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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

SVARSTYBOS IR 
DIRVOS NOVELĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Kovo 16 d. Kultūros ži
dinyje Korp! Neo-Lithua- 
nia New Yorke surengė vie
šas svarstybas tema "Lietu
vos reikalai dabartinių įvy
kių šviesoje’’. Atidarė kor
poracijos valdybos pirmi
ninkas, filisteris dr. Jonas 
P. Lenktaitis trumpu žodžiu 
nušviesdamas lietuvių tau
tos sunkumus praeityje, 
lenkų ir rusų mėginimą nu
tautinti Lietuvą ii- beraščio 
lietuvio atsparumą. Paaiš
kino diskusijų tikslą, nusa
kė eigos tvarką, taisykles ir 
ragino visus išklausius pre
legentų pranešimų kelti 
klausimus rūpima tema. Po 
to pakvietė prelegentus už
imti vietas prie paruošto 
stalo, o dr. D. Krivicką, 
tarptautinės teisės profeso
rių ir ilgameti Užsienių rei
kalų ministerijos teisinį pa
tarėją, paprašė būti ir dis
kusijų tarpininku tarp pre
legentų ir klausytojų. Te
mos buvo: prof. dr. D. Kri
vickas — JAV tarptauti
nės politikos lūžis santy
kiuose su Sovietų Sąjunga; 
dr. Br. Nemickas — Madri
do konferencija; Vytautas 
Vaitiekūnas — Tautinė dis
kriminacija ir tautos ru
sinimas okupuotoje Lietu
voje.

Turėjo būti ir ketvirtas 
prelegentas, Bronius Bieliu- 
kas, tačiau jis turėjo staiga 
išvykti ir svarstybose neda
lyvavo.

Prelegentai buvo gerai 
pasirengę, kalbėjo įdomiai 
ir tiksliai atsakinėjo į klau
simus kurių buvo apstu.

"Dirvos” literatūros 
premijos įteikimas 

už novelę "Miko žygis”, Va
lentinai ūselienei, įvyko 
diskusijas užbaigus. Valdy
bos pirmininkas perskaitė 
vertintojų komisijos aktą, 
įteikė mecenato Simo Kaše- 
lionio čekį $600 sumai, o 
korporacijos filisterė dr. H. 
Montvilienė autorę apdova
nojo raudonų rožių puokš
te. Konkurso laimėtoja pa
dėkojo premijos skyrėjui S. 
Kašelioniui už dosnumą, 
"Dirvos” vadovybei ir 
Korp! Neo-Lithuania už 
įteikimo surengimą. Nuošir
dų sveikinimą atsiuntė 
mokslo draugas Jonas Ado
maitis iš Arizonos, kuris su 
autore kartu mokėsi šakių 
gimnazijoje. Tadas Alins- 
kas aktoriškai perskaitė no
velės santrauką kurią klau
sytojai entuziastiškai pri
ėmė ir teigiamai įvertino il-

Programos atlikėjai su Dirvos novelės konkurso laureate y. Useliene. Iš kairės: V. 
Vaitiekūnas, dr. H. Montvilienė, T. Alinskas, prof. dr. D. Krivickas, V. Ūselienė, dr. Br. Ne
mickas ir dr. J. P. Lenktaitis. A. Reivytienės nuotr.

DABARTINIS PAVOJUS
Ar ne pervėlai priešintis sovietams?

Vytautas Meškauskas

Tokia antrašte žydų Com- 
mentary žurnalas paskelbė sa
vo redaktoriaus Norman Pod- 
horetz ilgą straipsnį, kuriame 
jis apžvelgia JAV santykius su

gaiš plojimais. Tuo dienos 
programa ir buvo užbaigta. 
Visi svečiai buvo pakvissti 
kavai ir užkandžiams bei in- 
timesniems pasikalbėjimas, 
kurie užtruko apie pusant
ros valandos. Visi gėrėjosi 
Korporacijos valdybos ini
ciatyva, gera organizacija 
ir prasmingu, laiką negaiši
nančiu susirinkimo prave- 
dimu. Susirinkn virš 100 
asmenų. (as) (Nukelta į 3 psl.)

O»» bud hm. Tindoj. II. IK0

sovietais nuo antrojo Pasauli
nio karo pabaigos.

1947 metais prezidentas 
Trumanas grėsmės Graikijai 
ir Turkijai akivaizdoje paskel
bė savo doktriną, kuri tarp kit 
ko teigė:

‘JAV politika turi būti rė
mimas laisvų tautų, kurios 
priešinasi ginkluotų mažumų 
ar užsienio užmačioms jas pa
vergti.’

Ta politika gavo ‘sulaiky
mo’ (containment) vardą. Jos 
laikantis buvo įkūnytas Mar- 
shallo planas ir sukurta Siau
rės Atlanto Gynimos Sąjunga - 
NATO. Sovietų diplomatinis 
žodynas tą politiką pavadino 
‘karo paskelbimu Sovietų Są
jungai ir kitoms socialistinėms 

valstybės po antro Pas. karo.’ 
Nuo to laiko sovietai kiekvieną 
jų imperializmui pasipriešini
mo atlydį vadino žingsniu nuo 
šaltojo karo, o kiekvieną susi
rūpinimą besivystančia padė
timi, jau nekalbant apie konk 
rečias akcija, ‘grįžimu prie šal 
tojo karo’. Iš tikro, tačiau, toji 
politika tikrai buvo tik ‘susi
laikymo’, o ne nugalėjimo. 
Pavyzdys - tas patas Truma
nas pavarė MacArturą, kai 
tas galvojo išvaduoti Siaurinę 
Korėją, ką patvirtino ir sekan
tis prezidentas Eisenhoweris, 
susitardamas dėl paliaubų sta 
tus quo antis baze. Tas pats 
vėliau atsitiko ir Vietname. 
Bet nepasisekimas čia paskati-

DVASINIS 
GENOCIDAS 
LIETUVOJE
UPI žinių agentūra sau

sio 14 d. pranešė, kad Vy
tautas Skuodis, geologas, 
Vilniaus universiteto dėsty
tojas, buvo areštuotas už 
prisidėjimą prie 45 pabal- 
tiečių pasirašyto pareiški
mo. Tame pareiškime Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto 40 
metų sukakties proga rei
kalaujama, kad visos sveti
mos kariuomenės paliktų 
Pabaltįjį ir kad Pabaltijo 
kraštams būtų suteikta ga
rantuota tautos apsispren
dimo teisę. Skuodžio parašo 
45 pasirašiusių tarpe nėra.

Iš naujai gautų žinių pa
aiškėja tikrosios Skuodžio 
susidorojimo su sovietine 
valdžia priežastys. Savo vie
šame pareiškime Skuodis iš
kėlė tikinčiųjų teisių varžy
mus Lietuvoje. Jis pranešė, 
kad parašęs darbą "Dvasi
nis genocidas Lietuvoje”, 
kuriame analizuoja 1940 — 
1979 m. laikotarpyje pasiro
džiusią ateistinę literatūrą. 
Leidinys esąs 240 psl., turi
nys iliustruotas bei papildy
tas skaičiais ir statistiko
mis Bendras Skuodžio vei
kalo nuosprendis yra, kad 
sovietinė ateistinė propa
ganda pasižymi nemoksliš- 
kumu bei grubiu gėdingu
mu.

Skuodžio pareiškime yra 
trys punktai:

• Nuo 1979 lapkričio 24 
d. jis save laiko 6-tuoju Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komiteto nariu.

• - Jis sutinka su visais 
TTG KK dokumentais. Jei 
dėl esamų priežasčių nega
lįs dokumento pasirašyti, 
tai tikrai dokumentui pri
taria žodžiu.

• Siūlo, kad jo knyga 
"Dvasinis genocidas Lietu
voje” būtų laikoma kaip po 
oficialiu TTG KK dokumen
tu.

Viešajame laiške prezi
dentui Carteriui, datuotame 
1979 m. lapkričio 28 d., 
Skuodis praneša, kad jo bu
te 1979 m. lapkričio 24 d. 
padaryta krata, kurios me
tu konfiskuotas jo neuž
baigtas knygos "Dvasinis 
genocidas Lietuvoje” rank
raštis.

Laiške Skuodis pasisako, 
kad, gyvendamas sovietinė
je Lietuvoje, iki šiol tebe
laiko save JAV piliečiu .Vy
tautas Skuodis gimė 1929 
m. kovo 21 d. Chicagoje.

"Užtikrinu Jus, p. Prezi
dente, rašo V., Skuodis, <ad 

(Nukelta į 3 psl.)
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Reagentas prieš Carterį: beveik tikra. — Prancūzų kompartija 
nusimeta eurokomunizmo kaukę. — Maskvos pirštai Teherane.

Po antradienio pirminių rin
kimų Illinois, atrodo, kad se
kantis JAV prezidentas turėtų 
būti Carteris ar Reaganas. 
Tiesa, grynai matematiškai 
skaičiuojant, jie dar nėra už
tikrinti nominacija savo parti
jų konvencijose, tačiau turėtų 
atsitikti kas nors panašaus i 
stebuklą, kad jie nebūtų no
minuoti. Dėl to ir buv. prezi
dentas Fordas, nors yra įsitiki
nęs, kad Reaganas negalės nu
galėti Carterio, ką teigia ir ki
ti žmonių nuotaikų tyrinėji
mai, atsisakė sumanymo vėl 
kandidatuoti. ‘Respublikoniš
ko’ nusiteikimo yra tiktai 24- 
25% visų rinkikų, ‘demokra
tiško’ - 40%, o tai reiškia, kad 
nulemti turėtų nepriklausomi 
kurie Reagano pažiūrų bai

dosi. Žinoma, jie kaip ir dalis 
demokratų gali nuspręsti, kad 
ko ko, bet Carterio gana. Ki
taip sakant, jie balsuotų ne 
tiek už Reaganą, kiek prieš 
Carterį. Atrodo, kad pana
šiai dabar balsuoja demokra
tai : Carteriu jie nusivylę, bet 
balsuoja prieš Kennedy. Poli
tikoje galimi visokie netikėtu
mai - už tat gaila vietos jau da- 
bar laužyti sau galvą, kas bus 
po pusės metų.

•••

Atsimenate ‘Eurokomuniz
mą’, kuris turėtų skirtis nuo 
rusiškojo? Turėta vilčių, kad 
bent trys didžiosios Vakarų 
kompartijos - Prancūzijos, Ita
lijos ir Ispanijos - bus kitokios. 
Sovietų invazija į Afganistaną 
buvo tam geras bandymas ir 
viena iš jų - prancūzų - jo ne
išlaikė. Kompartijos vadas Ge
orgės Marchais niekados nebu
vo toks prosovietinis kaip da
bar. Anot jo, invazija esanti 
Carterioišsigalvojimas; Carte
rio, kuris nežino kuriam šimt
metyje gyvenąs ir dar tiki į vi
duramžius. Kitaip prancūzų 
komunistai kalbėjo, kai tikėjo
si su socialistų pagalba suda
ryti ‘liaudies frontą’, tačiau 
greitai apsižiūrėjo, kad toks 
‘frontas’ daugiau sustiprintų 
socialistų, bet ne jų (komunis
tų) pozicijas. Už tat jie nuo 
tos minties atsisakė dar prieš 
1978 m. rinkimus, nors kai 
kuriuose mažesniuose mieste
liuose bendradabiavo. 1981 
metais per pirmą prezidento 
rinkimo rundą komunistai tu
rėtų būti stipriausia opozicijos 
partija, kurią per antrus rinki
mus turėtų paremti silpnesnės 
opozicijos - socialistų- nariai. 
Tačiau Georgės Marchais ne
turi jokių šansų laimėti prieš 
Valery Giscard d’Estaing. To 
pakartotino perrinkimo atve
ju - galvoja Marchais - dalis so 
cialistų arba pasuks dešinėn, 
ar prisidės prie komunistų. To 
kiu būdu kompartija liktų vie
nintelė didesnė ‘darbo klasės’ 
partija. Atsisakiusi ‘liaudies 
fronto’ su socialistais, kompar
tija tikisi rasti sau pritarimo, 
piršdama talką su Sovietų Są
junga Pasaulis dabar pergy
venąs ‘revoliucijų epochą’, už 
tat ir prancūzų kompartija ne 
gali nuo tos visuotinos raidos 
atsilikti. Naujas, ką tik pasi

Giscard Artimuose Rytuose.

rodęs jos žurnalas vadinasi 
‘Revoliucija’.

•••

Tarp kitko, iki šiol buvo 
skelbiama, kad Georgės Mar
chais karo metu priverstinai 
dirbęs Vokietijoje, iš.kur, pro
gai pasitaikius, pabėgęs tėvy
nėn įsijungti į pogrindį. Pary
žiaus magazinas L’Express da
bar paskelbė dokumentus, 
kad dabartinis prancūzų ko
munistų vadas išvažiavo į V o1 
kietiją dar prieš įvedant darbo 
prievolę - savanoriškai ir ten 
išbuvo iki karo galo, nors ir 
buvo du kartus grįžęs į Pran
cūziją atostogoms. Marchais 
patraukė savaitraštį teisman 
už šmeižimą. Savaitraštis lai
kosi savo nuomonės, siūlyda
mas ginčą atiduoti nepartinei 
žinovų komisijai: ‘Jei komsija 
prieis jam nepalankios išvados 
- rašo L’Express - ‘jam pasilie
ka tik viena išeitis: atsistaty
dinti iš partijos gen. sekreto
rių dar prieš prasidedant pre
zidento rinkimų kompanijai.’ 
Marchais 1948 m. buvo tik 18 
metų. Skelbiant revoliuciją, 
nereikia teisintis dėl savo pra
eities.

• ••

Kalbant apie revoliuciją ... 
Ar neatrodo, kad tie pora šim
tų ‘studentų’, kurie laiko įkai
tais JAV ambasados Teherane 
pareigūnus, iš tikro dirba so
vietų naudai? Ta mintis vis iš 
naujo iškyla, nors aplamai 
imant, dauguma tų ‘studentų’ 
yra laikomi Islamo fanatikais. 
Nulemia tačiau ne jie, bet va
dai. Dabar ryšį su Maskva pri
leido ir Irano prezidentas Ba- 
ni Sadr, pasikalbėjime su Pa
ryžiaus Le Monde. Pagal jį, 
bent 9 tų ‘studentų’ yra komu

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtetakai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MATEIKA

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

Kainos i « m o i — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

nistų Tudeh partijos nariai. 
Kai kurie jų studijavo Rytų 
Vokietijoje. Po šacho nuverti
mo čia dar buvusius Irano stu
dentus instruktavo Boris Pono- 
mirenko, CK ir politbiuro na
rys. Anot jo, Irano komunis
tai turi laikyti tokios politikos:

A. Išnaudoti ‘islamišką fun
damentalizmą’, kai jis nau
dingas komunistų tikslams ir 
naikina buvusią valstybės 
struktūrą, iki Tudeh partija 
tįek sustiprės, kad pati galėtų 
perimti valdžią arba, Afganis
tano pavyzdžiu, prašyti ‘bro
liškos sovietų pagalbos’.

B. Tuo pačiu laiku turėtų 
būti sukompromituoti visi tie 
politikos, ūkio ir kariuomenės 
sluoksniai, kurie yra provaka- 
rietiškai nusiteikę.

Pagal planą, ar be jo, - 
kažkas panašaus Irane ir 
vyksta.

• ••

Kalbant apie Maskvos pla
nus... V. Vokietijos kancleris 
Schmidt, skrisdamas į Washin- 
gtoną pasimatyti su preziden
tu Carteriu, gavo laišką iš L. 
Brežnevo. Apie tai Schmidtas 
paskelbė tik kovo 11d. spau
dos konferencijoje, jau grįžęs 
iš JAV. Tai buvęs atsakymas į 
jo(Schmidto) laišką sausio pa
baigoje, kuriame jis pareiškė 
vokiečių vyriausybės susirūpi
nimą dėl sovietų invazijos į Af 
ganistaną. Brežnevas, žino
ma, kritikavo Carterį, bet bu
vo optimistiškas dėl sovietų- 
vokiečių santykių. Anot 
Schmidto, su JAV V. Vokieti
jos santykiai esą nuoširdūs ir 
draugiški, nors esą kai kurių 
pažiūrų skirtumo, pvz. į san
tykius su arabų kraštais. Tuo 
reikalu Schmidtas tarėsi su 
Hamburge apsilankiusiu Pran
cūzijos prezidentu Giscardu,

■ Iš kitos pusės
Besidominantiems užsienio politikos klausimais laiks 

nuo laiko verta pasižiūrėti, ką rašė jau seniai mirę ap
žvalgininkai. štai kilus Rusijos-Japonijos karui, TĖVY
NĖS SARGAS 1904 m. 5 Nr. samprotavo:

’Tš laikraščių daeina žinia, juog visa Amerika 
simpatizuojanti japoniečiams. Protingi amerikie
čiai mato, apetitams Rusijos nebusiant galo; šen- 
dieną jai reikalinga Mandžurija, rytoj prireiks Ti
beto, poryt išties savo leteną ant Indijos, Persijos 
ir kitų Azijos kraštų. Jau dabar paglemžus po savo 
despotizmu laiko šeštąją dalį viso žemės paviršio, 
na ir to dar jai negana. Nedykai tat, juog ameri
kiečiai džiaugiasi regėdami japoniečius kilusioje 
kovoje pasekmingai skandinant rusišką laivyną. 
Iš tos neapykantos amerikiečių dėl rusų mums 
lietuviams, reiktų pasinaudoti... mums matos, iš
pultų prisidėti ir lietuviams amerikiečiams, nuro
dant ant pasielgimo rusų valdžios Lietuvoje su lie
tuviais. Amerikiečiai apie lietuvius maž težino; 
jei kas pirma tame dalyke ir buvo rašyta, be abe- 
nės seniai užmiršta. Primindami dabar apie mūsų 
vargingą padėjimą Rosijoje, mes paduotumėm 
Amerikos publicistams dar vieną argumentą, kuo 
aiškiausiai nurodanti Rosijos barbariškumą.”

