Draugijos au
ditorijos scena per maža, 
todėl jie šoko pačioje salė
je.

Prieš pradedant progra
mą, Ona Ivaškienė pasvei
kino "Atžalyną" ir pasi
džiaugė tautinių šokių gru
pių darbais, kuriais jie re
prezentuoja lietuvius net 
ir kitataučiams. Programą 
pradėjo "Vasaros garsų 
trio”, puikios mergaitės, 
dainomis, pritariant akor
deonui. šis trio yra turbūt 
to "Atžalyno” dalis. Po dai
nų buvo šokami tautiniai 
šokiai. Porą šokių sutarti
nai šoko "Atžalynas” ir 
Bostono sambūris.

Miela gėrėtis tuo gražiu 
jaunimu, tautiniais rūbais 
ir to jaunimo lanksčiais ir 
grakščiais judesiais, šokda
mi jie visi labai gražiai šyp
sosi, kas dar labiau teikia 
jų šokiamiems šokiams gro
žį.

"Atžalynas” ir Bostono 
sambūris ruošiasi dalyvauti 
6-toj tautinių šokių šventėj

SĖKMINGA KAZIUKO 
MUGĖ

Kovo 9 d. įvykusi Kultū
ros Centre Kaziuko mugė 
visais atžvilgiais buvo sėk
minga, nežiūrint, kad mies
to centre, kai kurios gatvės 
buvo užverstos sniegu, bet 
greitkeliai jau buvo nuva
lyti. Į Kaziuko mugę priva
žiavo užtektinai daug žmo
nių. Jie valgė, gėrė, laimę 
bandė ir pirko ką gražesnio 
ir įdomesnio ten rado.

Chicagoj liepos 6 d.
šis šokių ir dainų pynės 

vakaras buvo labai gražiai 
suorganizuotas ir atliktas, 
žiūrovai ir sekančią dieną, 
sekmadienį, susitikę dar vis 
dalijosi to vakaro įspū
džiais.

"Atžalyno” vadovė ponia 
Aldona Zander įteikė "At
žalyno” šokėjų bareljefą 

Bostono šokių sambūrio va
dovei Onai Ivaškienei.

Po visos programos buvo 
vaišės ir šokiai. Vaišes la
bai puikiai paruošė Bostono 
šokėjų mamytės. O tie vai
šių stalai buvo labai tur
tingi.

LAISVĖS VARPAS 
MINĖS DONELAITĮ

Lietuvių radijo valanda 
"Laisvės Varpas”, kurią 
suorganizavo ir veda jau de
šimtmečius Petras Viščinis, 
savo šių metų pavasarinia
me koncerte minės Kristijo
no Donelaičio 200 metų mir
ties sukaktį. Koncertas 
įvyks balandžio 13 d., per 
Atvelykį, Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoj, So. 
Bostone,

Programą šiame koncer
te atliks: pianistas-kompo- 
zitorius Darius Lapinskas, 
solistė Laima Lapinskienė 
ir jų sūnelis smuikininkas 
Aras Lapinskas. I-joj pro
gramos daly bus atliekama 
lietuvių liaudies dainos ir 
lietuvių kompozitorių kūri
niai, o II-joj daly — Da
riaus Lapinsko skurta Tol
minkiemio kantata. Tolmin
kiemis yra vieta, kur Kris
tijonas Donelaitis gyveno 
ir mirė. -

AR REIKIA LIETUVIŠKŲ 
DOVANŲ?

Tuo atveju Jums idealiau
sias vadovas — mūsų dide
lio formato, 72 psl. spalvo
tas LIETUVIŠKŲ REIK
MENŲ KATALOGAS.

Jame rasite netoli 1,000 
(taip, tūkstančio!), įvai
riausių suvenyrų, gintaro, 
aukso, sidabro, alavo, kriš
tolo, odos, keramikos ir kt. 
išdirbinių (žiedų, karolių, 
auskarų, sagčių, diržų, al
bumų, vazų, puodų ir t.t.) 
puošniais lietuviškais moty
vais, margų audeklų (tauti
nių drabužių, juostų, take
lių), medžio drožinių, lietu
viškais simboliais antspau
duotų žiurstų, krepšių, liet
sargių, marškinėlių ir kt., 
rašomųjų mašinėlių lietu
višku šriftu, knygų, plokš
telių, magnetofono juoste
lių, net lietuviško maisto 
delikatesų ir milžinišką 
daugybę kitų retų gėrybių, 
surinktų iš viso laisvojo pa
saulio lietuvių dirbėjų, me
nininkų, leidėjų ir kitų lie
tuviškų reikmenų kūrėjų.

Šį katalogą galima užsisa
kyti, prisiuntus $2.00 (arba 
$3.00, jei norima jį gauti 
greitu pirmosios klasės paš
tu) sekančiu adresu: Baltic 
Associates, Ltd., P. O. Box 
8248. Boston. Ma. 02114.

«— -

MACHINE OPERATORS 
MACHINE SET-UP

. FOR 
BROWN * SHARP SCREW 

MACHINES 
HARDHINGE AHC HARDHINGE HNC 

v/ARNER * S W ASE Y IAB 
FOR

E AR T TIME EVENING HOURS
4 P.M. TO # P. M.

TECHNICAL DEVELOPMENT 
COMPANY

24 E. GLENOLDEN AVĖ. 
GLENOLDEN. PA. 19036 

215-583-9400
(10-14'

IMMEDIATE OPENING 
FOR 

ELECTRICAL TROUBLE 
SHOOTER

TO $25.000 
NO LAYOFFS. 4 DAY SHIFT. 