Jei uždavinys Amerikos lietuviams liko toks pat, ką 
apie tėvynėje gyvenančius? Katalikiškas laikraštis pir
miausiai pagalvojo apie maldas:

”Bet čia, rasit, paklaus nevienas skaitytojas: 
nejaugi mes turime geisti pražūties Rosipjai? Ant 
to atsakome trumpai: viešpatysčių likimas kaip 
ir likimas kiekvieno žmogaus yra rankoje Dievo. 
Kuriai pusei Dievas nulėmė pergalėjimą, mes neži
nome. Kaip krikščionįs męs galime tik melstis: 
buk Tavo valia!... melstis stačiai, kad Dievas bū
tinai duotų pergalėjimą rusams, kaip tai valdžia 
prisako, mes katalikai negalime, kadangi nežinome, 
ar tas pergalėjimas sutinka su Dievo valia. Popai, 
žinoma, melsis teip, kaip jiems liepta. Ant to jie 
popai!!!”

Kažin ar nūdienis TĖVYNĖS SARGAS po 76 metų 
irgi taip baigtų ? vm

neseniai grįžusiu iš kelionės po 
Art. Rytus. Prancūzija (ir 
Austrija) yra linkusi pripažin
ti palestiniečių pretenzijas į sa
vo atskirą valstybę. Tuo tar
pu Izraelio min. pirm. Begi
nąs savo užsienio reikalų mi- 
nisteriu paskyrė karštą nacio
nalistą ir visų okupuotų terito
rijų pasilaikymo šalininką Sha- 
mir. Maskvos Isvestija, ko

mentuodama Giscardo kelio
nę, su džiaugsmu konstatavo 
‘aiškų nuomonių skirtumą 
tarp Washingtono ir Pary
žiaus’. Viskas, kas silpnina 
Vakarų solidarumą, patinka 
Maskvai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PRAEITIS IR ATEITIS
Dirva, tautinės minties 

laikraštis, pasiekė pensinin
kės amžių, bet dar gyva, ne
pražilusi, nesulinkusi ir po 
gaisro savoje pastogėje pa
jaunėjusi. Tenka pasi
džiaugti visais mūsų išeivi- 
joie laikraščiais bei žurna
lais, kurie vienas po kito at
šventė ilgo gyvenimo su
kaktis. Į jų eile įsirikiavo ir 
Dirva, kuri šiais metais 
švenčia šešiasdešimts pen- 
kerių metų gyvavimo su
kaktį.

Laikraščiui išeivijoje su
laukti tokio amžiaus yra 
reikšmingas įvykis. Kaip 
bežiūrėsime, snaudos dar
bas nėra paprastas reiški
nys. Daug laikraščių laiko 
tėkmėje užsidarė ir ateityje 
taip bus. Reikia su didele 
pagarba prisiminti Dirvos 
steigėjus, leidėjus, redakto
rius, bendradarbius ir skai
tytojus, kurių pasišventimo 
dėka ji sulaukė šio bran
daus amžiaus.

Per tą laikotarpį Dirva 
buvo liudininkė daug įvai
rių gyvenimo įvykių. Lietu
va prisikėlė nepriklauso
mam gyvenimui ir vėl pra
rado laisvę. Laikui bėgant 
keitėsi redaktoriai, bendra
darbiai, rėmėjai ir skaity
tojai. Daug jų jau nėra gy
vųjų tarpe, bet Dirvos kryp
tis nepasikeitė, liko ta pati.

Lietuviška spauda išeivi
joje yra visas mūsų kultūri
nio, politinio ir ekonominio 
gyvenimo veidrodis, kuria
me atsispindi mūsų darbai 
ir siekiai. Kartu yra galin
gas ginklas kovoje už mū
sų pavergtos tėvynės laisvę. 
Sulaukti 65 metų sukakties 
lietuviškos spaudos šeimoje
— reiškia garbingai nueitą 
ilgą gyvenimo kelią. Teisin
gai, objektyvi, visada kovo
janti už tiesą, žmonių teises
— tokia spauda turi didelę 
reikšmę žmonių gyvenime.

Spausdintas žodis žmogų 
lydi per visą jo gyvenimą. 
Spauda yra geriausia tribū
na, iš kurios kalba ir rašo
ma į plačiąją visuomenę ir 
jai vadovauja. Poetas J. 
Aistis sako, kad "raštas 
šiandien yra vienintelis mū
sų puolimo ir gynimosi gink 
las, dėl to reikia dėti visas 
pastangas, kad jis neiškris
tų iš rankų tiems, kurie tą 
ginklą iškėlę laiko ir neša". 
Be to, spauda yra lietuvių 

kalbos ir kultūros puoselė
toja, tai mūsų visų šventa 
pareigą ją visomis priemo
nėmis remti ir palaikyti.

žiūrint iš laiko perspek
tyvos per 65 metus Dirva 
pergyveno šiltų ir šaltų 
dienų, sukrečiančių momen
tų, bet ji pasiliko ta pati 
naši ir Įdomi. Ji 1916-1918 
m. ragino tautiečius remti 
Lietuvos atstatymo idėją, 
taip pat nuo 1940 m. veda 
aktyvią kovą prieš Lietu
vos okupantą.

Kokis tautinės minties 
periodinės spaudos ateities 
uždavinys ? Kalbant apie 
ateitį, reikia pasiremti pra
eitimi — "Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia” :— 
giedame tautos himne. Tu
rime dar stipriau sugretinti 
savo eiles, informuoti lie
tuvių visuomenę apie poli
tinę, kultūrinę, bei ekonomi
nę padėti okupuotoje Lietu
voje ir plačiame pasaulyje. 
Kelti lietuvybės išsilaikymo 
klausimą. Visokiais būdais 
bandyti įtraukti į spaudos 
darbą viduriniosios ir jau
nesniosios kartos atstovus, 
kad būtų kas pakeičia pasi
traukiančius.

Atsižvelgiant į dabartinę 
tarptautinės politikos padė
tį,.lietuvių spaudos uždavi
nys pasidaro dar ryškesnis 
ir svarbesnis.

Praeityje Dirva yra daug 
pasėjusi geros sėklos viso 
laisvojo pasaulio lietuvių 
širdyse. Todėl ir ateityje 
turi būti dedamos visos pa
stangos kovoti už mūsų 
laisvė ir žmonių gerovę.

Kaip per 65 metus, taip 
ir ateityje Dirva nepavargs- 
tomai turi talkininkauti lie
tuviškosios išeivijos visuo
menei skleisti tautinę mintį. 
Tautos likiminėje kovoje 
kiekvienas spausdintas žo
dis gaivinąs tos kovos dva
sią, yra nepakeičiamas veik
snys.

Dirva kėlė, kelia ir turi 
kelti balsą už Lietuvos ne
priklausomybės pilną atsta
tymą. Dirvos steigėjai tą 
uždavinį jai paskyrė prieš 
65 metus — būti lie
tuvių tautiškos 
srovės laikraščiu. 
Tokia buvo, yra ir turi pa
silikti. To mes vienminčiai 
jai ir linkime.

Lietuviškoji visuomenė, 
išsibarsčiusi po visą pašau-

Dabartinis
(Atkelta iš 1 psl.) 

no abejoti ‘susilaikymo’ politi
kos prasmingumu. Abejonės 
buvo tokios didelės, kad Nixo- 
nas turėjo padėti pasitrauki
mo politiką, kuri buvo pava
dinta detentes vardu.

Nixonas ir Kissingeris tikė
josi, ar bent vylėsi, kad sustip- 
rėjusios lokalinės valstybės, 
plūs atitinkama ūkinė politi
ka, galės sulaikyti sovietus 
nuo avantiūrizmo; o jei ta 
kombinacija pasirodytų per 
silpna, sovietai vistiek dar tu
rėtų skaitytis su JAV jėga. 
Vietnamas tačiau įrodė, kad 
lokalinės galybės - šiuo atveju 
Pietų Vietnamas - pats vienas 
negali apsiginti, ypač kai 
kongresas nutraukė jam paža
dėtą pagalbą. Nepasitvirtino 
ir kai kurių amerikječių viltis, 
kad komunistinis Vietnamas 
galėtų būti savarankiškas. Jis 
pasirodė esąs sovietų vasalas.

Kai tik Vietnamas krito, so
vietai pasiuntė kubiečius į 
Angolą. Nors prez. Fordas ir 
Kissingeris prašė kongreso leis 
ti kovoti prieš agresorius, ta
čiau kongresas pasakė ‘ne’. 
Per kelis sekančius metus sovie 
tams ištikimos jėgos įsigalėjo 
dar penkiose valstybėse, o 
amerikiečiai sveikino save dėl 
parodyto ‘susivaldymo’.
Negana to. Per visą septin

tą dešimtmetį sovietai stiprino 
savo karines pajėgas, skirdami 
jiems 50 % daugiau lėšų negu 
amerikiečiai. Detentės kriti
kai pradėjo įrodinoti, kad neil
gai trukus jėgų balansas pa
kryps sovietų naudai ir pašė • 
koje Vakarų Europos ir net pa
čios Amerikos laukia pačių ‘su- 
sisuominimas’. Nepaisant to
kių įspėjimų, Carterio admi
nistracija tęsė toliau Nixono 
laikais pradėtą ‘strateginį pa
sitraukimą’. Bet jeigu Nixono 
ir Fordo administracijos deten- 
tę laikė ‘sulaikymo’ politikos 
pakaitalu, pritaikytu besikei
čiančioms sąlygoms ir tikėjosi, 
kad sovietai virs ‘status quo’ 
valstybe norinčia tik išlaikyti 
esamą padėtį, Carterio admi
nistracija galvojo, kad ‘sulai
kymą’ iš viso reikia užmiršti. 
Pats prezidentas ir jo atstovai 
kartojo, kad Sovietų Sąjunga 
siekianti to paties tikslo kaip 
JAV - stabilumo ir taikos. Kai 
kurie faktai, kaip pvz. Egipto 
atsipalaidavimas iš sovietų glo 
bos, kalbėjo už karinės jėgos 
vertės sumažėjimą, o atomi
niame apsiginklavime įsigalė
jo pažiūra, kad strateginė per
svara nėra svarbi. Jei sovietai 
jos nori ir tam eikvqa savo ūki 
nį pajėgumą - tai jau jų biznis. 
Išviso Rytų-Vakarų konfliktas 
jau baigiasi, po kurio turėtų 
ateiti Šiaurės-Pietų susirėmi
mas tarp pasiturinčių šiaurie
čių ir vargstančių pietiečių. 
Garteris kalbėjo Notre Dame 
unversitete:

‘Pasitikėdami savo ateitimi, 
mes dabar esame laisvi nuo ko • 
munizmo baimės, kuri vertė 
mus apkabinti kiekvieną dik-

lį yra parodžiusi daug ge- 
raširdingumo praeityje, ti
kėkime, kad ji tą padarys 
ir ateityje — rems lietuviš
ką spaudą — jų tarpe ir 
tautinės minties Dirvą.

J. Jurevičius
Vilties d-jos valdybos 

sekretorius

pavojus...
tatorių, kuris tik dalinosi ta 
baime su mumis. Aš džiau
giuosi, kad tai pasikeitė.’

Ar galima stebėtis, kad po 
to krito šachas, kurį Nixonas 
laikė Amerikos saugumo stul
pu Persijos įlankos rajone? Rei - 
kėjo dar JAV ambasados pa
grobimo, kad Amerika pradė
tų atsibusti. Po to atėjo Afga
nistanas. Tik jis pagaliau įti
kino Carterio administraciją, 
kad jos laukiamas Siaurės-Pie 
tų konfliktas dar nepakeitė Ry 
tų-Vakarų konflikto. Tačiau 
ar jau ne pervėlu? Sovietai bi - 
jojo amerikiečių atominės per
svaros, bet kai ji išnyko, ar su- 
vienodėjo, jiems tereikia tik 
stipresnių nervų, kad ja pasi
naudoti.

Amerikoje jau pasirodė bal
sų, kaip vienas skaitytojo laiš
kas N.Y. Times, kur klausia
ma: ‘Kodėl mes turime rizi
kuoti trečiuoju pasauliniu ka
ru dėlto, kad rusai nori pakeis 
ti (naftos šaltinių) savininkus? 
Jie gali būti geresni tiekėjai ir 
pašalinti ten įsiviešpatavusią 
korupciją’. Tokios nuotaikos 
Italijoje ir Prancūzijoje, kurios 
turi galingas kompartijas, gali 
atvesti jas į valdžią laisvų rin
kimų būdu. JAV, kur nėra 
stiprios kompartijos, visų rū
šių politikai sovietų taikos ofen 
zyvą pasveikins kaip naują tai - 
kos ir draugiškumo erą. Fin- 
landizacija (susuominimas) 
čia bus subtilesnė.

Kaip matome, Normano 
Podhoretz nedaug skiriasi nuo 
mūsų senesnės kartos galvoji
mo ir būkštavimų. Tiesa, po 
Teherano ir Afganistano įvy
kių Amerikoje galima buvo 
įžiūrėti nacionalizmo atgimi
mą, bet ar jis prives ir prie no
ro aukotis, ne tik iškabinti vė
liavą? O be to dar, anot N. 
Podhoretzo, trūksta suprati
mo, kad Rusija tol bus pavo
jinga, kol bus komunistų val
doma; lygiai kaip Vokietija 
pasidarė pavojinga tik kai joje 
įsigalėjo Hitleris.

Iki to dar labai toli. Štai, 
pav. užpereitą šeštadienį nu
leidžiant į vandenį naują lėk
tuvneši buvo pastebėta, kad 
jam trūksta lakūnų, kuriuos iš 
laivyno pavilioja didesnis civi
lių lakūnų atlyginimas. O 
NBC Prime Time Saturday

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
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7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
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VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjo* nauja 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos saskaitoif įdė
jus atitinkama sumą.
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Juatas Gribauskas, vedėjas

Skuodis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nor*s ir kokie sunkūs išban
dymai manęs lauktu ateity
je, visada pasiliksiu ištiki
mas žmogaus teisių gyni
mo principams, tuo pačiu 
apgindamas savo gimtinės 
JAV ir savo tėvynės Lietu
vos garbę. Tegul mano au
ka sustiprins pagrindą nau
jiems kovotojams už žmo
gaus teisių ir demokratinių 
laisvių įgyvendinimą dabar
tinėje Lietuvoje.

Per Jus visam pasauliui 
skelbiu: jeigu nuolatinio 
šantažo ir tardymu metu 
neišlaikytų mano mikroin- 
farkto neseniai paliesta šir
dis — netikėkite oficialiai 
versijai apie mano savižu
dybę, kaip tai 1972 metais 
buvo paskelbta apie Vil
niaus universiteto profeso
riaus daktaro J. Kazlausko 
mirtį. Jeigu vietoje kalėji
mo mane patalpintų į spec. 
psichiatrinę ligoninę, žino
kite, kad į ten patekau už 
tai, kad nepritariu tebesi
tęsiančiai Lietuvos okupa
cijai ir demokratinių laisvių 
joje užgniaužiami.

Jeigu aš būtų nuteistas 
ilgus metus kalėti, tikėkite, 
kad taip aš įprasminsiu sa
vo kaip pavergtos lietuvių 
tautos sūnaus, gyvenimą."

(LIS)

magazine buvo iškelta, kad sa
vanorių skaičiui mažėjant ar
mija yra priversta imti tokius, 
kurių kvalifikacija iki šiol ne
tiko. Jie tiesiog per kvaili, kad 
galėtų naudotis sudėtingais 
ginklais. Armijas Sekretorius 
Alexander atsikirto, jog svar
biau, kad jie vykdytų įsaky
mus, negu juos sugebėtų kriti
kuoti. Gal ir taip, bet kaip to
li nuo tikro nuotaikų pasikeiti
mų parodo faktas, kad Carte- 
riui pasiūlius pradėti jaunų vy
rų ir moterų registraciją even
tualiai karinei taranybai, 6 iš 
7 respublikonų kandidatų į 
prezidentus (J. Andersoną iš
skyrus) pasisakė ‘NE’.
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Dar apie kpt. Antaną Majų
Dirvos 1978.IX.7 - nr. 35, 

buvo atspausdintas straipsnis 
Baliojacikevičiaus: 'Kaip tik
rumoje buvo su kpt. Majumi?’ 
iis paminėjo dviejų asmenų - 
Vlado Sidzikausko ir Jono Py- 
• agiaus pasakojimus apie Ma
jų, tačiau jie esą skirtingi. Ja- 
eikevičius priėjo išvados, kad 
šiuo atveju vertėtų išaiškinti, 
kol tai padaryti įmanu. O tai 
paaiškėtų pasiteiravus pas pik 
Škirpą, kuris anuomet apklau- 
>inėjo kpt. Majų Berlyne.

Neužtikau spaudoje, kad 
kas nors būtų pasiteiravęs pas 
pik. Škirpą minėtu reikalu. O 
dabar pervėlu. Gen. št. pik. 
Kazys Škirpa iškeliavo amži
nybėn.

Tačiau apie pasikalbėjimą 
su kpt. Majum, rašytas doku
mentas išliko. Su gen. št. pik.
K. Škirpa susirašinėjau ir kar
tą užklausiau apie jo pasikal
bėjimą su Majum. Spaudoje 
yra paskelbtos dvi skirtingos 
versijos, reikėtų jas patikslinti 
Iš jo gavau atsakymą 1979.1. 
29 ir čia cituoju ištisai jo laiš
ką:

‘Atsiprašau už nudelsimą su 
atsakymu į Tamstos p. m. 
gruodžio 11 d. pasiteiravimą 
apie atsitikimą su kpt. Majum, 
Vis krapščiausi savo nuo am
žiaus jau gerkai nudilusiuose 
smegenys apie aną atsitikimą, 
įvykusį jau prieš 52 metusi 
...Datų ir atsitikimo smulkme
nų jau nebepajėgiau restau
ruoti. Todėl čia atsiliepiu į

‘Arpber (įolidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:

Gegužės 14 — $ 899.00
Gegužės 21 — $1199.00

(su Rypa)
Birželio 5 —S 999.00
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Liepos 15 —$ 999.00
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Registruokitės iš anksto —

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, 1NC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $40-00. 
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
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Tamstos prašymą tik bendri
niai.

Po Tauragės tariamo sukili
mo, kurio vadu Majus buvo to 
įvykio dalyvių propogandos su
metimais paskelbtas, jis buvo 
pasitraukęs ne tuoj į Lenkiją, 
tik pirma į Rytprūsius. Iš čia 
buvęs Lietuvos Seimo atstovas 
Plečkaitis, kuris buvo pabėgęs 
į Lenkiją ir ten jau sumezgęs 
kontaktus su lenkais diversinei 
akcijai prieš ano meto Lietu
vos Vyriausybę, suradęs Majų 
Rytprūsiuose, jį prikalbėjo per
sikelti irgi į Lenkiją, kad pri
sidėtų prie suplanuotos su len
kais diversinės akcijos ...

Pakeliui į Lenkiją, juodu 
buvo stabtelėję Berlyne. Tai 
galėjo būti 1927 m. vėlai ru
denį. Ta proga kpt. Majus pa 
skambino man telefonu, pa
reikšdamas norą su manim 
pasimatyti. Aš tada ėjau Pa
siuntinybėje konsularinio sky
riaus vedėjo pareigas, vieton 
Juozo Urbšio, atšaukto tarny
bai Užs. Min-jos centre.

Kad apsidraudus nuo bet 
kokio įtarimo, lyg ką konspi- 
ju su kpt. Majum, apie jo pa
geidavimą su manim pasima
tyti pranešiau Pasiuntinybės 
šefui, kuriuo buvo V. Sidzi 
kauskas. Jis sutiko, kad su M a 
jum matyčiausi, kad patyrus 
iš jo, kojis nori. Kai Majui at- 
skambinau, jog jisai gali ma
ne rasti Pasiuntinybėje, jis at
sikalbinėjo, jog į Pasiuntinybę 
kelti kojų jis nenorėtų ir prašė

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 

nuskirti vietą susitikimui kur 
nors mieste. Susitarėm, jog 
užeis į mano butą, kuris buvo 
nepertdi nuo Pasiuntinybės. 
Deja, datos, kada Majus buvo 
užėjęs į mano butą, nebepri
simenu ...

Sutartą valandą pas mane 
atėjo vienas (be Plečkaičio). 
Majus atskleidė man, jog tapo 
Plečkaičio prikalbėtas vykti j 
Lenkiją ir jis nusprendė taip 
ir padaryti. Kai aš atkreipiau 
jo dėmesį į tai, jog tuo jis susi
kompromituotų lietuvių visuo
menės akyse, jis atsakė, jog ne 
matąs kito kelio kaip nusivaly
ti nuo purvo, kurį ano meto 
Lietuvos karo vadovybė ant jo 
uždrėbė savo viešai paskelbtu 
įsakymu jį suimti gyvą ar ne
gyvą. Prieš tai neištyrus, ar 
jis buvo tam davęs savo suti
kimą jį paskelbti Tauragės su
kilimo komendantu bei vadu. 
Iš Plečkaičio jis patyręs apie 
Pilsudskio suplanuotą planą, 
naują pasikėsinimą į Lietuvą, 
panaudojant iš jos politinius 
pabėgėlius, kaip širmą. Kad 
apie tokį pavojų Kauną įspė
jus, Majus ir ryžosi rizikingam 
šuoliui į Lenkiją, su tikslu vis
ką vietoj, kas ten lenkų ruošia
ma prieš Lietuvą, patyrus. 
Tuo jis įrodysiąs savo lietauviš- 
ką patriotizmą ...

Kai pasiteiravau, kur tuo 
metu buvo pats Plečkaitis, pu
siau juokais, Majus atsakė, - 
netoli mudviejų pasikalbėjimo 
vietos. Už kokio pusvalandžio 
po pasikalbėjimo su manim, 
kpt. Majus užėjo pas mane į 
butą dar kartą, bet jau su Pleč
kaičiu. Pastarąjį pažinojau as
meniškai iš Steigiamojo Seimo 
laikų, nes abu buvome jo na
riais. Prie Plečkaičio Majus su - 
silaikė nuo bet kokių papildo
mų reveliacijų, bet pats Pleč
kaitis nebuvo kalbus. Padaręs 
man lyg ir priekaištą, kad ne
siimu jokių pastangų pasiprie
šinti Smetonos-Voldemaro dik- 
tatoriavimamas, jis paprašė 
popierio ir rašalo, ir sėdo prie 
stalo rašyti laiškus. Jų kelis, 
trumpus, parašęs, su manim 
atsisveikino ir kartu su Majum 
išėjo ...

Po kelių mėnesių - rodos, pa 
vasarį, jau 1928 metais - Ma
jus vėl buvo atsiradęs Berlyne, 
laimingai pasprukęs iš Lenki
jos bei Pilsudskio ruošiamos 
prieš Lietuvą naujos avantiū
ros. Berlyne jis buvo sustojęs 
mažam viešbutėlyje, darbi
ninkijos rajone. Iš ten paskam
bino man telefonu, prašyda
mas tuojau pas jį atvykti, esąs 
svarbus reikalas ...

Man nuvykus į kur buvo nu. 
rodęs, radau Majų labai susi
nervinusį, tirštai prirūkytame 
kambaryje. Rūkydamas be 
perstojimo cigaretę po cigare
tės jis man išpasakojo visą, ką 
buvo patyręs Lenkijoje ir, kad 
su paties Pilsudskio žinia bei 
nurodymais, organizuojami 
subversyvinės akcijos prieš Lie 
tuvą, ginkluoti daliniai iš po
litinių pabėgėlių, kurių tada 
buvo prisirinkę nemažai ir 
šiaip avantiūristiniai nusitei
kusių elementų Vilniaus kraš
te ir bendrai Lietuvos pasie
nyje. Po tokių dalinių skraiste 
kai jie jau būtų prasiveržę į pa 
čią Lietuvą, būtų panaudota 
ir lenkų karinė jėga, neva tvar 
kai atstatyti Lietuvoje. Be 
to, lenkai dėję vilčių į prolen
kišką bei avantiūristinio nusi
teikimo kai kuriuos mūsų ka
riuomenės karininkus, tikintis 
kad veiksmams išsivysčius, jie 
persimestų į lenkų pusę ...

Majus sakė, jog ir jam pa
čiam buvo lenkų siūloma 
imtis suformuoti vieną diver- 
santininkų dalinį, ar net per
imti jų visų veiksmų vadova
vimą. Sitai suteikė Majui pas
kutinį impulsą pasprukti iš 
Lenkijos, kad įspėjus Lietuvos 
Vyriausybę apie gręsiantį iš 
Lenkų pusės naują ginkluotą 
pavojų.

Paprašiau Majaus, kad apie 
visą tą, ką jis man atskleidė, 
surašytų raportą, kurį aš sau
giu būdu perteikčiau pačiam 
prof. A. Voldemarui, kaip 
ano meto Lietuvos Ministeriui 
Pirmininkui. Bet Majus atsi
kalbinėjo tą padaryti. Aiškin
damasis, jog jaučiasi pergy
ventų įvykių perblokštas. Pa
prašė, kad tą padaryčiau nuo 
savęs, arba, būtų prisiųstas iš 
Kauno koks kompetetingas 
valdžios pareigūnas informaci
joms perimti ...

Kadangi, atrodė, reikalas 
skubus, tai raportą teko sura
šyti man pačiam. Gaila, kad 
neturiu jo nuorašo, nes mano 
slaptų raštų bylos sudegė Ber
lyne laike karo, kai mano bu
tas tapo alijantų karo aviaci
jos subombarduotas.

Man prisimena, kad Majus 
man sakė, jog grįžti į Lietuvą 
negalėsiąs, kol ten šeiminin
kauja Daukantas su Plechavi
čium, viešai paskelbę įsakymą 
jį (Majų) suimti gyvą ar negy
vą. Aiškino, jog tokiomis ap
linkybėmis, jam esą nebelieka 
kito, kaip emigruoti į užsienį, 
kad ten siekti atkurti savo gy
venimą. Majus davė man su
prasti, jog turėtų būti Lietu
vos Vyriausybės piniginiai 
kompensuotas. Juo labiau, 
kad per tarnybą mūsų kariuo
menėje buvo daromi atskaity
mai iš algos, kaip karininko į 
pensijų fondą ir, kad sužlug
dymu karinės karjeros jam 
buvo padaryti didelių materia 
linių nuostolių.

Vėliau teko iš kur tai patirti 
jog kokia tai piniginė kompen
sacija buvusi Majui suteikta, 
kuri įgalino jį apmokėti laiva
kortę ir nusikelti į Braziliją, 
kur atkūrė piktos valios, ar 
paprasto nesusipratimo, gyve
nimą Lietuvoje negailestingai 
sugriautą.’

Apie Majaus ‘nusikaltimus’ 
įrodyta faktais eilės liudinin
kų, kad jis nekaltas. Majus, 
kaip karys, nesulaužė duotas 
priesaikos, lietuvių tautai ne
nusikalto ir liko taurus asmuo.

Osvaldas Žadvydas

Red. pastaba. Gen. Vladas 
Mieželis, buvęs kariuomenės 
teismo prokuroro padėjėjas, 
dabar gyvenąs Phoenix, Ariz., 
1979 m. gruodžio 13 d. Dirvo
je pakartotinai rašė, kad byla 
prieš kpt. A. Majų buvo nu
traukta, nes buvo įrodyta, 
kad Majus sukilime nedalyva
vo.

MACHINE OPERATORS 
MACHINE SET-UP

FOR 
BROWN * SHARP SCREW 

MACHINES 
HARDHINGE AHC HARDHINGE HNC 

WARNĖR A SWASEY IAB
FOR

BART TIME EVENING HOURS 
4 P. M. TO 9 P. M. 

TECHNICal development 
COMPANY

24 E. GLENOLDEN AVĖ. 
GLENOLDEN. PA. 19036 

215-563-9400
(10-141

OpFSET L1THO dol etehera. Expe - 
rienced lithoartuts for oew hi qua- 
lily laboratory type facUity, many 
benefiu including 4 day worĖ week. 
516-921-5600. - (10-15,

NAUJOS KNYGOS

• NAUJOJI VILTIS po
litikos ir kultūros žurnalas, 
Nr. 12 (1979-80). Leidžia 
Korp! Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Leidėjų taryba: 
T. Blinstrubas, J. Jurkūnas, 
Br. Kasakaitis ir M. Valiu
kėnas. Vyr. red. dr. J. Ba
lys, technikinis red. J. P. 
Palukaitis. Spaudė Viltis. 
144 psl. kaina 4 dol. Gau
namas pas platintojus ir 
žurnalo administratorių Br. 
Kasakaitį, 7150 So. Spauld- 
ing Avė., Chicago, II. 60629. 

šiame numery rašo A. 
Budreckis — Lietuvių legali 
kova už savo spaudą, A. 
Gustaitis — Lietuvos sienų 
klausimu, R. Spalis — Bal
sai debesyje (novelė) J. Ba
lys — Tautosaka: tikėjimai 
apie vandenį; prisimenami 
mirusieji S. Vykintas ir K. 
Škirpa ir daug kitų aktualių 
straipsnių.

• LKB Kronika, penktas 
tomas, skiriamas Lietuvos 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti. 
Išleido LKB Kronikoms leis
ti sąjunga. Iliustracijos sės. 
Mercedes. 556 psl. Kaina 5 
dol.

• Robert I.ouis Steven- 
son. SLĖPINGOS NOVE
LĖS. Vertė P. Gaučys. Vir
šelis V. O. Virkaus. Kalbą 
peržiūrėjo Pr. Razminas. 
246 psl.

• Bale Vaivorytė. GY
VŪNŲ SODYBA. Iliustra
vo Vyčius. Jaunimo Biblio
tekos leidinys Nr. 34. Spau
dė Saleziečių spaustuvė Ro
moje. Tai graži dovana vai
kams.

• Adam & Filomena Kan
tautas. SUPLEMENT TO 
A LITHUANIAN BIBLIO- 
GRAPHY. Išleido Univer- 
sity of Alberta Press 1979. 
316 psl. kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol. Gaunama: 
The University of Alberta, 
fidmonton, Canada T6G 
2E8.

• Antanas & Anastasia 
Tamošaitis. LITHUANIAN 
NATIONAL COSTUME. Iš
leido Lithuanian Folk Art 
Institute, 243 South Kings- 
way, Toronto, Ont. M6S 
3V1. 258 psl. Kaina kietais 
viršeliais 30 dol. (Kanados) 
ar 26 dol. (US). Tai rimta 
mokslinė studija gausiai 
iliustruota nuotraukomis, 
istoriniais ir šiaip piešiniais.

• Vincas Nekė. KLAJŪ
NO DALIA. Eilėraščiai. 
Viršelis A. Sutkuvienės. 102 
psl. Kaina 3 dol. Gaunama 
pas platintojus ir leidėją: 
V. Strolia, 1315 Muskegon 
Avė., N. W. Gr'and Rapids, 
Mich. 49504.
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I8KURYBA IR MOKSLAS

' PASAGA'
Ištrauka iš kelionės įspūdžių į Lietuvą knygos, kuriai 

autorė ieško leidėjo.(3)
Kalbėjo vėl moterys: viena

- apie mokytojo darbo metus, 
kurie daug neturėjo bendro su 
mūsų - jaunų - svajonėmis, su 
Institute pasiruošimu 'kaimo 
liktarnų’ darbui; kita - norėjo 
žinoti daugiau apie mano 
raštus ir darbus išeivijoj; tre
čia - teiravosi apie išeivijos jau
nimą, ar tiesa, kad jis esąs la
bai nutautęs ir numoralėjęs, 
kitaip sakant - žuvęs? Visi ir 
visos, žinoma, sveikino mane, 
j gimtinę kad ir trumpam su
grįžusią, ir linkėjo sėkmės to
limesniuose darbuose.

Kažkas pasiūlė išgerti ‘tos
tą’ ir sugiedoti ‘Ilgiausių me
tų’; tai buvo padaryta. Bet 
kalbos ir vėl tęsėsi; ir vėl dar 
buvo kviesta atsistoti - su tos
tais, su linkėjimais ... Visa tai 
jaudino mane, įaudrino, įsma 
gino ir kitus. Kalbėti jau no
rėjo beveik kiekvienas, kai ku
rie - net pakartotinai.

Man buvo užrišta graži, pla 
ti mūsų Pedagoginio Instituto 
studentų juosta: žalia, balta, 
raudona. Buvo įteiktas didelis 
gražus adresas - ‘mylimai kole 
gei, rėžiančiai plačią, gilią va 
gą užsienio lietuvių kultūros 
dirvoje, žengiančiai tvirtu gro 
žio ir gėrio keliu’. Po tų žo
džių ir po nubraižytų Gedimi
no stulpų apčioj įrašyti 
Alfonso Maldonio žodžiai:

Mes kaip miestai esam po- 
žemin uždarę

Kai kurias savąsias krykš- 
tančias upes.

Šitie metai, šitas amžius 
sunkiai sveria.

Šitie metai, kurie nesutru- 
pės.

Buvo padėta man ant stalo 
ir daugiau dovanėlių, tarp jų
- daugumoje - knygos ir bro
šiūros apie Vilnių, Klaipėdą, 
Kuršių marias ...

Visa tai labai mane jaudino 
Nieko kito negėriau, tiktai gi
rą, o jaučiausi - apsvaigusi, 
tartum pasigėrusi. Ir galvos 
skausmas (po pasivaikščioji
mo) dar nebuvo praėjęs. Gal
vojau: kaip man reiks pasaky
ti savo ‘žodį’? Baiminausi. 
Jaudinausi. O vakaras greitai 
slinko, ir jie visi į mane žiūrė
jo ...

Nemoku sakyti kalbų; man 
visada lengviau mintis ir jaus
mus išsakyti raštu. Bet šiai 
progai nieko negalėjau pasira
šyti; nebūčiau suskubusi, ne
būčiau įspėjusi turinio ir nuo
taikos. Be to, dabar mačiau, 
kad visi kilniausi, iš anksto su
rašyti, žodžiai būtų buvęs, vis 
tiek, per šaltas, dirbtinas atsi
liepimas į jų tokius šiltus svei
kinimus, tokius jų spontaniš
kus ir šiltus jausmus, jų kal
bas ir dovanas.

Turėjau kalbėti, improvi
zuoti.

Sofija man buvo pakišusi iš 
jų spaudos iškarpą su Vlado 
Mozūriūno ilgu eilėraščiu; jai 
tas eilėraštis patinką. Perme
čiau akimis. Ir tai man davė 
idėją: paskaitysiu pradžioj vie 
ną-kitą posmą iš Mozūriūno ei 

lėraščio, pakalbėsiu - nuošir
džiai, nesilaužydama, ir už
baigsiu - ištrauka iš savo ‘Laiš
ko jaunystei’.

Ir, Juozo pakviesta, pradė
jau:

Myliu tave, senasis Vilniau, 
Kai slenka vasara lėtai, 
Kai debesėliai auksavilniai 
Virš bokštų supasi aukštai.

Myliu, kada ruduo vėlyvas, 
Lapus nudraskęs nuo alyvos 
Juos pažeria pilies kalne, 
Arba ties Katedra kilnia ...

Ir - paskutinį posmą:

Praeina metai, plytos dyla, 
Nusenka vandenys Neries, 
O tu, iškėlęs galvą žilą, 
Naujais žmonių darbais gė- 

ries.
Aš nieko sau daugiau ne

trokštu,
Tik, prie baltų aukštųjų 

bokštų
Išaudus keletą dainų,
Padėt ant tavo akmenų. —

Tada kalbėjau. - Apie mūsų 
jaunyste, atsiskyrimą, audras, 
apie darbus išeivijoj, apie ilge
sį tėvynės ir mūsų dvasinį 
bendrumą, kuris buvo ir išliks 
- dėl mūsų bendrųjų idealų, 
dėl mūsų šalies ateities ...

Toks apytikriai kalbos turi
nys. Labai jaudinausi, bet 
kalbėjau ramiai. Ar sklan
džiai? - Nežinau. Ar juos pa
siekiau? _ Manau, kad taip. 
Buvo labai tylu. Jie visi žiūrė
jo į mane arba ... į save. Ma
nau, kad jie per mane žvelgė į 
visą išeiviją. Tvirtinau, kad 
ne visas jaunimas žuvęsl Pa
vyzdžiui, ir mūsų ekskursijos 
grupėje yra keturi jaunuoliai, 
kurie grįžta iš Vakarų Vokieti 
joje įvykusio Pasaulio Jaunimo 
kongreso (jie niektJapie tai ne
buvo girdėję!). Tokių pavyz
dingų jaunuolių, kaip šie ke
turi (Linas, Vita, Rimas Poli- 
kaičiai ir Gintaras Grušas), 
yra ir daugiau. Jie mūsų viltis. 
Kalbėjau, žvilgterėdama į ret
karčiais iš už užuolaidų pasiro 
dančius restorano padavėjus 
... Pasakydavau sakinį, sle
piantį kelis kitus sakinius tarp 
eilučių ... Iš kolegų žvilgsnių 
mačiau, kad jie suprato.