Need individual to trouble t>hoot 8 
maintain >olid Statė O. C. drives. se- 
quence controls and relay logic čir- 
cuits. Broad eiectronio & electrical 
background required.
Salary to$25,000 wilh overtime. Cood 
dean working conditions.
For more informalion & interview: 

CALL JIM OVERBY;
at 214-647-4374 

POLY-AMERICA INC. 
2000 W. MARSHALL ROAD 

GRAND PRAIRIE. TEXAS 70551 
E.OE M/F

(12-18)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
91.1-0910.
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ALGIRDAS LANDSBERGIS CLEVELANDE
įvairūs renginiai Clevelan

do liet, kolonijoj yra gana daž
nus. Didelę dali parengimu 
kalendoriaus užpildo DMNP 
parapija su religinės ir kultū
rinės veiklos programa, kurio
je šalia ‘Dvasinių kelionių’ bei 
religinių koncertų, scenos švie
są čia išvysta įvairūs muzikos, 
literatūros bei dailiojo žodžio 
menininkai.

Šios kultūrinės programos 
rėmuose kovo 8 dieną turėjo
me progos iš arčiau pažinti ži
nomą mūsų dramaturgą Algir
dą Landsbergį, kuris iki šiol 
mums buvo daugiau pažįsta
mas iš jo draminių veikalų. Iš 
jų du matėme ir Clevelande, 
t.y. ‘Penkis stulpus turgaus 
aikštėje’ ir ‘Šventąjį narvą’.

Per šią popietę pažinome pa
tį kūrėją ir jo beletristinę kū
rybą, kurią pats autorius skai
tė.

Pradžioje jis su gražiu 
humoru pats save pristatė ir il
gokoj įžangoj papasakojo links
mus epizodus iš ankstyvesnių 
rečitalių su visa eile savo kole
gų rašytojų.

Po šios gana ilgos, bet ne
nuobodžios įžangos autorius 
paskaitė vieną savo novelių iš 
naujai premijuotos knygos 
‘Muzika įžengiant į neregėtus 
miestus’. Pastebėjęs, jog šią 
novelę pasirinkęs todėl, kad 
šios popietės programoje daly
vaus ir vyrų choras, todėl ji 

GINTARO valgykloje

VĖŽIŲ VAKARIENĖ
KETVIRTADIENĮ, KOVO 27 D.

13 dol. asmeniui 
Rezervacijas užsakyti iki kovo 24 d.

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

LATV1AN ROOF1NG
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams. įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS I.akewood, Ohio

della e. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 165th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakobe ir annun WiUiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pa tarną v imą.

geriausiai čia tinka.
Šioje novelėje jis pavaizda

vo septynias choro dainas, ku
riomis tarptautinio dainų fes
tivalio scenoje pasirodė komu
nistinių kraštų chorai, jų tar
pe ir iš Vilniaus. Novelė 
įdomi savo kompozicija ir dra
miniai beletristiniu stiliumi, 
kurios vyriausias veikėjas - Vii 
niaus choro pditrukas. Čia 
gražia humoristine forma 
autorius parodo sovietinio žmo
gaus, bei siunčiamų į užsienį 
menininkų nužmoginimą ir 
laikymą griežtoj politrukų kon
trolėj, nuolat plaunant jiems 
smegenis sovietiška propogan- 
da.

Visai šiai bolševikiniai at
mosferai ir jų vadovams auto
rius nesigaili skaudžios pašai
pos, tačiau visur išlaikydamas 
savo švelnų beletritristinį sti
lių.

Antrą rečitalio dalį Algir
das Landsbergis vėl pradėjo 
savotiška įžanga, kurioje nebe 
kalbėjo apie rašytoją, bet apie 
klausytoją: būten, apie būdin
gus tipus auditorijoje. Cha
rakterizavęs čia gana ilgą tipų 
galeriją - kaip nuobodžiautojų 
išsiblaškėlių, įkyrių vaikų ir kt 
- autorius savo charakteristika 
pagavo klausytojus ir sukėlė 
gardaus juoko.

Po šios įžangos autorius vėl 
skaitė ištrauką iš ankstyvesnių 
savo scenos veikalų.

a
I
1

Kun. G. Kijauskas, S. J. sveikina programos atlikėjus rašy
toją Algirdą Landsbergį ir Ramovėnų choro vadovą Julių Ka
zėną. V. Bacevičiaus nuotr.

Algirdui Landsbergiui bai
gus skaityti savo kūrybą, sce
noje pasirodė mums gerai pa
žįstamas ir visų labai mėgia
mas muz. Juliaus Kazėno vy
rų choras. Programa buvo 
mišri, susidedanti iš lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių dai
nų. Kaip visada, taip ir šį 
kartą, dainos nuskambėjo vy
riškai ir praskaidrino mūsų 
kasdienines nuotaikas.

Po šios darnios ir įdomios 
programos vakaro dalyviai tu
rėjo progos susitikti su auto
rium žemutinėje salėje ir įsigy
ti jo novelių knygą su autogra
fu.

Reikia dar pastebėti, kad tą 
patį vakarą Rašytojų draugija 
Chicagoje Algirdui Landsber
giui už minėtą novelių knygą 
paskyrė $1000 premiją.

Kaip visada, taip ir šį kartą, 
salė teikė visiems malonų įspū
dį bei jaukią atmosferą, kurios 
aplinkai tai suteikė arch. Ed
vardas Kersnauskas.

1. Bublienė

AUKOS BALFUI
Per Clevelando Balfo sky

rių, 1979-80 m. savo auką, 
j vargą patekusių lietuvių 
šalpai, įteikė šie širdingi 
aukotojai:

$1,000 — A. ir F. Kune- 
vičiai ir motina Julija.

$160 — J. Wanicki.
101 — dr. I. ir A. Jasiai.
$100 — č. ir I. šatkai, dr.