Savo kalbos pabaigoje pa
skaičiau iš ‘Laiško jaunystei’ 
tas vieteles, kur minimos mū
sų studentiškos dienos, Giru
liai, mūsų jaunystės svajo
nės ...

Žinoma, ne viską pasakiau. 
Ir toji kalba - nebuvo mano 
geriausia. Bet ką gi darysi? 
Kiek pajėgiau, kiek tą momen - 
tą ištesėjau, kaip buvau jų nu
teikta ir įkvėpta ...

Po to jau vyko bendri pa
šnekesiai.

Bet, štai, atsirado linksmin
toja! - Tai mano buvusi gera 
draugė Larisa (irgi ‘Laiškoj 
jaunystei’ dalyvė). Ji visados 
mėgdavo linksminti kompani
ją. Pasirodė - nepasikeitusi. Ir 
dabar ji prasiveržė su savo

pokštais. Kelis kartus jau ji 
buvo atsistojusi, - su komenta
rais įkitų kalbas, pasakė ir sa
vo kalbą (prisimindama, kaip 
aš jai visur konkuruodavau, 
kaip ir dabar aš tebeturinti Ti 
gūrą’, kai jau ji esanti vien tik 
'stora bobutė’ ir taip toliau 

...) 
Po mano kalbos'ji vėl atsistojo, 
dar drąsesnė, dar žaisminges
nė (gal buvo ir šampano gero
kai paragavusi?) Viešai priė
jo prie mano brolio, jį pabu
čiavo, pasveikino, nes tik jo 
vieno iš mano šeimos dar ne
pažinojusi! Paskui - ėmė im
provizuoti : pasakoti įvairius 
prisiminimus, pastabas į kal
bėtojus ir, galiausiai, pasisakė 
sukūrusi ‘išlaisvintų moterų’ 
(kaip Amerikoj!) himną. Ir 
pradėjo skaityti. Visiems pa
tiko, nes prijuokino sąmojum, 

M J
A. Vasaitis,

Dirigentas

Choreografė3
Canio

* A
G. Capkauskienė,

J. Savrimas, 
Beppe

L Stukas, 
Silvio

C. Kogut, 
Nedda

P. Gudas, 
Tenoras

M. Momkienė, 
Nedda

epitetais ir ... jos pridainavi- 
mu (be klausos, prikimusiu 
balsu...) Bet Larisai viskas ti 
ko. Kaip kitados! Kiekvienoj 
kompanijoj ji turėjo būti cent
re; ir čia ji pabaigoj tikrai pra 
siveržė į pagrindinę vietą. Juo 
kėmės, plojom, dėkojom, išgė
rėm. Tai buvo lyg ir linksmoji 
pobūvio dalis. Nors vėliau kai 
kas komentavo:

‘Ta Larisa - tai diegas!’
‘Kas ji tokia? Man ji įtarti

na ...’
Ne visi ją suprato. Aš pa

taisiau :
‘O, ji tokia nuoširdžiai! Tai 

jos stilius. Ji mano labai gera 
draugė, su ja kelis metus vie
name kambary gyvenom ...’

Aš tikrai džiaugiausi, kad 
Larisa su vyru į tą pobūvį atė
jo, nors jie ir nebuvo iš mūsų 
laidos.

Pobūvis, atrodė, praėjo la
bai greit ir, deja, po tų išdai
gų jau blėseo, baigėsi. Nors 
niekas dar neskubėjo išeit, ne
rodė nekantrumo, bet jau ... 
Elytė K. prasitarė, kad jie su 
vyru tą pačią naktį turi grįžt į 
Plungę ... Taip pat, Nadelė 
turėjo grįžt dėl dukters reika
lų ...

LIETUVIŲ OPERA
Orffo

CARMINA BURANA
ir 

Leoncavalio

PA JA CAI
D. Hicks, 
Režisorius

1980 m.
Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžio 20 d., 3 vai. popiet,
Balandžio 26 d., 8 vai. vak.

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67-ta ir Califomia Avenue 

Chicagoje

Bilietai — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St. 
Chicago, III. 60629 

471-1424
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS

A. Brazis. 
Tonio

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti į spektaklius

Baritonas

Nuotaika. To pobūvio nuo
taika buvo daugiau negu gimi 
niška. Buvo sumegztas ryšys; 
gaila, kad ne anksčiau. Da
bar jau visi esame pensinin
kais. O jei būtų buvę anks
čiau, gal tas praeities gilesnis 
persiliejimas į ateitį būtų bu
vęs reikšmingesnis ir naudin
gesnis? Gal aš būčiau jiems 
davusi kiek daugiau vilties ir 
stiprybės; gal jie man - sutei
kę gimtosios žemės dvasios, 
mūsų dabartinės nuotaikos 
tautoje ir atsparos - didiesiems 
vargams svetimose jūrose.

Bet ar anksčiau buvo įmano 
ma? Kai jie dar dirbo mokyk
lose, gal į tokį susitikimą nebū
tų galėję ... Tegu nors dabar, 
tegu tarp mūsų ugnelė ži
ba ...

Tą ypatingą nuotaiką jau
tėm visi. Štai keletas būdin
gesnių įrašų į mano adresą:

‘Miela Ale, susitikau su Ta
vim - susitikau su mūsų jau
nyste, padvelkė Girulių pušy
nų kvapas, ir aš laiminga, 
kaip kadaise. Ačiū Jums, kad 
atvažiavot, kad atnešėt tiek 
džiaugsmo, — Ona B. (žemai
tė)’

(Nukelta į 6 psl.)

Choreografas
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'Pasaga’...
(Atkelta iš 5 psl.)

*... neužmiršk gimtosios že
melės.’ - Vladas.

‘Džiaugiuosi Tave pama
čius ...’ - Nadia.

*... ir susitikimas su Tavimi 
suteikė daug daug džiaugsmo, 
gražių prisiminimų.’ - B.P. -U 

‘Gyvenimas idėjų kova. Jo
je aktyviai veikia intelektuali
nė inteligentija. Ją laimi pa
žangioji mintis.’ - P. Stank. 
(Tai - kairusis kolega).

‘Tegu gaivina, stiprina gim 
tosios žemės dvasia.’ - E.M. (ši 
kolegė pasakė ir gražiausią, 
prasmingiausią kalbą).

‘Atrodo, kad kaip ir nebuvę 
tų 40 metų, kuriuos pragyve
nom, o esam visai tokie pat 
kaip tada.’ - J.M.

‘Sėkmės, sese, Tau ir Tavo 
šeimai! Amžinybės skraistė 
tebūna mūsų mintyse!’ - K.V.

‘Ačiū, Ale, kad atvykai. 
Ačiū, Ale, kad esi ...’ - VI. K. 
(antros laidos).

‘Savo gyvenime dar neteko 
taip skubėti, kaip kad i šj susi
tikimą. I susitikimą su jau
nyste!’ - VI.B.

i'-iekad neišdrįsau tikėtis to
kio iškilmingo, ne tik nuošir
daus, susitikimo; ir - tokio 
prasmingo.

Neprisimenu, kaip mes iš sa
lės išsiskirstėm. A, piniginiai 
reikalai! Už porą dolerių pa
davėjas labai žemai lenkėsi. O 
su Juozu M. labai lengvai, 
paprastai susitarėm. Jis, kaip 
organizatorius, rinko po kelis 
rublius iš visų dalyvių - už va
karienę. Pradžioje užklausiau 
jo:

‘Ar visi pajėgūs prisidėti va
karienei?’

‘Iš tikro... ne. Kai kuriems
- labai sunku.’

‘Tada iš jų neprašyk! Jei pa 
ėmei - grąžink.’

Prisidėjau puse išlaidų, pra 
šydama kolegoms to nesakyti. 
Ir viskas buvo gerai.

Kai atsisveikinom, išsisky
rėm? Taip tikrai ir neprisime 
nu. Aš jiems dėkojau, jie - 
man; atsibučiavom, vėl be
veik su ašarom akyse, ir 
viens po kito dingo... Tartum 
gerosios dvasios, tartum sapne 
tartum ‘svajonių pavidalai’ ... 
Gerai, kad ir nebeprisimenu 
dabar, kuris ką sakė, kaip at
siskyrėm ; liko tik bendras su
sitikimo ir atsiskyrimo vaizdas. 
Juk šiame pasauly nebepasi
matysim, ir - taip geriau: nei 
tų paskiausių sodžių, nei pas
kutinio žvilgsnio nebežinai ... 
Bet gerai atsimenu mūsų - pės
čiųjų - grįžimą namo.

Jie mane lydėjo į ‘Gintarą’. 
Pradėjom eiti ta pačia krypti
mi gal astuoni ar dešimt. Ro
dos, kiek lynojo. Kažkas išskė
tė lietsargį ir mėgino visus pri
glausti. Viena kolegė netru
kus atsiskyrė - prie autobuso 
laukimo suolelio; netrukus at
siskyrė dar dvi. Kiti smagiai 
žygiavom tolyn. Mūsų (iš lė
to) kelionė tęsėsi gal pusvalan
dį. Lietaus purškimas nustojo ( 
Svariu gatvės grindiniu skam
bėjo mūsų žingsniai; nereikė
jo šaligatvių, nes mažinu jau 
beveik nebepasitaikė. Buvo 
po vidurnakčio. Larisa įsika
bino man už parankės, pokš
tavo, garsiai juokėsi; ir man 
pasirodė vieną akimirką, kad 
mes grįžtam iš kokio pobūvio, 
pasišokimo, - jaunos, linksmos 
besidalindamos įspūdžiais, be 
sierzindamos niekais ... Grįž
tam į Gedimino 39-tą numerį,

Baltimorės lietuviai
VASARIO 16-JI 
BALTIMORĖJE

Tautos didžiosios šventės 
minėjimą Baltimorėje kas
met rengia dvi organizaci
jos atskirai: Baltimorės 
Liet. Draugijų Taryba ir 
vietos Bendruomenė.

Tarybos iškilmė pradėta 
vasario 10 d. pamaldomis 
lietuvių parapijos bažnyčio
je. Vėliavas šventovėn at
lydėjo Amerikos legijono 
154-sis lietuvių dalinys. 
Tautiškai pasirėdę jaunimo 
atstovai prie Marijos statu
los bažnyčioje padėjo gyvų 
gėlių puokštę. Pamaldų me
tu giesmes, o pabaigoje abu 
himnus giedojo mišrus 
"Dainos” choras.

Klebonas kun. Ant. Dran
ginis savo jautriu, pavei
kiančiu pamokslu kėlė tau
tiečių dvasią.

Kun. A. Dranginis yra 
Čiagimis, niekad Lietuvos 
nematęs, bet ištvermingai 
ir ištikimai būna Lietuvos 
šaukliu: kasmet Vasario 
16-sios ir kitomis progomis 
iš sakyklos šaukia nenuleis
ti rankų, vieningai dirbti 
tautai pagelbėti ir išlaiky
ti lietuvybei šiame krašte.

Po pietų visi rinkosi Liet. 
Namo didžiojon salėn i tra
dicinį pokylį su kviestiniais 
svečiais — valstijos ir mies
to valdžios atstovais. Jau 
tapo papročiu šia proga pri
siminti ir išskirtinai pa
gerbti tuo metu esančius 
salėje nepriklausomybės ko
vų savanorius: Ad. Lendzą, 
V. Tamašauską ii’ J. Vyš
niauską. Jiems prisegta po 
gvazdiką.

Popietinę dalį pradėjo ir 
jai vadovavo Tarybos pirm, 
dr. E. Armanienė.

Legijono vyrams įnešus 
vėliavas, iš garsinės juos-

kur mudvi 1941-43 metais gy
venom.

‘Neviliok man Vlado!’
‘Tu už mane vyresnė, bet 

vis man bernus paverži ...’
‘Tu man, Ale, žiūrėk ...’
Ji prikaišiojo, barė mane 

(juokais), ji stūmė - traukė, pa
spaudė ranką, garsiai nusijuo
kė, šnibždėjo ‘paslaptį* ... 
Kaip tada, kai anapus laiko ri 
bos, kaip mūsų jaunų dienų ta 
keliuose ...

Kažkas mas sakė (gal rašė 
kritikoj), kad nevalia ir never
ta begrįžti į jaunystę, kuri 
mums nebesugrąžinama, din
gusi, anapus laiko (ir jausmo) 
ribos... Netiesa! Ne tik rašyti 
o ir išgyventi galima - su tam 
tikrais žmonėmis. Išgyventi 
(atsiminti), pasidžiaugti ir ... 
vėl paleisti iš glėbio, iš širdies, 
iš minčių. Bet paskui - jautie
si atsigaivinęs, pajaunėjęs ir 
gavęs naujų jėgų tolimesnei 
gyvenimo kelionei.

Tokį atsigaivinimą ir pajau - 
nėjimą (dvasinį) išgyvenau tą 
vakarą ‘Pasagoje’ ir - dar as- 
meniškiau - einant iš Tasagos’ 
kai Larisa ir aš bent valandėlę 
‘atsukom laikrodžius’ 36-iems 
metams ... 

tos iškilmingai nuskambė
jo himnai, giedami Čiurlio
nio ansamblio.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
A. Dranginis.

Bene po 30 metų pertrau
kos vėl dalyvavo ir valsti
jos gubernatorius, pernai 
išrinktas Harry Hughes. Jis 
pats perskaitė savo prokla
maciją, skelbiančią Vasario 
16-tąją Lietuvių Diena Ma- 
rylandę. Keliais sakiniais 
pagyrė lietuvius, kad laiko
si savo tradicijų. "Visi lau
kiame dienos, kada jūsų tė
vų kraštas vėl bus laisvas. 
O, kad tatai įvyks, viena 
priežasčių ir yra, kad jūs 
išlaikote savo kultūrinį pa
likimą čia ir visame pasau
lyje, ir už tai aš jus svei
kinu”.

Senatorius Paul Sarbanes 
savo trumpą žodį baigė šiuo 
pažadu: ”Kol truks jūsų ko
va, mes senate užtikriname 
jums savo paramą”.

Tarp garbės svečių pra
kalbų įsiterpė tautinių šo
kių sambūris "Kalvelis”, 
vadovaujamas jauno ga
baus vadovo Algio Vitkaus
ko, pašokęs kelis šokius.

Pagrindinei paskaitai šia 
proga buvo pakviesta Jieva 
Migonytė, Washingtono vy
čių kuopos pirmininkė. Pa
sirėdžiusį tautiniais drabu
žiais, savo ilgoje kalboje 
pasakojo, kaip ji, būdama 
antrosios kartos lietuvaitė, 
dėjosi prie lietuvių veikmės 
ir dabar visą likusį nuo savo 
užsiėmimo laiką skirianti 
tautos laisvės pastangoms.

Atsistojus kalbėti miesto 
galvai Wm. D. šėferiui, 
publika, sustojusi, ilgai jam 
plojo. Mat, jis pirmutinis 
šio miesto meras, sudaręs 
sąlygas pasireikšti etni- 
kams mieste už savo bend
ruomenės ribų. Baltimore 
dabar tapusi vienu judriau
sių ir pažangiausių miestų 
Amerikoje.

Tarp garbės svečių sėdė
jo ir du Marylando seime
lio nariai (Weissengoff, 
liet, kilmės, ir McGuirk) ir 
vienas šios valstijos vyriau
siojo teismo teisėjų (lenkų 
kilmės).

NORMANĄ 
BURŠTEINAV.

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

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 

K Chicagoje

Oficialiai daliai užbaigti 
paprašytas kun. A. Drangi
nis sukalbėti padėkos mal
dą.

J. Rastenienei paskaičius 
N. Rastenio eilėraštį, skir
tą Amerikai, prasidėjo šo
kiai, kurie trūko ligi 6 vai. 
P- P.

Vietinės Lietuvių Bend
ruomenės rengtas Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mas vyko kitą sekmadienį, 
vasario 17 d. Legijonie- 
riams atnešus vėliavas ir 
klebonui A. Dranginiu! su
kalbėjus maldą "Dainos” 
choras pagiedojo himnus. 
LB pirm. Vyt. Eringis, su
pažindinęs publiką su vieš
nia dr. Elona Vaišniene, pa
kvietė ją pagrindiniam žo
džiui.

Savo kalbą ji suskirstė į 
tris išeivijos gyvenimo lai
kotarpius: netolimą praeitį, 
dabartį ir, kaip ji sakė, pa
svajojusi ar paspėliojusi 
apie ateitį, šiais, 80-siais 
metais mūsų, lietuvių, lau
kią trys svarbūs įvykiai: 
prezidento rinkimai, Madri
do konferencija ir neprikl. 
Lietuvos pasiuntinybės iš
likimo užtikrinimas. Nuo 
mūsų visų pastangų pri
klausysiąs tinkamas tiems 
uždaviniams pasiruošimas 
ir būsimų progų tinkamas 
panaudojimas.

Labai svarbu turėti ga
bių ; žmonių prie jėgos cent
ro — šio krašto vyriausy
bės. Vienas tokių esąs Ri
mas česonis. Kalbėtoja pa
brėžė, kad ir mažomis prie
monėmis galima atlikti 
svarbių darbų. Reikią tik 
vyriausybės žmonėms nuo
lat rodyti savo susidomėji
mą mums rūpimais klausi
mais: rašyti kad ir trumpus 
laiškelius a t i t i nkamoms 
įstaigoms Washingtone al
savo gyvenimo miesto val
džios atstovams.

Ateitis Lietuvai, tuo pa
čiu ir mums, galinti būti 
grėsminga. Vis plačiau ir 
garsiau Lietuvoje reikalau
jant tautai laisvės, Rusijos 
imperija šitą spaudimą vis 
labiau jaučianti. Tačiau at
leisti varžtus jai reikštų 
subyrėjimą. Todėl galima 
tikėtis didesnės priespaudos 
ir žiauresnio persekiojimo 

— galį vėl sugrįžti Stalino 
laikai.

O jei kokiu stebuklu nuo 
Lietuvos būtų nuimta ge
ležinė letena, tai šalyje kil
tų didelis sąmyšis: užvirtų 
savitarpio kova, sąskaitų 
suvedinėjimas ir žūtų daug 
nekaltų žmonių, pav. nu
kentėtų atkeltieji rusai. Iš
eivija turinti tokias gali
mybes numatyti ir joms pa
siruošti, pagalvoti apie bū
dus, kaip tokį pereinamąjį 
laikotarpį sušvelninti, kad 
būtų išvengta didelių nuo
stolių žmonėmis ir krašto 
ūkio sužlugimo.

Baigdama savo paskaitą, 
dr. Vaišnienė ragino taupy
ti vieni kitų jėgas, laikytis 
žmoniško atjautimo, nes sa
vo tarpe turime pagalbos 
reikalingų žmonių. Tad bū
kime vieni kitiems Lietuva!

Kalbėtojai publika smar
kiai paplojo, nes šnekėjo pa
kankamai garsiai, energin
gai ir suprantamai.

Pertraukos metu veiks
niams surinkta virš tūks
tančio dol. aukų.

Meninę iškilmės dalį atli
ko "Dainos” choras, šaunu
sis "Kalvelio” sambūris ir 
mažieji "Ratelio” šokėjai.

Pranešimai angliškai Va
sario 16-sios tema buvo 
perduodami tris sekmadie
nius per vietos lietuvių ra
dijo valandą. S. M.

IMMEDIATE OPENING 
FOR

ELECTRICAL TROUBLE 
SHOOTER

TO $25,000
NO LAYOFFS. 4 DAY SHIFT.

Need individual lo trouble shoot & 
mainlain solid Stale O. C. drives, »e- 
quence controls and rclay logic čir 
cuils. Broad eleclronis & electrical 
background required.
Salary to$25,000 wilb overtime. Good 
clean working conditions.
For more informalion & inlerview: 

CALL JIM OVERBY:
at 214-617-4374 

l’OLY-AMERICA INC.
2000 W. MARSHALL ROAD 

• GRAND PRAIRIE. TEXAS 70551 
E. O E M/F

(12-18)

OPPORTUNITY for experience 
DESIGN ERS 

LAYOUT CHECKERS 
FOR MACHINE TOOLS 

AUTOMATION 
13 PAID HOLIDAYS 

VACATION PAY 
BONUS PLAN 
TOP RATES 

PAID RELOCATION 
MARVEL DESIGN CORP. 

285 JAMES ST. 
HOLLAND, MI. 49423 

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

 (10-IJ)

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance. Mušt 
have tools wilh a minimum of 5 years 
ezperience in tool work.
This positions offer ezcellent fringe 
benefits induding cost of living in- 
creases and Blue Cross & Blue Shield 
with major medical. Top area rates. 
Contact JIM PATTON, l-J p. m.

513-294-7575
H&H INDUSTRIES INC.

2801 WILMINGTON PIKE 
DAYTON. OHIO 45419

Ea Equal Opportunity Employer 
<12-15)

FOREMAN
Wi»h 5 years ezperience. Challenuinę 
position with progressive industrial 
metai fabricating flrm. Principally 
įob shop operation speci.ilizing in 
blow pipe work and hesvier sheet 
metai cootracting for industry. Well 
equipped. successful, 1)0 employee. 
open shop. Ac'.ual ezperien.-e in simi- 
lar plant a necessity. Leadership. ds- 
dication and ingenuity are prerequi 
rites. ALSO NEEDED 

EXPERIENCED
BL0W PIPE INSTALLERS 

Salary open. Good benefits. Address 
retume lo:

GEORGE MILLER
BOX 12748 

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

9 a.*, to 5 P-as-
(9-I»)
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Dr. Povas Zaunius (5)

Lietuvos pasiuntinybėje
Rygoje

Bet 1922 m. vasarą, 
birželio 1 d.,Berlynan Chargė d’Affaires parei
goms paskirtas Vaclovas Sidzikauskas, iki tol 
ėjęs atstovo pareigas Šveicarijoje, o V. Gailius 
nukeltas atstovu j Estijos sostinę Taliną. Kau
no dienraštis "Laisvė” 1922 m. liepos 7 d. pa
skelbė tokią "Eltos” žinią:

"Liepos 4 d. naujas Lietuvos atstovas Es
tijai Gailius tapo priimtas Estu užsienio rei
kalų ministerio prof. Piip’o ir pradėjo eiti savo 
pareigas”. Galimą prileisti, kad V. Gailius per
keltas j Taliną, kuris savo reikšme negalėjo 
lygintis su Berlynu, ne dėl kvalifikacijų sto
kos. Reikia turėti omenyje, kad V. Gailius 
karo metu buvo sunkiai sužeistas, todėl tokiai 
judriai vietai kaip Berlynas stačiai jam galėjo 
pritrūkti fizinių jėgų.

V. Gailius šalia D. Zauniaus buvo antras 
Mažosios Lietuvos lietuvis, kuris sėkmingai įsi
jungė į jaunos valstybės diplomatinį darbą ir 
iš karto užėmė aukštas atstovo pareigas. Kaip 
betgi greit matysime, jis netrukus iš diploma
tinio darbo pasitraukė ir po 1923 metų sausio 
sukilimo įsijungė į lietuvišką darbą savo gim
tajame Klaipėdos krašte. Be Dr. Zauniaus, kito 
aukštesnio rango diplomatinio atstovo Mažoji 
Lietuva jau nebedavė. Tik po Lietuvos katastro
fos, kai valstybė pateko sovietų okupacijon, vo
kiečių tautybės Klaipėdos krašto advokatas, 
kilęs iš Elzaso, Dr. Fricas Meieris, jau išim
tinomis aplinkybėmis ėjo Lietuvos diplomatinio 
atstovo pareigas Brazilijoje.

Lietuvos nepriklausomybės laikais diplo
matinėje tarnyboje pradėjo kilti dar du Mažo
sios Lietuvos lietuviai: Pranas Gižas ir Dr. 
Martynas Anysas. Pasiuntinybės Berlyne pir
muoju sekretorium nepriklausomybės pradžio
je buvo paskirtas iš to pat Tilžės krašto, Pa
kalnės apskrities, kaip ir Dr. Zaunius kilęs P. 
Gižas. Bet jis, deja, greit susirgo. 1928 m. lap
kričio 23 d. Kauno laikraščiai paskelbė "Eltos” 
žinią, kad Gižas miręs prie Bodeno ežero gerk
lės džiova. Kai dėl Dr. Martyno Anyso, tai jis 
1934 metais ėjo konsulo pareigas Hamburge, 
kai gavo paskyrimą patarėju į gubernatūrą 
Klaipėdoje, o paskum pasidarė Klaipėdos krašto 
direktorijos nariu. Dr. M. Anysas parašė emi
gracijoje vertingus atsiminimus "Kova dėl 
Klaipėdos” (Chicago, 1978). Kai man kurį laiką 
teko dirbti Klaipėdos krašto gubernatūroje 
(vieną laiką kartu su Dr. Anysu) ir gana ge
rai pažinti Klaipėdos krašto problemas, ketinu 
ir aš paskelbti savo atsiminimus.

6. Dr. Zaunius priima mane pasiuntinybės 
Rygoje tarnybon

Nūn turiu paaiškinti, kokiu būdu mano gy
venimo kelias nuvedė mane į Lietuvos diploma
tinę atstovybę, kuriai tuo metu Rygoje vado
vavo Daktaras Dovas Zaunius.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje dėl tėvo 
mirties ir dėl Latvijoje anais laikais pasireiš
kusių politinių sukrėtimų (1919 m. pradžioje 
Rygą užėmė bolševikų kariuomenė, kaip lygiu 
būdu ir Vilnius atsidūrė sovietų rankose), ne
galėjau atnaujinti dar Rusijos gilumoje (Sa
maroje — Kuibyševe) pradėto mokslo gimna
zijoje. Jį betgi vėl pradėjau 1920 metų rudenį, 
įstodamas į privatinės Bliumo vakarinės gim
nazijos trečią klasę. Tarp gimnazijos lankytoju 
buvo visokio amžiaus ir įvairių tautybių mo
terų bei vyrų, kuriuos karas buvo išstūmęs iš 
normalinės mokymosi eigos. Gimnazijos tre
čiojoje klasėje, be kelių kitų Rygos lietuvių, 
pasirodė besąs ir — Justas Paleckis. Už mane 
septyneriais metais vyresnis Paleckis, kaip pa
aiškėjo, tarnavo Lietuvos pasiuntinybėje Ry
goje, jos spaudos skyriuje, kaip Lietuvos Te
legramų Agentūros "Eltos” korespondentas. 
Apie Justą Paleckį, su kuriuo netikėtai susiti

Dr. Albertas Gerutis

kau Rygos vakarinėje gimnazijoje, ketinu iš
samiau parašyti kita proga, šiuo tarpu pasi
tenkinsiu pastaba, kad Justas Paleckis sudarė 
man sąlygas įstoti į Lietuvos pasiuntinybę Ry
goje. Atsitiko taip.

Mano nūn klasės draugas pakalbino mane 
eiti tarnybon į Lietuvos pasiuntinybę. Pasak 
jo, jis ieškąs sau padėjėją spaudos skyriuje. 
Kai daviau savo sutikimą, Paleckis rekomen
davo mane savo šefui, atstovui Dr. Zauniui. 
Taip 1920 metų sausio pradžioje atsidūriau 
atstovo darbo kabinete Jura iela (Jurgio gat

vėje) Nr. 3 butas 2. Sutarėme, kad pradėsiu 
tarnybą nuo 1921 m. vasario 1 d. Turėjau tada 
penkiolika su puse metų amžiaus ...

Nuo to prasidėjo mano tarnyba Lietuvos 
valstybei, trunkanti, su trumpomis pertrauko
mis, dar ir šiandien. Greit sueis 60 metų kaip 
nuostabūs likimo keliai mane pirmą kartą su
vedė krūvon su nepriklausomos Lietuvos dip
lomatiniu atstovu, kuris, deja, dar jaunas atsi
skyrė su šiuo pasauliu, o aš pats, jau kelintą 
dešimtmetį gyvenantis laisvojoje Helvetų že
mėje kaip tėvynės nustojęs lietuvis, nūn rašau 
šias eilutes apie savo pirmąjį šefą. Prieš mano 
akis stojasi aukšto ūgio, imponuojančios iš
vaizdos elegantiškai apsirengęs, tada dar jau
nas vyras, neturėjęs nė 30 metų amžiaus, ku
ris mane priėmė savo darbo kabinete pasiun
tinybės būstinėje. Nūn sueina jau 40 metų 
kaip šį diplomatą priglobė Lietuvos žemė, tada 
dar laisva, bet jau su rusiškomis sovietinėmis 
įgulomis, skirtomis paruošti keiią krašto ne
laisvei.

Man teko dirbti atstovo Zauniaus priežiū
roje lygiai dvejus metus. Aišku, spaudos sky
riuje, kuriame aš dirbau, pirmą smuiką grojo 
Justas Paleckis, kuris buvo mano tiesioginis 
viršininkas, bet su kuriuo vakarais trynėme tos 
Dat mokyklos mokinių suolą. Sunku pasakyti, 
ką jame daugiau mačiau: ”šefą” ar bendro mo
kyklos suolo draugą. Kai Paleckis buvo už 
mane vyresnis ir ėjo gana atsakingas tarny
bines pareigas, kurios jam kartais trukdydavo 
tinkamai pasiruošti pamokoms, klasėje buvau 
mokslo atžvilgiu už jį pranašesnis. Man mokslas 
lengviau sekėsi. Taip savotišku būdu pynėsi 
mano santykiai su Justu Paleckiu: dienos metu 
jis buvo mano tiesioginis viršininkas, o vaka
rais dažniausia vyravau aš. Kas tada galėjo 
pagalvoti, kad tas pats bendro mokyklos suolo 
draugas suvaidins tokį pragaištingą vaidmenį 
lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės gyvenime!

Pasiuntinybės spaudos skyrius buvo tame 
pat bute kaip ir visa pasiuntinybė (konsularinis 
skyrius buvo kitur). Tą skyrių sudarėme Jus
tas Paleckis ir aš. Kai augau ir brendau anuo 
metu tautiniu atžvilgiu gana mišraus Rygos 
miesto atmosferoje (pirmojo pasaulinio karo 

metu buvome evakuoti į Rusijos gilumą — 
Pavolgį), iš jaunų dienų pasidariau trikalbiu, 
o įskaitant ir vokiečių kalbą — ir keturkalbiu, 
tai palyginti greit įsitraukiau į savo naująjį 
darbą.

Iš vienos pusės informavome ”Eltą” Kaune 
apie įvykius Latvijoje ir dalinai Estijoje. Kai 
šiandien pavartau savo archyvą, ano meto 
spaudos iškarpas, mane didžiai stebina, kiek 
daug "Eltos” Rygos skyrius pajėgdavo per
duoti informacijų Kaunui. Gausiai teikta ne 
tiktai žinių, bet ir išsamių apžvalgų bei ištisų 
straipsnių iš latvių laikraščių vertimų. Pats 
atstovas Zaunius buvo gerokai pramokęs latvių 
kalbos ir mėgdavo kartkartėmis išversti į lie
tuvių kalbą kokį latvių laikraščio straipsnį.

Kitą mūsų spaudos skyriaus darbo sritį 
sudarė latvių spaudos informavimas. Kartu su 
Paleckiu rašydavome žinias apie Lietuvą latvių 
kalba ir spausdinome biuletenyje, kuris siun
tinėta latvių laikraščių redakcijoms. Savaime 
latvių (lygiu būdu ir estų) spauda anuo metu 
buvo žymiai tobulesnė nekaip lietuvių spauda, 
išgyvenusi keturių dešimtmečių spaudos drau-

VIRŠUJE: 1930 m. pasirašius prekybos sutartį 
su Latvija. Iš kairės: Latvijos ministeris Lietuvai R. 
Liepinš. Lietuvos Užs. reikalų ministeris dr. D. Zau
nius, Latvijos ministeris pirm. K. Celminš, Lietuvos 
ministeris pirm. J. Tūbelis ir Lietuvos ministeris 
Latvijai Br. Dailidė.

dimo laikotarpį. Reikia pripažinti, kad latvių 
spauda, bendrai paėmus, palankiai priimdavo 
mūsų informaciją ir gausiai naudodavo mūsų 
biuletenio teiktąsias žinias. Kai anuo metu vy
ravo Vilniaus problema, tai ir mūsų biuletenyje 
būdavo teikiama daug žinių apie mūsų ginčą 
su lenkais. Lenkų atstovybė Rygoje irgi turėjo 
savo spaudos skyrių, tad su juo mums tekdavo 
rungtyniauti. Ir jis siuntinėjo latvių spaudai 
savąjį biuletenį. Latvių spauda stengdavosi iš
laikyti neutralinę liniją. Buvo vienas kitas lat
vių laikraštis, labiau klausęsis sirenos balso iš 
Pavislio, bet buvo ir tokių latvių spaudos orga
nų, kurie mieliau atsižvelgdavo į mūsų teiktąją 
informaciją.

Su nemažu pasitenkinimu štai skaitau sa
vo archyve išsilikusią Rygos lenkų laikraščio 
"Glos Polski” pareikštą nepasitenkinimą dėl 
lietuvių spaudos skyriaus informacinio darbo. 
Rašydamas apie "Lietuvių melagystes”, laik
raštis 1923 m. balandžio mėnesį nusiskundė dėl 
Lietuvos pasiuntinybės spaudos biuro ir "Eltos” 
veiklos. Girdi, tos lietuvių įstaigos platinančios 
melagystes, o latvių spauda ir Latvių Telegramų 
Agentūra "LETA" tikinčios lietuvių praneši
mais ir juos skelbiančios. Taip pat kliūva latvių 
laikraščiui "Latvis”, kurs apsčiai sunaudojus 
savo skiltyse lietuvių žinias ir skelbiąs Lietuvai 
palankius latvių rašytojos Emilijos Prūsienės 
straipsnius.

Toks lenkų "konkurencinės” spaudos balsas 
mAn asmeniškai tuo labiau sukelia pasitenki
nimo, nes nuo maždaug 1923 metų vidurio Ry
gos pasiuntinybės skyriuje pasilikau vienas. 
Justas Paleckis užsigeidė pasidaryti mokytoju 
ir, kurį laiką lankęs specialinius pedagoginius 
kursus, iš pasiuntinybės pasitraukė. Likęs vie
nas, toliau dirbau tą patį darbą.

(Bus daugiau)
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■ Chicagos
PETRO S. ODINIO 

REČITALIS

Dar Pietų Amerikos lie
tuvių meniniams ansamb
liams tebegastroliu o j a n t 
šiaurės Amerikos dides
niuose lietuvių telkiniuose, 
iš Europos atvyko jauni, 
daug žadantys lietuviai mu
zikai: pianistė, muzikos dr. 
Raminta Lampsatytė ir 
fleitistas Petras Sakalas 
Odinis. Jų koncertas įvyko 
š. m. kovo 16 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, 
Chicagoje. Klausytoj ų-mu- 
zikos mėgėjų prisirinko 
daugokai, nors pilnai neuž
pildė didžiosios salės bei 
balkono.

Pirmoje programos daly
je Petras Odinis fleita pa
grojo F. Dopplerio vengriš
ką fantaziją Op. 26, Michio 
Miyagi — Pavasario jūra ir
F. Kuhlau — Sonatą G-dur 
Op. 83 Nr. 1.

Po pertraukos, pradėjo J. 
S. Bacho Siuita h-moll ir 
toliau grojo lietuvių muzi
kų kūrinius: B.Dvariono — 
Elegiję pjesę, J. Pakalnio — 
šokis su lanku ir Raudą, A. 
Kačanausko — Siuntė mane 
motinėlė, O. Balakausko — 
Impresonata ir užbaigė V. 
Montvilo — Trikampiu. Pia
ninu palydėjo dr. R. Lamp
satytė. Tai buvo ne tik flei
tos palydovė, bet lygiaver
tė koncerto dalyvė. Abu 
muzikai yra gerai pasiruošę 
ir sudarė nedalomą vienetą.

Susirinkusieji labai šiltai 
abu muzikus sutiko, nesi
gailėjo -katučių ir išprašė 
net tris bisus. Koncerto 
rengėjai apdovanojo gėlė
mis, o jų gerbėjai ir kitokio
mis dovanomis.

PLB Kultūrinės Talkos 
komisijos vardu Marija Rė-

lietuviai
Antanas Juodvalkis

mienė padėkojo meninin
kams ir visuomenei už dė
mesį šiam koncertui. Po 
koncerto, kavinėje buvo pa
sivaišinta ir pabendrauta.