J. Skrinska.
$61 — J. Krištolaitis.
$60 — V. ir T. Urbaičiai.
$52 — dr. V. ir A. Ka

robliai.
$51 — A. Alkaitis, dr. J. 

ir D. Maurukai, dr. J. Ma
čiulis, dr. J. ir B. Balčiūnai, 
A. Buknis.

$50 — Pr. Jucaitis, dr. V. 
Gruzdys, V. ir J. Radžiai, 
dr. VI. Bložė, J. Balbatas.

$41 — M. Iešmantienė.
$40 — dr. V. ir J. Mauru

čiai.
$32 — O. ir P. Žilinskai, 

V. O. ir L. Jokūbaičiai.
$31 — J. Stravinskas.
$30 — V. ir I. Sniečkai,

E. ir A. Mackevičiai.
$27 — dr. J. ir Iz. Stan

kaičiai, V. ir A. šenbergai, 
A. ir J. Augustinavičiai, P. 
ir N. BieTiniai, M. ir G. 
Aukštuoliai.

$26 — A. Styra, E. ir B. 
Steponiai, J. ir M. Miko- 
niai, dr. H. Brazaitis, dr. 
G. Matienė, dr. A. Baltru- 
kėnas, dr. J. Sonta, VI. ir 
G. Plečkaičiai, dr. A. ir V. 
Butkai, D. ir G. Ješmantai, 

V. ir J. Januškiai, VI. ir S. 
Knistautai, A. Bielskus.

$25 — R, ir A. Babickai,
S. ir S. Mačiai, V. Apanius, 
A. Garka, Guth ir širvaitis, 
kun. B. Ivanauskas, P. ir O. 
Skardžiai, P. Tamulionis, A. 
ir Pr. Razgaitis, Ig. Jana
vičius, A. t A. J. Kubiliū
nas, Ant. ir I. Puškoriūtės, 
H. ir S. Stasai.

$22 — G. ir J. čyvai.
$21 — J. Gudėnas, M. 

Žitkus, J. Pivoriūnas.
$20 — A. ir R. Petraus- 

kiai, Alf. Karklius, J. ir M. 
Švarcai, Vac. Valys, Alg. 
Pautienis, V. Steponavičius, 
R. Steponavičius, F. Kli
maitis, St. Jankauskas, B. 
ir V. čyvai, dr. Alf. ir E. 
Kisieliai, Fab. Kaminskas, 
H. Pikturna, Alg. ir J. Ka- 
siulaičiai, P. Milašius.

$17 — Pr. ir E. Jogos.
$16 — VI. Palubinskas, 

Br. Snarskis, dr. Alf. ir K. 
Martai, dr. Eug. šilgalis, 
Vac. Petkus, Vac. ir O. Ro- 
ciūnai, V. Petrus, A. Valai
tis, S. ir H. Idzeliai, Ed. ir 
J. Stepai.

$15 — B. Natkevičiūtė- 
Natas, Ger. Juškėnas, K. ir
O. Raliai, D. Mikoliūnicnė, 
dr. D. Tamulionytė, A. Ta
mulionis, V. Bossinienė, J. 
Juodišius, Z. Obelenis.

$13 — VI. ir J. Dautai.
$12 — F, ir J. Jasinevi- 

čiai, L. Keženius, J. ir EI. 
Januliai.

$11 — V. šamatauskas, 
Br. Maželis, K. Vaičeliūnie- 
nė, S. Laniauskas, K. Mar
cinkevičius, A. Balašaitienė,
P. Kaunas, St. Astrauskas, 
J. Kazlauskas, Alb. Šulins
kas, Zen. Dučmanas, J. Ci- 
tulis, V. Stimburienė, Ant. 
Rukšėnas, J. ir A. Šiaučiū
nai, Alg. ir A. Mulioliai, P. 
ir J. Klioriai, Vinc. Beno- 
kraitis, M. Apanavičius, K. 
Narbutaitis, J. Kaklauskas.

$10 — Alf. Lūža, Ant. 
Mikoliūnienė, V. Matulio
nis, kun. A. Goldikovskis, 
Stp. Butrimas, L. Sagys, 
Aid. Ambrazienė, dr. P. 
Stungys, K. Bruožis, Vikt. 
Degutis, VI. ir J. Ramūnai, 
St. Barzdukas, K. ir A. Lai- 
kūnai, Pet. Kudukis, M. 
Blynas, K. ir O. Palubins
kai, Alg. Pengauskas, M. 
Palūnas, K. Mažonas, Vinc. 
Akelaitis, Kęst. Giedraitis, 
V. ir J. Stuogiai, St. Lukas, 
Juz. Naujokaitis, Kęst. Ci- 
vinskas, Kaz. Gaižutis, A. 

Mackuvienė, J. Petkevičie
nė, Vyt. Kliorys, D. ir M. 
Kižiai, Edv. Kersnauskas, 
P. Zigmantas, S. Radzevi
čiūtė, E. Alšėnienė, A. Spi- 
rikaitis. J. Naujokaitis, E. 
ir J. Ilendai, J. Biliūnas, A. 
ir A. Kazlai, Alf. Steponavi
čius, Bal. Gaidžiūnas, K. ir 
St. Lazdiniai, A. Bakūnie- 
nė, Ed. Saukevičius, M. 
Vinclovas, P. Ežerskis, D. 
ir D. Staniškiai, D. ir S. 
Čipkai, Ig. Stankevičius, D. 
Vaičiūnas, J. Malskis, F. Ju
ras, A. Rastauskas.

$9 — J. Virbalis.
$8 — J. žvgas, V. ir G. 

Ručmiai.
$7 — B. ir S. Garlauskai, 

0. ir K; žygai, K. širvins- 
kas, VI. ir M. Matulioniai.