Abu koncerto išpildyto- 
jai yra jauni, išsimokslinę 
ir daug žadantys lietuvių 
kultūriniam gyvenimui. Jau 
dabar, Vokietijos lietuviams 
yra dažni talkininkai ar pro
gramų išpildytojai. Lietu
vių visuomenė į juos deda 
daug vilčių ir tikisi talkos 
lietuvybės išlaikymo darbe. 
Abu kalba gražia lietuvių 
kalba ir geriau gali pa
traukti lietuvių jaunimą.

Chicagiečiai gali džiaug
tis turėdami progą pasi
klausyti jaunųjų talentų 
pasirodymų, šiais metais 
jau antras panašus koncer
tas. š. m. vasario 3 d. gir
dėjome birbyninką R. Ka
siulį, pianistą A. Kaminską, 
daininkę R. Pakštaitę ir ak
torę D. Markelytę, o š. m. 
kovo 16 d. jau minėtus flei- 
tistą P. S. Odinį ir pianistę 
dr. R. Lampsatytę. Visi jie 
yra jauni, talentingi ir ge
rai pasiruošę ar besiruošią 
savo profesijose.

PERSITVARKO 
JAUNIMO CENTRAS

Tėvų jėzuitų pastangomis 
sukurtas ir 23 metus admi
nistruotas Chicagos Jauni
mo Centras nuo š. m. lie
pos 1 d. perduodamas nau
jai sukurtai administraci
jai — Lithuanian Youth 
Center Fund, Ine. (Illinois 
vals. Nr. 22072).

Steigiamasis susirinki
mas šaukiamas š. m. balan
džio 13 d. (sekmadienį), 12 
vai. dieną Jaunimo Centre, 
įmokėję 20 dol. tampa nau
josios organizacijos nariu

DIRFA^ia

Petras S. Odinis ir Raminta Lampsatytė

ir turi vieną balsą. Didinant 
įnašus, didėja ir balsų skai
čius. Rėmėjas kasmet mo
kąs 100 dol. turi 5 balsus. 
Įmokėję 1000 dol. tampa 
amžinais nariais ir turi 20 
balsų.

Prašoma visus lietuvius 
tapti Lietuvių Jaunimo 
Centro Fondo nariais bei rė
mėjais ir dalyvauti steigia
majame susirinkime, kuria
me bus plačiau supažindinta 
šios organizacijos paskir
tis, struktūra ir darbas. 
Kvietimą pasirašė valdybos 
pirm. Irena Kriaučeliūnienė 
ir direktorius kun. A. Sau- 
laitis, S. J.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ
NAMŲ SUSIRINKIMAS
Direktorių Tarybos nu

tarimu Chicagos Lietuvių 
Tautinių Namų tryliktasis 
metinis narių susirinkimas 

šaukiamas 1980 m. kovo 29 
d. (šeštadienį), 4:30 vai. 
p. p. nuosavuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicagoje.

Susirinkimo darbotvarkė
je: tarybos ir valdybos pra
nešimai, 1979 m. apyskaita, 
1980 m. direktorių tarybos 
sudarymas ir kiti einamieji 
reikalai. LTN direktorių ta
rybą sudaro 12 narių (po 6 
narius renkamus kasmet) 
susirinkimo rinkti ir penki 
nariai, organizacijų — na
rių deleguoti.

Susirinkime balso teisę 
turi tik LTN nariai. Tačiau 
susirinkime dalyvauti ir sa
vuosius pasiūlymus reikšti, 
maloniai kviečiami visi pla
čiosios Chicagos lietuviai.

Susirinkimui pasibaigus 
(7 vai. vak.), visi susirinki
mo dalyviai kviečiami šei
myniškai vakarienei toje
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pat salėje. Prašoma vaka
rieniauti su savo šeimos na
riais ir bičiuliais, mokant 
$5.00 už asmenį. Prašoma 
iš anksto registruotis ir pa
mokėti išlaidas pas Bronių 
Kasakaitį, LTN šeimininką, 
tel. 778-7707 arba 778-9878.

Nariai, pakeitę gyvena
mąją vietą, prašomi nedel
siant pranešti naująjį adre
są valdybai (6422 So. Ke
dzie Avenue, Chicago, III. 
60629).

KLAIDOS ATITAISYMAS

Praeitame nr. žinutėje 
"Steigiama lit. katedra" pa
daryta klaidą. Katedros 
steigimui reikia turėti ne 
75,000 dol., bet 750,000 do
lerių.

HOUSEPARENTS

KTHESDA Ll/THERAN HOME 
700 Hoffmann Drtvt 
wa*wtawn. Wl 0094 

An AH.rmatfv* Acfton

FOREMAN. Area manufucturer has 
immediale opening for a lead foreman 
for 3rd shift. The ideal applicant 
'*>11 have esperience in plastic injec 
tion and shuttle molding. Dutiea wdl 
include supervision of employees and 
all operation* of shift. 3-> years ex- 
perience preferred. We offer an ex- 
cellent salary and benefit packagr. 
Please cali for appoinlmenl: Pa ui 
Boules.

MER1T PLASTICS INC.
400 Nassau Avė.

East Canton. Ohio 44730 
216-488-1231

An Equal Opportunity Employer 
(12-14)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HFLP 

For 313 bed Gene — ’ 1 lospita! 
REGISTERED RESPiKATORY 

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

certificalion. For ail shifts 
REGISTERED NURSES

For all services and all shifts. 
Salary <■-'-mnenaiirate with experience 
and abniiy. Liberal personnel policies 
A i ringe benefits. Apply cali or write 
to: Personnel Office

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

F.ast St. Louis. III. 
618-274 1900

■Xn Equ«l Opportunity' Employer 
(161

Valentina Ūselienė

MIKO ŽYGIS
(5) Dirvos konkurse premijuota novelė

— Aldute, — tęsiau toliau, vėl ją apkabin
damas. — Gal reikėtų eiti atgal į patiltę to 
ryšulėlio ieškoti.

Bet Aldutė, kabindamosi į mane, baimin
gai sušuko:

— O ne, Jurgeli, neik, neik... Ir tave su
ims!

— Gerai, gerai, — skubėjau ją nuraminti. 
— AŠ neisiu dabar. Gal vėliau, o gal naktį, ar 
net rytoj. Nesirūpink, nepaliksiu tavęs.

Bet pats savo širdy tvirtai pasiryžau dar 
šį vakarą būtinai nueiti to ryšulėlio paieškoti. 
Aš buvau tikras, jog Mikui nepavyko įduoti to 
ryšulėlio savo broliui — per mažai buvo laiko.

Dar pasėdėjome valandėlę tylėdami. Aldu
te, kiek aprimusi, vėl pradėjo veržtis eiti į stotį, 
susirasti Miką. Bet man šiaip taip pavyko ją 
atkalbėti. Mikui mes vistiek nieku negalėjome 
padėti, o tik galėjome patys save pražudyti.

Pagaliau pamažu pakilome ir pasukome at
gal, Vilniaus link. Buvo puikus vasaros dienos 
rytas. Dangus be debesėlio. Saulei kylant aukš

tyn, oras virpėjo prisipildydamas gaivia šilu
ma, skambėdamas paukščių čiulbėjimu, bei 
vabzdžių dūzgesiu. Visas miškas kvepėjo drėg
na žole, samanomis, grybais ir dar kažkuo ne
išpasakytai saldžiu, ką kiekvienas pažįstame ir 
žinome dar iš vaikystės kaip miško kvapą. Ta
čiau mudu nieko nematėme ir nejutome. Aldu
tei, o taip pat ir man saulė tarsi būtų užgesusi 
danguje, ir visas tos dienos grožis buvo nu
stelbtas kartaus nenumaldomo skausmo.

Dar tą pačią dieną pasklido Vilniuj žinia, 
kad tremtinių ešalonas išvyko Rusijos link. Va
kare mudu su Aldute vėl nuvykome į Pavilnį. 
Mes atradome tik tuščius šaltai blizgančius ge
ležinkelio bėgius ir nedidelį skaičių žmonių, 
mažais būreliais šen bei ten bestovinėjančių. 
Girdėjosi lietuviškai kalbant, šiaip stotis buvo 
rami, tyli, lyg čia niekad nebuvo nei tų pri
grūstų žmonėmis vagonų, nei didelės paryčio 
tragedijos, kuri, kaip paskutinis skaudus akor
das, užbaigė visą tą baisią žmoniškos kančios 
ir nevilties simfoniją. Kas buvo Aldutės trage

dija — jos prarasta meilė, jos jaunas sugriautas 
gyvenimas?! Tik dar vienas lašas pridėtas prie 
tos kančios jūros, kurioj skendo dabar visa 
Lietuva.

Apie Miką nei aš, nei Aldutė nieko nesu
žinojome, nežiūrint visų mudviejų pastangų. Jis 
žuvo taip, lyg jo niekad nebūtų buvę.

* * *
O ryšulėlį aš atradau tik už keletos dienų. 

Bandžiau jo ieškoti tuoj kitą dieną, bet veltui. 
Tačiau man tas ryšulėlis taip rūpėjo, jog nu
ėjau dar kartą. Atrodo, jog Mikas jį spėjo nu
sviesti paskutinį momentą, kai lenkėsi prie su
žeistos kojos. Jis, matyti, pastebėjo tarp tilte
lio lentų plyšį ir į jį įmetė ryšulėlį. Ar tai buvo 
likimo suteikta viena nuolaida? Gal tai išgel
bėjo jo gyvybę, galvojome ir raminomės mudu 
su Aldute.

Kai aš atnešiau ryšulėlį ir įdaviau ji Aldu
tei į rankas, ji ilgai sėdėjo nuleidusi galvą ir 
vartė jį, glastydama drebančiais pirštais, tam
sų, kai kur drėgmės sudrėkintą popierių, ant 
kurio Miko ranka, matyti paskubomis, buvo 
užrašyta: "Mano meilė su Tavim, 
kur Tu bebūtum!" Tas užrašas buvo 
skirtas Antanui, Miko broliui, bet jis atiteko 
Aldutei. Graudžios ašaros tyliai pabiro jai iš 
akių__Braukydama piršteliu per užrašą, ji
drebančiom lūpom tyliai kartojo:

— Mano meilė su tavim, kur Tu bebūtum! 
(Pabaiga)
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PRO MĖLYNUS PO ATOMINIO KARO

REMGMIA OKULISTU KOLEGŲAKINIUS
PATARIMAI PAKILIESIEMS 

TAUTIEČIAMS

Dalyvaujant įvairiuose 
p a g e r bimuose, skaitant 
spaudą ir ypač koresponden
tų pranešimus iš nuošales
nių kolonijų, vis labiau ryš
kėja, kad mūsų visuomenėje 
gerokai gausėjo vadinamų
jų "pakiliųjų” tautiečių 
skaičius, žinoma, labai džiu
gu, kad neatkrintame į bau
džiauninkus, o formuojasi 
net toks aukštasis luomas, 
bet "pakiliam” yra ir dau
giau pavojų su triukšmu 
nusmukti žemyn ir susi
laukti didelių nemalonumų. 
Dėl to visiems, kurie patys 
keliasi, savaime kyla ar bet 
ką kiloja, patartume įsidė
mėti nors šiuo kelis patari
mus:

• Pirmiausia, kaip liaudis 
sako, rytą keldamasis, nie
kad nelipk iš lovos kairiąja 
koja, nes gali būti palaiky
tas bolševikų kolaborantu. 
Jeigu esi liberalas, nelipk ir 
dešine, nes būsi apšauktas 
fašistu. Geriausia — išsiris
ti ant grindų per galvą.

• Jeigu nori būti pakilus 
šeimos tėvas, nekelk savo 

Pirmasis velnias: Sakyk, kolega, kas čia per gaivalas, 
kad jis net pragaro liepsnose visai gerai jaučiasi?

Antrasis velnias: O, bičiuli, jo taip greitai ir mes 
nepriveiksime! Jis savo žemiškame gyvenime jau yra 
buvęs lenkas, rusas, vokietis, lietuviškas krikščionis de
mokratas, tautininkas, socialdemokratas, liaudininkas, 
amerikoniškas tremtinys, o grįžęs į Lietuvą, buvo ko
munistų iškilmingai palaidotas ...

žmonos iš miego anksčiau, 
negu pats atsikelsi, paga
minsi pusryčius, aprengsi ir 
pamaitinsi vaikus bei devy
nis kartus apvedžiosi aplink 
namus šunelį, kol jis išsivė- 
dins.

• Be to, svečiams girdint, 
nekilok ant liežuvio savo 
žmonos grožio ar jaunystės, 
savo vaikų talento ir lietu
vybės, nes gali prarasti pa
skutinius draugus, kurie li
gi tos tobulybės dar nėra 
pakilę.

• Nekilok per aukštai 
taurės už jokį gyvą jubi
liatą, nes jis dar gali nu
stumti tave į pažeminimą.

• Jeigu esi kokios orga
nizacijos narys, nekelk sa
vo galvos aukščiau už pir
mininko avino galvą, nes 
tuo gali suardyti vienybę ir 
lygybę.

• Jeigu dalyvauji priešin
gos ideologijos tautiečių su
sirinkime, nekelk rankos, 
klausinėdamas ar protestuo
damas, nes tokiu būdu nie
kam neįpirši savo teisybės, 

o tik padidinsi savo priešų 
skaičių.

• Jeigu visuomeninėje ar 
politinėje veikloje jau esi 
kartą pradegęs, nesikelk 
vėl kaip feniksas iš pelenų, 
nes turėsi dar kartą išken
tėti tas pačias sunaikinimo 
kančias.

• Bet pats po stalu gulė
damas, kuo garsiausiai rėk 
kitiems: "Kelkitės, tėvynė 
šaukia!" Tada irgi būsi pa
keltas, paaukštintas į "pa
kiliuosius” ir pasodintas į 
garbės kėdę.

NEPAPRASTAI 
SVARBIOS JAV 

IŠLAIDOS...

Kadangi pastaruoju metu 
labai auga infliacija, JAV 
užsienio prekyba rodo defi
citą, jaučiamas kuro trūku
mas, trūksta pinigų padi
dinti policijos kadram ir in
tensyvesnei kovai su nusi
kaltėliais, tai verta atkreip
ti dėmesį į tokias valstybi
nes išlaidas, kurias skelbia 
amerikiečių spauda:

$64,000 paskirta studi
juoti vėžių poravimosi pa
pročiams.

$100,000 išleista studijuo
ti beždžionės emocijoms, 
kai nuo jos atskiriamas jos 
kūdikis.

$640,000 nukreipta Ho
moseksualistų bendruome
nei geresniam homoseksua
listų gyvenimo stiliui įsisa
vinti ir savom problemom 
pažinti.

$100,000 — tyrinėti 205 
Amazonės papūgų polin
kiams.

$29,100,000 išleista per 
metus federalinei valdžiai 
reklamuoti.

$3,300,000,000 kasmet su
mokama už įvairių valdžios 
biurokratų fomuliarų, blan
kų, kvitų ir raportų spaus
dinimą.

$1,000,000 išleista tyrinė
jimams, ar girta žuvis yra 
agresyvesnė negu blaiva.

Taigi sąmoningas JAV 
patriotas neturėtų per 
griežtai savo valdžios kriti
kuoti, jeigu trūksta pinigų 
krašto gynybai.

MUMS RAŠO

šiomis dienomis mes esa
me gavę ir tokį anoniminį 
laiškelį, kurį čia spausdina
me net autoriaus kalbos ne
taisę:

šlovingi Naujieji Ponai,
Aš esu labai neužganėdin

tas mūsų dabartinių gazietų 
rašinėjimais, kuriuose vis 
dūsaunama, kad per mūsų 
tautos minavojimus įvairūs 
spyčininkai vis per daug 
šneka ir per ilgai gaišina 
brangų čėsą.

Ar žvelgiu iš arti ar iš tolo------
Jokio ženklo senovės dienų: 
Nei vadų, nei barzdų ajatolų, 
Tik aš, buvęs žmogus, gyvenu.

Ir kiek ploto akis beužmato------
Dulka žemė nudegus plynai, 
Piniginės, Rolls-Royce diplomatų, 
Damų kelnės — balti pelenai.

Nesukrankia nei varna sukvaiius 
Iš atomo rūsčių debesų.
Jokio šaukiančio balso tribailos 
Už laimėtąją šlovę visų —

Ir nuspiovęs į auksą ir plieną 
Ir į chartas Jungtinių tautų, 
šiandien vienas valdau save vieną 
Ir džiaugiuos, kad neliko kitų.

Tik stebiuosi, į ką aš čia vyslaus. 
Išsikasęs iš turto kapų:
Rods jaunystėj buvau pianistas, 
O pasenęs į medį lipu ...

A.

Tautieti, paduokime viens kitam rankas ir nesipy- 
kime!.. Juk čia jau nebėra nei Vliko, nei Altos, nei dvie
jų bendruomenių ir nei okupuotos tėvynės, dėl kurios 
laisvės tu mane išvadinai bolševikų padlaižiu, o aš tave — 
reorganizuotu fašistu. Dabar abudu esame giminės ir ly
giai šventi, nes tu prieš laiką numirei, nukankintas savo 
žmonos, o mane aname pasauly visiškai pribaigė tavo 
likusi našlė ...

O ko tada jūs, Ponuliai, 
į tuos minavojimus susiren
kate? Ar tik per mūsų bran
gios Lietuvėlės liuosvbės

šermenis išgerti po pantį 
šnapso, suryti šolderį, pa
šokti su svetimom bobom

(Nukelta į 10 psl.)
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PRO MtlYNUS
AKINIUS...

(Atkelta iš 9 psl.) 
bambatrynj ir parodyti ki
tiems savo misi ūkių kūtkai- 
lius ?

Aš mislinu, kad kaip ro- 
zas reikia tų šnektų dar 
daugiau ir dar ilgesnių. Jei
gu jau esame patriotai, tai 
vedlug to susiėję galime 
apie savo krajaus neščėstį 
paūturiuoti nors ir 24 adv- 
nas. Nugi pasipasakokime iš 
naujo vienas kitam, kad ne
užmirštume, kaip ten buvo 
prie caro Kražiuose, kaip 
prie mūsų prezidentų ir 
kaip yra dabar prie raudo
nųjų bezbožnykų, kurie jau 
net nebašnykams rąžančius 
ir škaplierius nuo kalo lu
pa. Juk, Ponuliai, turbūt jau 
net užmiršote, kaip patys 
nešėte klyną j Berlyną. Tai 
argi nereikia jokių šnektų, 
kad visų mūsų pomietis at- 
sišviežytų? Nu, o šitaip da- 
vadnai pasišnekėję, atiduo
kime savo valdžiai apierą, 
apsiverkime ir smūtni eiki
me namo, o neužbaikime 
tautiškos gavėnios dieną, 
bliaudami jaučio balsu: 
"Susimilk, dar inpilk, dar 
gersiu devynis!”

Su pašėnavone
Senas Marcinkonių 

Dzūkelis

LABAI NUSTEBINO

Vienas tautietis mums 
rašo iš Chicagos:

"Lietuvoje aš turiu tikrą 
brolį, kurį jau daugelį me
tų rėmiau brangiais siunti
niais, iš kurių jis pasistatė 
net mažą namelį. Visada 
gaudavau iš jo nuoširdžiau
sių padėkos laiškų, kuriuo
se skųsdavosi ir savo nesi
baigiančiais vargais.

Bet neseniai pasiekė ma
ne kitų giminių raštelis, kad 
šis mano brolis jau guli 
mirties patale ir gal netru
kus amžinai užmerks akis, 
manęs nepamatęs. Tada aš 
skubiausiai paskambinau 
jam telefonu. Bet kai sujun
gė su jo butu, tai ko tik 
neapalpau iš nuostabumo. 
Telefono ragelyje girdėjau 
tik rusiškus dainavimus, 
vyrų ir moterų linksmus 
klykavimus ir šokių muziką, 
o tas mano brolis, vos ap
versdamas liežuvį, pradėjo

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEOZIE AVENUE 

EVERGREEN PARK, HL. 60642 
TeL 422 2000

■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

ĄŽUOLYNAS IR 
ŽIBUTĖS TORONTE

Toronto lietuviai yra vai
šingi ir savo svečius visuo
met priima su nuoširdumu 
ir meile. Nežiūrint staiga 
kilusios sniego pūgos, š. m. 
kovo mėn. 8 d., šeštadienio 
vakarą, Centrinės Techni
kos mokyklos auditorija bu
vo užpildyta 800 torontiš
kių, kurie atvyko pagerbti 
ir pamatyti Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimą, suside
dantį iš Uragvajaus tauti
nių šokių grupės "Ąžuoly
nas” ir Argentinos mergai
čių vokalinio vieneto "žibu
tės”. Juos iškvietė KLB 
krašto valdyba parodyti sa
vo meną Toronto ir Hamil
tono lietuvių kolonijose. To
kius meninius jaunimo vie
netus turi Toronto, Hamil
tono, Montrealio ir kitos 
mažesnės lietuvių bendruo
menės Kanadoje, kurių re
pertuarai yra visiems žino
mi, daugelį kartų matyti. 
Tad ir susirinkusieji nesiti
kėjo iš atvykusių svečių ką 
nors geresnio pamatyti.

Tačiau vos scenos uždan
gai atsiskleidus, visi nuste
bo pamatę "Ąžuolyną” skir
tinguose tautiniuose drabu
žiuose, kokių mes torontiš
kiai niekad nematėme. At
likti pirmieji keturi šokiai, 
Augo girioj ąžuolėlis, Ske- 
petinė, šoktinis ii- Varkijie- 
tis, torontiškiams nežinomi. 
Šokiai buvo atlikti su dide
liu šokėjų entuziazmu, gy
vu pietietišku tempu \ ir 
veržlumu, disciplinuot a i s 
judesiais ir nuoširdžiu šo
kių turinio perdavimu pub
likai.

"žibučių” septynių Ar
gentinos lietuvaičių gražuo- 

blevyzgoti ir dar iškeikė 
mane biauriausiais rusiš
kais žodžiais. Aš ir šiandien 
negaliu suprasti viso to 
įvykio.

J. Lauruševičius”.

Redakcija: čia nėra nie
ko nuostabaus. Matyt Jūsų 
brolis su draugais už Jūsų 
siuntinėlius linksmai šventė 
savo laidotuves. 

lių pasirodymas ir jų dainų 
atlikimas nebuvo geresnis 
už torontiškių "Atžalyno” 
ar "Volungės” dainų viene
tus. Pagirtina "žibučių” 
švari ir aiški lietuvių kal
bos žodžių tarsena dainose. 
Po jų "Ąžuolynas" scenoje 
pasirodė kituose tautiniuose 
rūbuose ir pašoko torontiš
kiams keturis nematytus 
šokius, iš kurių išsiskyrė 
"Džigūnas”. šokiai buvo at
likti dinamiškai, techniškai 
labai gerai paruošti, sušokti 
kaip profesionalų, o ne mė
gėjų. Todėl publika palydėjo 
juos šiltais ir širdingais plo
jimais.

Antrosios programos da
lies penkių šokių grupę su
darė du nematyti ir trys 
žinomi torontiškiams šokiai, 
kurių atlikimas buvo skir
tingas, palyginus su mūsų 
grupių šokiais Kanadoje, 
čia "Ąžuolynas” vėl pasi
rodė naujuose tautiniuose 
kostiumuose ir šokiai buvo 
atliekami su vaidybiniu ele
mentų, paįvairinti liaudies 
humoristiniais gestais, nu
silenkimais, ūsų paglosty
mais. šokis "Rezginėlė” su 
susuktų juostų judesiais 
buvo atlikta estetiškai, pa
likęs visiems malonų prisi
minimą. "Sadutės" išpildy
me buvo įjungta daug dra
minės vaidybos veiksmų, 
režisoriaus fantazijos, ir vi
sa tai teigiamai veikė pub
liką, kuri savo pasitenkini
mą reiškė ilgais plojimais.

Po "Žibučių” išpildytų 
penkių dainų, "Ąžuolynas" 
vėl pasirodė su naujais ke
turiais šokiais. "Pakeltko- 
jis” drebino visą sceną, šo
kėjų klumpėms ritmiškai 
daužant grindis, kurios pri
minė kaimo vakaruškas ne
priklausomoje Lietuvoje. 
Vykusiai buvo inscenizuo
tas šokis "Dar ne tavo va
lia”, kuris buvo užbaigtas 
įsimylėjusių porelės kerštu, 
surišant virvėmis keturis 
b e r n užėlius, bandžiusius 
juos išskirti. Pabaigoje pa
šoktas "Grūstas” su medi
niais grūstuvėliais ir "Ru

Žibutės koncerto metu. J. Garlos nuotr.

gučiai’’ su dalgiais publiką 
tiek įaudrino, kad plojimai 
lydėjo kiekvieną naują ko
mišką veiksmą. Charakte
ringas visų šokių meniškas 
užbaigimas, sudarant figū
ras ir kilniai nusilenkiant 
publikai, ko dažnai pasigen
dame kanadiečių šokių gru
pėse.

"Ąžuolyno" ir "žibučių” 
programos buvo labai gerai 
paruoštos ir profesionališ
kai atliktos. Kiekvienam 
pasirodymui keičiami tauti
niai rūbai darė didelį įspūdį 
publikai ir jie prisidėjo prie 
atliekamų šokių turinio iš
ryškinimo. Todėl užsibaigus 
programai, atsistojusi pub
lika nepagailėjo svečiams jų 
užtarnautų ovacijų ir pagy
rimų. šių jaunimo meno 
vienetų iš tolimosios Pietų 
Amerikos pasirodymas Ka
nadoje yra didelis kultūri
nis įnašas lietuvių bendruo
menės gyvenime, kuris, gal 
būt, sukels naujų idėjų 
mūsų tokiems pat meni
niams vienetams.

DIDINGAS "ARO” 
KONCERTAS

š. m. kovo mėn. 2 d., sek
madienį, Toronto Lietuvių 
Vyrų Choras "ARAS" su
rengė didingą koncertą LN 
Karaliaus Mindaugo menė
je, kurio pasiklausyti susi
rinko per 300 dainos mėgė
jų. Koncerto programą su
darė dvi dalys, išpildytos 
choro ir solistų.

Koncertas užtrukęs su 
pertraukomis pora valandų, 
buvo užbaigtas komp. J. Go
rino daina "Aras", kurios 
išpildymas skambėjo grau
džiai ir visiems priminė 
gimtojo krašto laisvės ilge
sį. Iš viso buvo išpildyta 
choro 18 dainų ir solistų 6 
duetai. Publikai koncertas 
patiko, nes toki koncertai 
sudaro malonumą ne tik pa
siklausyti, bet ir prisiminti 
savo gimtąjį kraštą Lietu
vą. Daugumą klausytojų su
darė senoji karta.

T. Stanulis choro "Aro” 
komiteto vardu pareiškė 
padėką muz. V. Verikaičiui 
už vyrų dainos vieneto pa
ruošimą ir vadovavimą, 
muz. S. Gailevičiui už akom- 

panavimą ir visiems daly
viams už atsilankymą, šia 
proga T. Stanulis priminė, 
kad Toronto Lietuvių Vyrų 
Choras "Aras" buvo suor
ganizuotas prieš pora metų, 
kurio steigimo mintį iškėlė 
LN vyrų būrelio valdyba, 
paskirdama šiam reikalui 
šimtą dolerių, šią mintį en
tuziastiškai parėmė muz. V. 
Verikaitis, kuris savo kant- 
trybe, entuziazmu ir humo
ru sujungė "Aro" 47 vyrus 
į vieną galingą dainos vie
netą. 1978 ir 1979 veiklos 
metais turėjo 12 koncertų, 
1980 m. tris koncertus ir 
su savo dainomis rengiasi 
aplankyti ir kitas lietuvių 
kolonijas už Kanados ribų.

"ATŽALYNO” VEIKLA

Kultūrinio Meno ir Tau
tinių šokių Grupės "Atža
lynas” finansinius ir kultū
rinės veiklos reikalus tvar
ko metiniame susirinkime 
išrinktas tėvų komitetas, 
kuris po sausio mėn. 20 d. 
įvykusio susirinkimo pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininkas V. Daugi
nis, vicepirm. P. Dovydai
tis, ižd. G. Morkūnienė, 
sekr. A. Podsadeckis: pa
rengimų komisija: P. štur
mas, A. Drešerienė ir J. Bu- 
bulienė; tautinių drabužių 
priežiūros komisija: J. Vit- 
kūnienė ir mokytoja S. Un- 
dervtė; nariai J. Greičiūnas 
ir S. Macijauskas. Revizijos 
komisija: P. Lelis ir P. Ju
rėnas.

Vasario 1G d. "Atžalyno” 
vyresniosios grupės šokėjai 
išpildė meninę tautinių šo
kių programa Ottawa lie
tuvių bendruomenės su
rengtame Lietuvos nepri
klausomybės 62 metų su
kakties minėjime, kuris 
įvyko De Lassalle High 
School gražioje salėje.

Kovo mėn. 8 d. "Atžaly
no” vyresniųjų grupės 28 
šokėjai išpildė programą 
Bostono tautinių šokių 
"Sambūris" metiniame ba
liuje. Balandžio pabaigoje 
ruošiamas metinis "Atžaly
no" koncertas ir vėliau pla
nuojamos išvykos.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Stepą Kairį prisimenant 0. Gailiunaitė

Laikas bėga negrįžtamai, o 
kartu su juo ir gyvenimas. Ne
grįžtamai pasitraukia ir žmo
nės. Jau praėjo 10 metų, kai 
pasitraukė iš mūsų tarpo am
žinos atminties Stepas Kairys, 
profesorius, skautininkas bei 
visuomenininkas. Menu dar 
tą vakarą, kaip prieš 10 metų 
kovo 25 d. žaibo greitumu ap
lėkė žinia, kad Stepas Kairys 
nelauktai baigė žemiškojo gy
venimo kelionę, vos sulaukęs 
54 metų amžiaus. Liko liūdin
ti jo šeima, taip pat skautai ir 
Toronto lietuviška visuomenė.

Anot Jono Aisčio - 
Gyvenimas tai kaip graži ke

lionė,
Išsirengi, keliauji ir grįžti 

atgal... 
Stepo Kairio gyvenimo kelio
nėje gaima įžiūrėti du pagrin
dinius tarpsnius: imliausius, 
svajonėmis bei idealais perpin 
tus, pasiruošimo gyvenimui 
26 metus Lietuvoje ir likusius 
26 metus, kuriuos jam teko 
vaikščioti gan dygliais sveti
mų kraštų takais. (Jisbuvogi- 
męs 1916 m. Tūloje.)

Prieš pat karą, 1936 m., Ste
pas baigė formaciją Kauno 
u-te ir liko ten dirbti bei ruoš
tis profesūrai. Greitu žings
niu perėjęs vyr. laboranto, 
jaun. ir vyr. asistento pakopas 
1943-44 m. Stepas Kairys jau 
buvo Vilniaus u-te farmacijos 
katedros vedėju.

Stepas buvo veiklus ir socia
lus iš pat jaunystės. Devynių 
metų jis įstojo į skautų vienetą 
ir liko ištikimas skautiška)ai 
idėjai iki mirties. Vytauto D. 
u-te iš margo korporacijų gėly
no jis pasirinko studentų skau
tų Korp! Vytis. 1937-38 m. 
jai vadovavo ir buvo Studentų 
Atstovybės prezidiumo nariu.

Karas ir su juo susijusios 
okupacijos bei pasitraukimas 
iš tėvų žemės skaudžiai palie
tė mus visus. Lūkesčiai ir už
simojimai ateičiai vienu ypu 
virto praeitimi. Gyvenimas 
pakrypo kita linkme. Reikėjo 
persiorientuoti ir taikintis skir
tingo gyvenimo sąlygoms.

Stepo Kairio profesinis per
siorientavimas vyko palaips
niui. Jis buvo pakviestas Pa
baltijo u-to Hamburge profe
sorium, vėliau išrinktas Che
mijos fakulteto dekanu. Pagy
vėjus emigracijai į Siaurės 
Amerika, prof. S. Kairys išvy
ko su šeima į New Brunsvvick 
u-tą Kanadoje. Ten vienai lie
tuvių šeimai buvo nyku be sa
vų žmonių ir bičiulių. Po me
tų Stepas Kairys apsisprendė 
palikti universitetą. Persikė
lęs į Torontą jis dirbo savo spe
cialybės šakose.

Vien profesinis darbas Ste
po nepatenkindavo. Atgijus 
skautų veiklai išeivijqe, filis
teris Stepas Kairys buvo vie
nas iš atkūrėjų Skautų Akade
mikų Korp! Vytis Pabaltijo

TOOLMAKERS 
N/C MILLING MACHINE 

OPERATORS
2ND SHIFT

Minimum 5 yr»- experiencc. Mušt possess own tools. Competitive wage 
and benefit package, 10% 2nd shift bonus. Convenient location with 
parking. For applicalions and information call

216-523-6020.

GENERAL d ELECTRIC

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

The IUuminating Company

A. A. Stepas Kairys 

u-te. 1948 m. jis vadovavo 
skautų jubiliejinei stovyklai 
‘Baltija’ Vokietijoje.

Pokario metais Toronte bu
vo gausu pirmiausia čia atvy
kusio jaunimo. Skautiškasis 
jaunimas tuoj ėmė burtis į vie
netus., Stepas Kairys su kitais 
skautininkais aktyviai įsijungė 
į veiklą. Anuomet lietuvis ieš
kojo lietuvio. Naujakuriams 
atrodė, kad spauda būtų ge
riausia priemonė palaikyti ry
šį su po pasaulį pasklidusiais 
draugais. Suorganizuota vėl 
Skautų Aido leidimas Toronte 
Stepas Kairys pasiėmė redak
toriaus pareigas ir jas ėjo 1951 
-1957 m. Netrukus, 1952 m. 
jis buvo išrinktas Lietuvių 
Skautų Brolijos išeivijoje Vy
riausiu Skautininku ir perrink 
tas dar dviem kadencijoms. 
Anuo laiku Brolija buvodar or
ganizavimosi, ir įvairiuose 
kraštuose besisteigiančių skau 
tų vienetų apjungimo stadijo
je. Beveik visą savo laisvalai
kį Stepas skirdavo skautų rei
kalams. Jo skautišką veikla te- 
paliečiau bendrais bruožais, 
nesigilindama smulkiau į jo 
darbus Brolijos viršūnėje ar 
talką jauniesiems skiltyse, bei 
skautiškoje spaudoje. Tačiau 
reikia paminėti, kad Stepas 
Kairys buvo iki šiol vienintelis 
Brolijos Vyriausias Skautinin
kas išrinktas iš Kanados rajo
no.

Stepas nuolat sielojosi lietu
viškais ir skautiškais reikalais. 
Kur susitikę vis svarstydavom 
skautiškas problemas. Ne re
tai mūsų nuomonės skirdavosi 
ir ne kartą esu pasakiusi kar
čių žodžiu." Tokiais atvejais 
Stepas sakydavo - ‘Sesyte, 
mudviejų nuomonės skiriasi, 
bet tegu tatai nedrumsčia mū 
sų draugystės’. Likome drau
gais. Ir pasiliko nuostabiai 
skaidrus Stepo prisiminimas.

Maždaug paskutiniame jo 
gyvenimo dešimtmetyje, kai 
Skautų Brolijos vadovybė per
sikėlė į JAV-bes, Stepas Kairys 
įsijungė į KLB-nės veiklą. Jis 
nuoširdžiai dirbo KLB-nės 
Krašto Valdyboje kaip pirmi
ninko pavaduotojas ir Kultū

ros skyriaus pirmininkas. Jis 
buvo labai pareigingas ir 
visad stegėsi išlaikyti orumą 
tos institucijos kurią jis atsto
vavo.

Stepas mėgo muziką ir ja do
mėjosi. Muzikinį išsilavinimą 
jis buvo gavęs Lietuvoje ir 
pats grojo smuiku. Jis yra su
komponavęs kelias skautų dai
nas, kurios dar ir dabar yra 
dainuojamos skautų stovyklo
se.

Kelis metus prieš mirtį, Ste
po dėmesys nukrypo į mūsų 
liaudies instrumentus. Jis su- 
subūrė skautes į kanklininkių 
grupę, kuri pirmą kart pasiro
dė 1967 m. pabaigoje. Skautus 
mokė groti skudučiais ir kito
kiais instrumentais. Kankli
ninkės pasirodydavo atskirai 
ir mišriame vienete su skau
tais. Tuoj po Stepo Kairio mir
ties, jie visi nutarė pasivadinti 
S. Stepo Kairio muzikiniu vie
netu. Tarpais tam vienetui 
sunku buvo be nuolatinio mu
zikos vadovo, bet jie atšventė 
dešimtmetį (1977 m.) šauniu 
koncertu. Dabar muzikinis 
vienetas žada groti prieš ir lai

Chuck Morris ir dalis 
jo $8 milijonų rinkinys 

išskirtinų mašinų.