$6 — J. šlapelis, VI. Ba
čiulis, Ant. Brazaitis, J. 
Kaunas, Vik. Palūnas, V. 
Bartuška, V. Rutkauskas, 
VI. Kaunas, A. Liutkus, B. 
Smetonienė, Juoz. Dautar
tas, V. Stankauskas, V. ir
J. žilioniai, St. Jurgaitis, K. 
Gaižutis, dr. A. Nasvytis,
K. ir J. Sniečkai.

$5 — M. Barniškaitė, V. 
Taraška, S. Nastopkienė, A. 
t A. J. Pauža, J. Zoruba, J. 
Skavičius, A. ir G. Kijaus- 
kai, St. Mikalauskas, S. 
Vyšniauskienė, B. Malcanie- 
nė, A. Vedegys, A. ir G. Ma- 
silioniai, P. Jurgutavičius, 
VI. Bacevičius, E. Mekienė, 
O. Kašubienė, M. Bajorai- 
tienė, R. ir H. Tatarūnai, 
M. Balys, O. ir J. Vaškai, 
M. Ivanauskienė, V. Tamu
lis, M. J. Bartkus, V. Ra- 
monis, J. ir S. Lozoraičiai, 
H. Macijauskas, Iz. Jonai
tienė, V. Andriušaitis, G. 
žemaitis, V. ir A. Vaičai
čiai, A. Sadauskas, A. At- 
kočaitienė, A. ir A. Kava
liūnai, L. Nagevičius, A. 
Baranauskienė.

$3 — V. Drabišienė, J. 
Kazėnas, A. Andriejauskas.

$2 — Al. Balas, D. Ga- 
tautienė, J. Miglinas, Ig. 
Belzinskas.

$1 — H. Ciziūnas.
Clevelando skyriaus val

dyba visiems aukojusiems' 
vargstančių tautiečių pa
galbai, taria šiltą lietuviš
ką ačiū!

Norintieji įteikti auką 
Balfo šalpai, prašom siųsti 
skyriaus iždininkui: V. Jo
kūbaitis, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 44117, aukos 
atleidžiamos nuo Federali- 
nių mokesčių.

Balfo Clevelando 
Skyriaus valdyba

INCOME TAX SERVICE

Kvalifikuoti ir diplomuo
ti buhalteriai ir advokatai 
užpildys jūsų mokesčių mo
kėjimų formas už prieinamą 
kainą. Mūsų darbas garan
tuotas. Susitarus nuo pir
madienio iki šeštadienio die
nomis ar vakarais arba ga
lite palikti mums formas ir 
užpildę grąžinsime paštu.

Advokatai Guth ir širvai
tis, tel. 692-3252 arba 944- 
9707. Lietuvių Namuose, 
877 E. 185 St., Cleveland, 
Ohio.
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CLEVELANDO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ RELIGINEI 

ŠALPAI AUKOJUSIŲ 
SĄRAŠAS

$1000 — James B. Moo- 
ney.

$550 — Rytas ir Aušra 
Babickai.

$100 — Prof. Pr. Jucai- 
tis, J. Rumbutis, dr. J. ir 
B. Skrinskai, X. Y.

$80 — Vincas ir Teresė 
Urbaičiai.

$75 — Korp. Giedra.
$56 — Šv. Kazimiero Li

tuanistinės Mokyklos mo
kiniai.

$55 — Dr. N. ir G. Juškė- 
nai.

$50 — R. Eidukaitytė ir 
A. Eidukaitienė, kun. B. 
Ivanauskas, E. Kersnaus- 
kas ir N. Kersnauskaitė, 
Mr. & Mrs. John ir Lynn 
Matrick (N. Grafton, Ma.), 
Jonas ir Bronė Tamašaus
kai (Worcester, Mass.), P. 
Tamulionis, V. M. Valiai.

$45 — Dr. E. ir B. Juodė- 
nai, dr. S. ir dr. G. Matai.

$40 — Dr. V. Gruzdys, M. 
Iešmantienė, R. N. Kašu
bai, dr. V. ir A. Mauručiai, 
Antanas Styra.

$35 — B. V. čyvai.
$32 — E. E. Alšėnai.
$30 — A. Buknis, I. M. 

Janavičiai, dr. J. Mačiulis, 
J. M. Mikoniai, Joanne ir 
E. Orozco (J. Natkevičienės 
bendradarbiu auka), N. 
Rauduvė, VI. Šniolis.

$25 — J. A. Augustas, 
dr. J. Balčiūnas, dr. A. Bal- 
trukėnas, H. Bankaitis, V. 
Braziulienė, E. R. Bridžiai, 
dr. ir dr. C. I. Deogracias, 
dr. N. ir Mrs. M. De Piero,
A. E. Garkai, dr. V. ir A. 
Karobliai, P. J. Klioriai, O. 
Kliorytė, Knights of Lithu
ania Council, dr. J. ir M. 
Kriaučiūnai, J. Krištolaitis,
O. Matusevičienė, A. E. 
Meilai, V. G. Plečkaičiai, O. 
V. Rociūnai, dr. Andrew & 
dr. Morado Sabio, R. V. 
Švarcai, JAV Liet. Bendr. 
Worcester Apyl. Valdyba 
per J. Tamašauską, P. O. 
Žilinskai, X. Y.

$22 — A. Puškoriūtė.
$20 — V. L. Apaniai, J. 

Balbatas, P. O. Banioniai,
J. Budrienė, dr. P. Garcia,
I. A. Gedriai, Z. K. Gobiai, 
G. D. Iešmantai, V. ir P. 
Kamantauskai (Norwood, 
Mass.), A. Karklius, A. D. 
Kasulaičiai, V. Langė, A. 
Mikalonienė, Z. S. Obeleniai,
B. Paulionis, Jorge ir Ma
ria Pla, V. Z. Pliodžinskai,
P. O. Skardžiai, Mrs. J. Ste
poną, dr. S. Sviderskas, M. 
Žitkus, N. F. Kaminskai.

$15 — A. Balašaitienė, A> 
A. Baliūnai, N. P. Bieliniai, 
dr. H. Brazaitis, dr. A. But
kus, H. S. Idzeliai, dr. S. 
Jankauskas, J. I. Juodišiai, 
A. M.'Krygeriai, A. Mac
kevičius, A. Mikoliūnaitė, 
A. A. Mulioliai, Jonas Nau
jokaitis, V. A. Petukauskai,
K. O. Raliai. V. T. Sniečkai,
J. Stempužis, E. R. šilgaliai,
K. Vaičeliūnienė, kun. K. 
žemaitis, B. E. Nainiai.

$12 — VI. Dautas, J. Gar-

la, VI. Gelažius (Florida), 
dr. J. ir I. Stankaičiai, P. 
Zigmantas.

$10 — V. S. Akelaičiai, 
E. Aleksa, A. Ambrazas, P. 
Ambrazevičius, V. N. And- 
rušaitis, J. M. Apanavičiai, 
R. D. Apanavičiai, St. Barz- 
dukas, H. Belzinskas, K. 
Bruožis, V. Bučmienė, A. V. 
čepukaičiai, D. čipkienė, J. 
G. čyvai, A. R. Dauper, T. 
V. Degučiai, P. Degulis, P. 
B. Ežerskiai, B. N. Gaidžiū- 
nai, P. T. Gaižauskai, V. 
Gedgaudas, R. Giedraitytė, 
kun. A. Goldikovskis, V. Ja- 
nuškis, J. F. Jasinevičiai, J.
O. Kalvaičiai, B. Karklius, 
A. A. Kavaliūnai, M. Kaz
lauskienė, L. S. Keženiai, V. 
R. Klioriai, P. Kudukis, A. 
E. Lužai, K. M. Marcinke
vičiai, A. G. Masilioniai, O. 
Maželiai, P. E. Mikšiai (Flo
rida), R. Minkūnas, J. J. 
Naujokaičiai, S. J. Oran- 
tai, S. Pabrinkis, V. A. Pa- 
lūnai, Prax Family, V. E. 
Rack, V. Ramūnas, P. A. 
Razgaičiai, V. D. Sirgėdai, 
M. A. Smelstoriai, B. R. 
Snarskiai, J. D. Staniškiai,
I. Stankus, H. St. Stasai, J. 
E. Stepai, J. V. Stimburiai, 
dr. P. ir K. Stungiai, A. I. 
Sušinskai, V. šamatauskas,
J. M. Švarcai, A. Švedienė,
A. Tamulionis, dr. D. Ta- 
mulionytė, V. I. Vinclovas, 
V. Z. Zigmont, R. A. Zors- 
kiai, G. E. žemaičiai, X. Y.

$8 — A. Balasevičius, A. 
T. Brazaitis, S. Laniauskas,
B. Smetonienė, J. šumaka- 
ris.

$7 — M. Aukštuolis, H. I. 
Johansonai, A. K. Sadaus
kai.

$6 — V. Baltuška, A. B. 
Juodikiai, O. V. Kavaliūnai,
K. E. Širvintai, J. Žilionis,
J. žygas.
r $5 — A. J. Aleksa, R. 
Aukštuolis,, V. M. Bačiuliai, 
M. Bajoraitienė, D. N. Bal
čiūnai, L. M. Baliai, J. Bar- 
niškis, M. Barniškaitė, V. 
Benokraitis, J. Biliūnas, R. 
Brazaitienė, M. J. Damu- 
šiai, J. Dunduras, M. Eidu- 
kevičienė, K. U. Gaižučiai,
A. Gargasis, E. Gausienė,
K. E. Gaižučiai, A. Gece- 
vicz, Geležūnas, Mr. & Mrs. 
Gisser, I. Grigaliūnaitė, A. 
R. Idzeliai, S. J. Ignatavi- 
čiai, E. J. Ilendai, M. Iva
nauskienė, A. Jasiūnas, I. 
Jonaitienė, S. Jurgaitis, J. 
Kaklauskas, A. G. Karso- 
kai, O. Kašubienė, J. K. Ki- 
zevičiai, H. Kripavičius, J. 
Macyauskas, S. S. Mačiai,
B. Malcanienė, Marie Marik, 
M. Maslauskienė, V. Matu
lionis, E. Mekienė, S. M.

iMelsbakai, S. Mikalauskas.
A. O. Mikulskiai, J. Miliaus
kas, J. C. Morrison, J. M. 
Narušai, A. Nasvytis, F. 
Navickas, A. Neimanienė,
P. Neimanas. P. Nevulienė,

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
V

įnešus $100
12 mėnesių

7/2% įnešus $100
48 mėnesiams

6%% 
w°

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100 
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

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

/uperior /hvinoj
■and lcan association *

ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-3008
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100

I
V. Nykštėnienė, Joseph & 
Marčia Palevoi, S. Rydelis, 
S. Rutkauskienė, J. E. Sai
kai, S. Sankal, K. J. Snieč
kai, J. šarkauskas, A. J. 
Šiaučiūnai, K. šlapelis, V. 
Tamulis, Z. B. Taručiai, H. 
R. Tatarūnai, K. Titas, E. 
Unger, D. S. Vaičiūnai, P. 
Vaiginis, A. Valaitis, A. Va- 
sis, A. Vedegys, A, Verby- 
lienė, E. Vyšniauskienė, J. 
Vyšnioms, V. ižedonienė, K. 
O. žygai, P. J. Venciai.

$3 — I. Belzinskas, V. 
Gecevičius, B. Juodienė, K. 
Kalvaitienė, J. Kaunas, B. 
Kavalius, J. S. Milas, V. 
Steponavičius, A. Verbyla, 
J. žiaunis.

$2 — Mr. & Mrs. V. Au- 
gust, M. A. Bankaičiai, M. 
Blynas, V. Galinis, D. Ga- 
tautienė, O. Geležiūnienė, S. 
Greičienė, U. Grincienė, C. 
Yarish, P. Kaunas, J. Ka
zėnas, A. Kazlas, A. G. Ki- 
jauskai, E. Krygerienė, A. 
Laniauskaitė, J. Miglinas,
A. Mikoliūnienė, M. Misku- 
lin, E. Stempužienė, J. V. 
Stuogiai, P. J. Venciai.

$1 — E. Eidimtienė, J. 
Jucaitis, P. Jurgutavičius,
B. Savickas, J. M. Velykiai.

$57.62 — Šv. Jurgio pa
rapijos nevardinės aukos.

CICHOCKI LEGAL CLINIC
6428 St. Clair Avenue. 

216-641-3942
"Legal Services at Reasendble Price/*

$765.35 — D.M.N.P. pa
rapijos nevardinės aukos.

Viso 1979 metais surink
ta 6621 dol. 97 ct.

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS

šių metų Religinės šal
pos piniginis vajus Cleve
lande ir jo apylinkėse pra
dedamas, kaip ir kasmet, 
gavėnios pradžioje. Savo 
auką prašome siųsti Komi
tetui arba atiduoti per abie
jų lietuvių parapijų Religi
nei šalpai bažnytines rink
liavas, kurias globoja para
pijų klebonai — kun. Ba
lys Ivanauskas ir kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J.

Pernai Clevelande ir jo 
priemiesčiuose Religinei šal
pai buvo suaukota pažymė
tinai graži suma: Centrui 
pasiųsta 6,250 dol.

Kur, kada ir kaip aukas 
atiduoti?

čekius, adresuotus Lith. 
Cath. Religious Aid, prašo
me siųsti Komitetui: Mrs. 
O. Žilinskas, 1840 Caronia 
Dr., Lyndhurst, Ohio 44124.

Nuoširdžiai dėkodami vi
siems aukotojams už perei
tų metų aukas ir šiais me
tais laukiame Jūsų dosnaus 
atsiliepimo.

Rel. šalpos Komitetas

PILĖNŲ TUNTO 
VASAROS STOVYKLA

Skautų Pilėnų tunto va- 
dija praneša, kad šių metų 
vasaros stovykla įvyks rug

FŠEjC

14406 Cedar Avė. -
381-4280

piūčio mėn. 2-15 dienomis 
Tėvų Pranciškonų stovyk
lavietėje, Wasaga Beach, 
Ontario. Stovyklauti bus 
priimami berniukai nuo 8 
metų amžiaus. Norintieji su 
skautais stovyklauti, pra
šome kreiptis pas tuntinin- 
ką, ps. R. Belzinską dėl 
smulkesnės informacijos te
lefonu 531-4607.

• Sol. Aldona Stempužie- 
nė-švedienė ir komp. Jonas 
švedas koncertuos Wa-

'"shingtono ir Baltimorės lie
tuviams. Koncertas įvyks 
IVashingtone, š. m. gegu
žės mėn. 3 d., šeštadienį, 
Latvių namuose.

Koncerto rengėjai — 
Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos komite
tas.

• Ohio Auto Body, savi
ninkas Jonas Švarcas, 35571 
Vine St., Eastlake, Ohio 
44094, sąžiningai ir gražiai 
atlieka visus automobilių 
taisymo darbus. Iš nelaimės 
vietos pašaukius, automobi
lį atitempia į savo dirbtu
ves ir greitai pataiso. Skam
binkite tel. (216) 942-8038 
ir viskas bus sutvarkyta.

B
|NATIONWIDE 
llNSURANCE
5 Naoor>wKM IS OA your aMe

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

Kovo 30 d. 3 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos 
šventovėje įvyks religinis 
koncertas, pavadintas "Sep
tyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai lietuvio maldose", 
žodžiai parašyti Balio Gai
džiūno. Skaitys: B. Gaidžiū- 
nas, M. Bankaitytė, K. Ci- 
vinskis, A. Miškinienė, D. 
Staniškienė ir kun. G. Ki
jauskas, S. J. Giesmes at
liks Čiurlionio ansamblis 
vadovaujamas komp. A. Mi
kulskio. Dvi bažnytines 
giesmes giedos Br. Kazė- 
nienė. Kanlininkėms vado
vaus O. Mikulskienė. Var
gonais gros R. Kliorienė.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami į šį didingą reli
ginį koncertą.

CLEVELANDO 
SKAUTUOS KAZIUKO 

MUGĖ

Clevelando Klaipėdos, Ne
ringos ir Pilėnų skautų-čių 
tuntai smarkiai ruošiasi 
tradicinei Kaziuko mugei, 
šių metų Kaziuko mugė 
įvyksta sekmadienį, kovo 23 
d., Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Mugės atidary
mas 11:30 vai., tuoj po 10 
vai. šv. Mišių.

Šiais metais Clevelando 
mugėje dalyvauja Roches- 
terio Dainavos vietininkijos 
skautai ir skautės, vadovau

Jaunos paukštytės — skautės ruošiasi Kaziuko mugei. 
V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDO SKAUTUA MALONIAI KVIEČIA VISUS 
CLEVELANDO LIETUVIUS Į 

TRADICINĘ KAZIUKO MUGĘ
ŠĮ SEKMADIENI, KOVO 23 D. NUO 11:3O iki 4 V. P. P. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE.
Mugę atidarys 11:30 vai. Clevelando miesto meras George V. Voinovich. 

Mugėje rasite skautų ir skaučių rankdarbių bei kitokių įvairenybių. 
Bus lietuviški pietūs ir tortų stalas.

Iki malonaus pasimatymo mugėje!
CLEVELANDO SKAUTIJA

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į DIRVOS

SUKAKTUVINI KONCERTĄ
š. m. balandžio mėn. 12 d. 7:30 vai. vak. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.
Programą atliks:

Sol.

Rengėjai: VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA ir DIRVA

BIRUTE DABSIENE
Akompanuos komp. JONAS ŠVEDAS

Po koncerto apatinėje salėje bendra vakarienė (šilti patiekalai). Gros R. STRIMAIČIO 
orkestras. Veiks baras.

Bilietai į koncertą 10, 5, 4 ir 3 dol. Vakarienė asmeniui 5 dol. Bilietus ir vietą vakarienei 
prašom rezervuoti iš anksto pas K. Karalį tel. 229-2419, E. Maslauskienę tel. 692-1921 arba Dir
voje tel. 431-6344. Bilietai taip pat gaunami Dievo Motinos parapijos spaudos kioske pas p. 
Žilionį.

jami vs. Stasio Ilgūno, su 
savo gražiai padarytais 
rankdarbiais.

Nepraleiskite progos ap
lankyti skautų Kaziuko mu
gės. Mugėje galėsite įsigy
ti gražių skautų-čių pada
rytų rankdarbių, o svetai
nėje skaniai pavalgyti.

IŠVYKA PER LIETUVIŲ 
KOLONIJĄ

Kovo 23 d. nuo 1:30 iki 
5:30, "Peoples and Cul- 
tures” organizacija, ruošia 
turistinę kelionę per lietu
vių koloniją. Autobusai veš 
dalyvius į šv. Jurgio baž
nyčią, Lietuvių darželius, 
Dievo Motinos parapiją, 
Kaziuko mugę ir Lietuvių 
Namus, čia jiems bus pa

Albertas Špokas, Rich Bamett, Dalia Orantaitė radijo stu
dijoje pasikalbėjimo metu.

ruošti specialūs lietuviški 
pietūs. Po pietų, programo
je dalyvaus Čiurlionio An
samblio kanklių ir pučiamų
jų instrumentų orkestras.

Reklamuojant šią kelionę, 
Dalia Orantaitė, kuri bus 
šios išvyko vadovė ir Alber
tas Špokas. "Peoples and 
Cultures" valdybos narys, 
dalyvavo pasikalbėjime su 
Rich Barnett, WERE radi
jo stotyje, kovo mėn. 12 d. 
šis valandos pasikalbėji
mas, palietė Lietuvos isto
riją, Clevelando lietuvius, 
Čiurlionio ansamblį, lietu
viškus valgius ir Lietuvių 
namus.

Norintieji prisirašyti prie 
šios išvykos, gali skam

binti People and Cultures, 
621-0109 užsiregistravimui.

• Barbora Taraškienė, 
gyv. Wickliffe, Ohio, gavo 
pripažinimą ir plaketę kaip 
"Outstanding Woman of 
the Year 1979 in the Com
munity of Wickliffe”. Bar
bora ir Vincas Taraškai au
gina šeimą iš šešių vaikų.

• Svečiai iš Vokietijos 
fleitistas Petras Odinis ir 
pianistė Lampsatytė atvyk
sta į Clevelandą ir kovo 29 
d. 7:30 vai. vak. atliks kon
certą University Hali, 2605

RITA MATAS
Nekilnojamo turto įstaigos 

administratorė

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

Euclid Avė. Lietuviai kvie
čiami kuo gausiausiai da
lyvauti ir šiuos iškilius mū
sų meninmkus moraliai pa
remti. Koncertą globoja LB 
Clev ?i?Mv.Io apylinkės valdy
ba.

• LKV S-gos "Ramovė” 
Clevelando skyriaus visuo
tinas narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 29 d. ^.v^- 
p. p. Lietuvių Namų apa
tinėje salėje.

Bus renkami kandidatai 
į LKV S-gos "Ramovė” 
centro valdybą.

Skyriaus valdyba prašo 
visus skyriaus narius daly
vauti susirinkime.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 SU Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir i m no rt uo
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• Išnuomojamas 3 kam
barių butas viršuj. Kaina 
$120.00 į mėnesį. Skambin
ti : 531-1726 bet kuriuo lai
ku. (12-13)

Patarnaujame perkant ir parduodant nekilno
jamą turtą ir taip pat siūlome savo patirtį įvai
riom investacijom.

Be to, priklausome visoj Ame
rikoj veikiančiai persikėlimo tar
nybai, kuri suteikia mums gali
mybę surasti Jums namus bet 
kurioje iš 50-ties JAV valstijų.



DIRVA
• Povilas Dargis, Susi

vienijimo Lietuvių Ameri
koje prezidentas B Baltųjų 
Rūmų pakviestas dalyvauti 
kovo 20 d. prezidento Car- 
terio konferencijoje, kurioj 
kalbės apie infliaciją, ir po 
to sekusiose vaišėse.

• Rašytojui Algirdui 
Landsbergiui suteikta Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
premija, kurios mecenatas 
yra Lietuvių Fondas, už 
Ateities leidyklos išleistą 
novelių rinkinį "Muzika 
įžengiant į neregėtus mies
tus”. Premiją paskyrė LRD 

PADeKA
A. t A. 

ALDONAI-SAULEI 
MICHELEVIČIENEI-DIRKYTEI

per anksti iškeliavus amžinybėn, širdingai dėkojame 
visiems giminėms ir draugams už gėles ir pareikštą 
mums užuojauta per spaudą, raštu bei žodžiu, auką 
šv. Mišioms, aukas Tautos Fondui ir Lietuviškosios 
Skautybės Fondui.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią, da
lyvavusiems bažnyčioje ir palydėjusiems velionės kūną 
paskutinėn poilsio vieton — Memorial Park Mauzoleum, 
St. Petersburge, Floridoje.

Gilią padėką reiškiame Tėvui Kęstučiui Butkui, 
OFM, už sukalbėtą rožančių koplyčioje, už šv. Mišių 
atnašavimą ir jautrų prasmingą pamokslą bažnyčioje 
bei pamaldas kapinėse.

Nuoširdus ačiū atsisveikinimui vadovavusiam p. 
K. Kleivai ir jautrų atsisveikinimo žodį tarusiems prie 
karsto: p.p. K. Jurgėlai, L. Žvynienei, J. Stalioraičiui 
ir V. Kleivienei.

Dėkojame mūsų giminaičiams bei artimiesiems 
draugams karstnešiams, suteikusiems velionei pasku
tinį patarnavimą.

Mūsų ypatinga padėka p. K. Gasparaičiui ir p.p. L. 
Žvynienei ir O. Šiaudikienei rūpestingai mums padė- 
jusiems tvarkytis šiose sunkiose valandose.

Nuliūdę:
VYRAS. DUKTĖ, ANŪKĖ, 

MOTINA ir BROLIS SU ŠEIMA

A. A.

FIL. ANTANUI RUKšAI

mirus, jo žmonai SOFIJAI, giminėms ir ar

timiesiems gilią užuojautą reiškia

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

DR. JUOZUI MAČIUI,

sūnui dr. JUOZUI ir dukrai LAIMAI KAR-

NITIS reiškiame nuoširdžią užuojautą

Columbus ir ChilHcothe’s, Ohio 
lietuviai

sudarytoj komisija (Povi
las Gančys, Marija Saulai- 
tytė-Stankuvienė, Algirdas
T. Antanaitis, Julija šva- 
baitė-Gylienė ir Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė) savo po
sėdy kovo 9 d. Chicagoje.

• Antanui Rimydžiui, 
poetui ir žurnalistui, gyve
nančiam New Yorke, kovo 
2 d. sukako 75 metai am
žiaus.

Sukaktuvininkas dalyva
vo savanoriu Klaipėdos at
vadavime, vėliau buvo re
daktoriumi žurnalo "Keturi 
Vėjai”, "Literatūros Nau-

Philadelphijos Vasario 16-tos minėjime paskaitą skaitęs žurnalistas Thomas J. Brazaitis, 
Cleveland Plain Dealer Washingtono biuro vedėjas. Jo pareikštos mintys publikai paliko gerą 
įspūdį ir rengėjai džiaugiasi pakvietę jį pagrindiniu kalbėtoju. Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

jienų” ir žemės ūkio Rūmų 
leidžiamo laikraščio "ūki
ninko Patarėjas”. 1926 m. 
išleido eilių rinkinį "Knyga 
be vardo” ir daug eilių pa
skelbė periodikoje, o taip 
pat yra redagavęs daug ne
periodinių leidinių, leistų 
žemės Ūkio Rūmų.

• Vaclovas čižiūnas, ži
nomas pedagogas ir visuo
menininkas, po ilgos ir sun
kios ligos mirė kovo 10 d. 
Patersono ligoninėje, sulau
kęs 80 metų amžiaus.

Jis buvo parašęs kelis is
torijos, aplinkos ir tėvynės 
pažinimo vadovėlius, kny
gas apie liaudies kultūros 
problemas ir tautinį auklė
jimą.

• Viktoras Sutkus, iš Vo
kietijos , Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo numa
tytiems darbams paremti 
paaukojo tūkstantį dolerių. 
LNF yra išleidęs dr. A. Ge
ručio redaguotą "Lithuania 
700 Years” 4 laidas, didele 
dalimi prisidėjęs prie "Tau
tinės minties keliu’’ išleidi
mo ir daug kitų darbų pa

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME. 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,MX>.00 BY F3.L.I/'.

aini

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

Opca Moti., 9-8; Tuea., Thuro., FrL, »-5; SaL. 9-1; Cleaad Wod.

JtMftaa Gribauskaa, vedėjas

rėmęs. Fondo pirmininke 
jau eilę metų yra Emilija 
Čekienė.

• Palm Beach Lietuvių 
Klubas per valdybos sekre

torę Juoze Oaugėlienę Dir
vai paremti atsiuntė auką 
20 dol. Ačiū.

• Pranas Kvedaras, Ka
nados Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas, prane
ša, kad KLT S-ga delegavo 
į Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vadovybę Povilą Ali
šauską ir dr. Bronių Nemic- 
ką 1980 m. pradžioje prasi
dedančiai jos kadencijai.

Lietuvių tautinio sąjū
džio vadovybę sudaro kiek
vienų lyginių metų pradžio
je Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos deleguoti 
penki nariai, Kanados Lie
tuvių tautinės sąjungos du 
ir po vieną narį nuo lietu
vių tautinės srovės iš kiek
vieno kito krašto.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL IIELP 

For 313 bed Gene—' Hospital 
REGISTERED RESPiKATORY 

THERAPIST
Muši be C.R.T.T. or Eligible for 

certification. For all shift* 
REGISTERED NURSES

For all services and all ahift*. 
Salary «—*-n>nen*urate with eaperieoce 
and abniiy Liberai personnel policie* 
A (ringe benefit*. Apply call or write 
to: Personnel Office

ST. MARY'S HOSPITAL
129 N. 8th Street 

East St. Lovį s. III. 
Aia-274- 1900

An F.qu«l Opportunity Employer
(IM
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