Chuck rinkinyje yra apie 400 mašinų. 
Įskaitan keletą kainuojančių po virš 
ketvirčio milijonų dolerių. Ir jūs galite 
būti tikri, kad jis tikrai stengiasi 
išlaikyti kiekvieną jų geriausiame 
stovyje.

Šalia to, tai yra jo darbas. Chuck 
Morris yra garažo prižiūrėtojas The 
Illuminating Company Milės Service 
Center.

"Dauguma žmonių nežino, kiek daug 
mašinerijos yra reikalinga užtikrintam 
elektros tiekimui", sako Chuck. "Aš 
norėčiau, kad jie galėtų pamatyti 
įvairių rūšių sunkvežimius, didžiulius 
kranus ir kitokias mašinas, kurias mes 
naudojame linijų pataisymui, transmi

sijų bokštų pastatymui, transformatorių 
peržiūrėjimui ir panašiai.

"Mes jų turime už virš $8 milijonų 
vertės. Ir taip, kaip kainos kyla aukštyn, 
mes tikrai nenorime jų keisti daugiau, 
negu yra būtina.

**Ir kaip tik dėl to mes stengiamės 
išlaikyti visą mašineriją geriausioje 
priežiūroje. Sekant pramatytą apsaugos 
išlaikymo programą, įskaitant 
perijodinį dažymą specialių mašinų, mes 
galime pratęsti jų naudingą panaudo
jimą net 12 metų. Ir tai yra geriau 
negu išleisti $80,000 specialiai mašinai 
kas penki ar šeši metai.

"Mes suprantame, kad kuo mažesnės 
mūsų išlaidos, tuo mažesnė yra lektros 
kaina.**

ke šv. mišių balandžio 13 d. 
vakare, Prisikėlimo parapijoje 
Prisimindami a.a. Stepą Kairį 
Toronto skautininkės ir skauti
ninkai yra užprašę tas šv. mi
šias.

Jei sutikti su ispanų filosofu 
Jose Ortega y Gasset, kad isto
rija gali būti prilyginama ge
neracijų meliodijai, manyčiau 
kad ir Stepas Kairys toje me- 
liodijoje yra kiek pastiprinęs 
savo generacijos gaidą.

♦ Hamiltono Lietuvių 
Pensininkų Klubas skelbia 
konkursą novelei parašyti. 
Konkurso sąlygos:

1. Novelei tema iš lietu
vių pensininkų gyvenimo.

2. Rašinys turi būti gau
tas iki šių metų rugsėjo 15 
dienos.

3. Kūrinėlis turi būti ori
ginalus, pasirašytas slapy- 
varde ir prie jo pridėtame 
užklijuotame voke auto
riaus tikroji pavardė ir pil
nas adresas.

4. Už geriausią novelę 
skiriama autorių 100 dol.

5. Vertinimo komisija bus 

sudaryta vėliau.
Rašinius siųsti adresu: 

HL Pensininkų Klubas, P. 
O. Box 1046, Hamilton, Ont. 
L8N 3R4, Canada.

WANTED EXPER1ENCED 
ESTIMATORS

Light and heavy steel plate and slruc- 
turą! fabrication. Mušt be able to take 
otf material from custon. blueprintN 
and have knowledge of labor hour* 
required for fabrication. Apflicantn 
.nu t* t have esperience in thiM field to 
applv. Salary com menini rate wilh 
oenence. Apply or call to Mr. MIK! 
PETROVICH.
IRWIN STEEL FABRICATORS

1545 WH1PPLE RD. S.W. 
CANTON. OHIO 447O« 

216-477-4585 
An lqu.il Opportunity l'inn*nv«r

tVANTF.t) lOURNF.YMF.N 
OK IST ClASS SKILLF.0 
TOOL MAKER/4 SLIDE 

Sprin” Mfg. company in the B/ilti 
more area h»s opening for.evperi- 
enced 4 ,hde or related tool maker 
Company i. expanding mto new build 
ing with excellent working conditions 
and — tlary package. For infoimation. 
or to -trrange local intervie* call

WANTED EXPERIENCED

FURNITURE REFINISHERS
A lar^e Furniture Co. requir<*s a 

*fini*h<?r for ils warrhou«e operations. 
The applicant should br comprtent in 
a}} phnae* of ręst orai ion and louch 
up and be experi* nced vvilh various 
furniture finiahes, This i.*» a perninnrnl 
inside position with paid vaf-alionM, 
medical insurance and c’lher benefits. 
Call Mr TYLF.R at 216-341-3201. 
J. L. GOODMAN FURNITURE

CO.
3201 HARVARD AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ATVYKSTA TORONTO 
LIETUVIŲ TEATRAS 

AITVARAS

Toronto lietuvių teatras 
"Aitvaras” atvyksta De- 
troitan ir kovo 30 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

GENERALFACTORY 
OPENINGS

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 
ENCIKLOPEDIJŲ 

MINĖJIMAS

Detroito lietuvių organi
zacijų sambūry s, sudarytas 
iš Kultūros klubo, Stasio 
Butkaus šaulių kuopos, švy
turio šaulių kuopos ir ALT 
S-gos Detroito skyriaus, 
rengia Lietuvių enciklopedi
jos ir Encyclopedia Litua- 
nica pristatymą š. m. ba
landžio 13 d. (Atvelykį), 12 
vai., Lietuvių namuose.

Akademijoje dalyvaus 
prof. Leonas Gerulaitis ir 
enciklopedijų leidėjas Juo
zas Kapočius. Meninėje pro
gramoje pasirodys jauna 
muzikė Asta Šepetytė.

šio minėjimo rengėjai no
rėtų apdovanoti kai kuriuos 
universitetus ir bibliotekas 
po komplektą ”Eucyclope- 
dia Lituanica. Tam reikalui 
ieškomi mecenatai. Vienas 
komplektas atseina 125 dol.

Iki šiol pažadėjo nupirk
ti Encyclopedia Lituanica 
St. Butkaus šaulių kuopa, 
švyturio šaulių kuopa, J.

ne MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUSc.

6'/2%

7’/2%

įnešus $100 
12 mėnesių .

įnešus $100
48 mėnesiams

C3/0/ įnešus $100 
0/4/O 30 mėnesių

13/°/ inešus $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.

Zuperio/ Žavino/
■and lcan association

ATIDARYTA SEATADIENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-3008
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280

CURTISINDUSTRIES
A CONGOLEUM COMPANY 

34999 Curtis Bldg., 
Eastlake, Ohio 44094 

Equal Opportunity Eniployer M/F 
(13-14)

WANTED
O. D. GRINDER 

OPERATOR
Mušt be able to form own sėt up 
čc work from blue prints & close 
tolerance. 30 centą night shift pre- 
mium. Excellent benefits.

LUCAS MACHINE D1V.
12302 KIRBY AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44108 
Equal Opportunity Eniployer M/F 

(13-18)

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. 
(Šokių ir Dainų 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 PR1CES SUBJECT TO CHANCES 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, Ulinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787

Preibys, O. Ambrose ir L. 
ir P. Heiningai.

PAMIRŠTIEJI
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro Valdybos 
suruoštas Vasario 16 minė
jimas, įvykęs vasario 10 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre, praėjo di
deliu pasisekimu ir aukų, 
Lietuvos vadavimui surink
ta daugiau negu pernai. Abi 
radijo valandėlės radijo 
bangomis perdavė padėką 
prie šio minėjimo pravedi- 
mo prisidėjusiems ir taip 
smulkmeniškai; padėkojo 
programos vedėjui, invoka- 
cijos sukalbėtojui, proklo- 
macijų skaitytojoms, gėlių, 
savanoriams, prisėgėjoms, 
programos atlikėjams, au
kų rinkėjams ir vaišinu
siems gen. konsulą V. če- 
kanavičių ir svečius. Taip, 
jie visi buvo prašyti ir 
kviesti; reikia jiems ir dė
koti. O kaip gi su tais varg
šais žumalistais-korespon- 
dentais? Niekas jų jau ne
kviečia ir niekas jiems ne
dėkoja, nors jie prieš minė
jimo ir po paminėjimo rašė 
į laikraščius ir tam aukojo 
net keleto valandų. Taip at
rodo, kad jie jau nereika
lingi. Tą daro ne tik orga
nizacijų centras, bet ir ki
tos visos organizacijos.

MIRTIS IŠSIVEDĖ 
BRONIŲ TAPARAUSKĄ

Kovo 11 d. savo namuose 
mirė Bronius Taparauskas

sulaukęs tik 56 met. Velio
nis buvo gimęs 1924 metais 
vasario 3 d. Leventų km., 
Rumšiškių valse., Kauno 
apskr. ūkininkų šeimoje. 
Kaip ir visi kiti, karo audrų 
išmestas, gyveno Vokietijo
je ir iš ten atvyko į Ame
riką. Gyvendamas Detroite 
priklausė Dariaus - Girėno 
klubui ir Lietuvių Namų 
draugijai, buvo jis šimti
ninkas. Kurį laiką buvo Da
riaus-Girėno klubo valdybos 
narys-sekretorius.

Kovo 14 d. Jolandos Za- 
parackienės vadovaujamuo
se laidotuvių namuose kun. 
Alfonsas Babonas sukalbėjo 
rožinį. Atsisveikinimo žodį 
tarė Dariaus-Girėno klubo 
vardu Juozas Kinčius. Kovo

15 d. po atlaikytų kun. A. 
Babono šv. Antano bažny
čioje pamaldų palaidotas 
Woodmere kapinėse.

Nuliūdime liko: dvi sese
rys Pranė ir Genė Lietuvo
je, dėdė Mykolas ir dėdienė 
Genė Taparauskai Montrea- 
Iyje.

IMMEDIATE OPENING 
FOR

ELECTRICAL TROUBLE 
SHOOTER

TO $25.000
NO LAYOFFS. 4 DAY SHIFT. 

Need individual to trouble shool & 
niaintain solid Statė O. C. drives. se- 
ųuence controls and relay losic cir- 
cuits. Broad eleętronis & electrical 
background reųuired.
Salary to$25.000 with overtime. Cood 
clean working conditions.
For more information & interview: 

CALL J1M OVERBY:
at 214-617-4374 

POLY-AMERICA INC.
2000 W. MARSHALL ROAD 

GRAND PRAIRIE. TEXAS 7O55I 
E. O E M/F

(12-18)

ELECTRICAL TROUBLE SHOOTER 
MAINTENANCE ELECTRICIAN

EXPANDING GRAND PRAIRIE PLANT HAS IMMEDIATE OPENINGS 
FOR THE FOLLOW1NG POSITIONS: 

ELECTRICAL TROUBLE SHOOTER
TO $25,000

NO LAYOFFS 
4 DAYS SHIFT 

NEED INDIVIDUAL TO TROUBLE SHOOT 4 MAINTAIN SOLID 
STATĖ D. C. DRIVES. SEOUENCE CONTROLS AND RELAY LOGIC 
CIRCUITS. BROAD ELECTRONIC A ELECTRICAL BACKGROUND 

REOU1RED.

SALARY TO $25.000 WITH OVERTIME. GOOD CLEAN 
WORKING CONDITIONS.

MAINTENANCE ELETRICIAN
TO $22,000

NO LAYOFFS
4 DAYS SHIFT

NEED EXPERIENCED MAINTENANCE ELECTRICIAN WITH WORK- 
ING KNOWLEDGE OF POWER & CONTRO' SYSTLMS. D. C. EX- 
PERIENCED HELPFUL. LIGHT MECHANCAL DUTIES. SALARY 

TO $22.000 WITH OVERTIME. GOOD CLEAN WORKING 
CONDITIONS.

FOR MORE INFORMATION A INTERV1EW:

Can Jin Overby: at 214-447-4374 
POLY-AMERICA INC.

2000 W. MARSHALL ROAD
GRAND PRAIRIE, TEXAS 75051

EOE M/F
(11-17)
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Šauni tolimų svečių 
koncertinė viešnagė

Kovo 15 d. skambų ir nuo
taikingą dainos ir šokio 
koncertą Clevelando visuo
menei atliko Argentinoje 
žydinčios "žibutės” ir 
Urugvajuj augantis "Ąžuo
lynas”. Tai tolimų kraštų 
antros, trečios ir ketvirtos 
kartos mūsų jaunimas, ku
rio dainos ir šokio meno pa
siklausyti ir pamatyti su
plaukėme veik visi — ir
jauni, ir vyresni. D.M.N.P. 
parapijos salė, kurioje kon
certas įvyko, pritrūko erd
vės ir žiūrovams ir šokė
jams.

Tiek daina, tiek šokis bu
vo atliktas su džiaugsmu, 
gyvybe, kūrybingu užside
gimu, pilnu pasiruošimu, 
"žibučių” dainos skambėjo 
nuoširdžiai, laisvai, su tin
kama dainos turiniui pa
brėžti išraiška. Net ir lie
tuviški žodžiai, man suval
kiečiui, skambėjo maloniai. 
Tvirtu, ritmišku, nevargs- 
tančiu žingsniu "Ąžuoly
nas" pynė mūsų stilizuotų 
šokių pynę. Sklandus, ne
dvejojantis šokių atlikimas 
rodė, kad buvo dienų, sa
vaičių, net mėnesių, kada 
"Ąžuolyno” šokėjai tegyve
no šokiu, kad kiekvienas iš 
jų (o ir "žibutės") jau ruo
šos įkarštyje prakaito la
šais įrodė sceninio darbo 
supratimą ir įvertinimą, ką 
mes žiūrovai koncerto metu 
išgyvenome šokėjų gražiu 
judesiu, drausminga sceni
ne laikysena.

Palyginus ilgoje dainos, 
šokio programoje girdėjome 
eilę liaudies ir originalios 
kūrybos dainų, matėme net 
dvidešimt išplėtotų, stili
zuotų lietuviškų šokių, pa
rėdytų taip pat stilizuotais 
scenos rūbais.

Programos stiprybė ir pa
sisekimo laidas buvo laisvos 
stilizacijos, laisvos kūrybos, 
linijomis išpinti, greito 
tempo šokiai (Liuoksinis, 
Blezdinginis Jonkelis, Var

Siuntė mane motinėlė... Atlieka Ąžuolyno šokėjos.

Liudas Sagys

kijietis, šoktinis, Grūstas, 
Rugučiai ir kiti), sukompo
nuoti šokių linijiniai užbai
gimai, nusilenkimai, šokėjų 
išėjimai. Prisiminkime tik 
įspūdingą Malūno įėjimą ir 
išėjimą. Alf. Stanevičius, 
šokių mokytojas ir grupės 
vadovas, rodos, ir gyvena 
gražia, tiesia šokio ar tik 
įžangine šokio linija, tem
pu, vienodu rankų pakėli-
mų, galvų pasukimu, dėkin
gu žiūrovams nusilenkimu. 
Publika tai vertino, tuo 
džiaugėsi ir plojo, (žiūrovų 
nuoširdžiai buvo priimti ir 
laisvos kūrybos dainų su- 
šokdinimai: Augo girioj 
ąžuolėlis ir Siuntė mane 
motinėlė), šokėjai atsily
gindami žiūrovams dėkojo 
choreografiniu sustojimu — 
nusilenkimu veik po kiek
vieno šokio. Sceninių liau
dies šokių šokėjams (nežiū
rint kokios tautybės) tai 
nėra įprastas programos 
numeris, lyg šokio pratęsi
mas, bet vienur, kitur pa
sitaiko. Atsiminkime ir mū
sų paskutines šokių šven
tes, kur didelis dėmesys, 
ruoša buvo sukoncentruota 
į šokių užbaigos brėžinį...

Silpniau, mano suprati
mu ir jutimu, jauniems 
"Ąžuolyno” šokėjams pavy
ko atlikti šokius, kuriuose 
stipriau jaučiasi etnografi
nis šokio pagrindas, nuotai
ka. šiems šokiams peršamas 
greitokas tempas ir ne tik 
nepadėjo, bet "Iškilmingo 
trejinio" atveju — veik ne
liko pačio šokio. Neliko 
"oraus, lėto Tanciaus”, kaip 
jau 1867 metais apie šokį 
rašė tautosakos rinkėjas H. 
Gegužinskis.

Greitokas tempas nepa
dėjo ir Zanavykų aplinki
nių!, kuriame labai aiškiai 
jaučiasi trys šokio tempo 
skalės: lėta, greitesnė, grei
ta. Gal ir tempas ir šokio 
praplėtimas iki 10-ties po-

J. Garlos nuotr.Sadutė. Atlieka Ąžuolyno šokt 

ru (originali choreografija 
tik 7-nioms poroms) trukdė 
pilnai išvystyti veik visa
me pasaulyje populiarų 
Rezginėlės sceninį šokį, kurį 
šokėjai, "Ąžuolyno” stiliu
je, užbaigė paveikslo grožio 
linija.

Subtylesnės nuotaikos šo
kiams, kur merginos veik 
automatiškai plačiai ranko
mis laiko sijonus, nepadėjo 
siauresnio pasiuvimo rūbai. 
"Ąžuolyno” šokėjos tegalė
jo Sadutėje sijonus tik šiek 
tiek timtelėti.

Džigūnas ir Pakeltkojis, 
nors savo tempais visiškai 
atitiko grupės šokėjus ir 
tarpais švystelėdavo Dži- 
gūno tvirtumu, Pakeltkojo 
lengvumu, bet dėstoma cho
reografija, nepilnai atlikti 
kai kurie žingsniai susiau
rino jau žinomų, išgyventų 
šokių platumą.

Greito tempo laikymasis 
daugelyje programos šokių 
gal yra gyvenamo krašto 
įtaka, kuri šokėjus, jų va
dovą lydi nuo pat kūdikys
tės. To krašto įtaka tai šen 
tai ten jautėsi šokėjų ran
kų laikyme (Liuoksinis), 
rūbų papuošimuose.

Visa 20-ties šokių progra
ma buvo atlikta 5-kiais iš
ėjimais, kuriems naują 
spalvą davė keičiami rūbai, 
žinoma, tie rūbai neryškino 
Lietuvos vietoves, nepabrė
žė paskirus šokius, bet sky
rė vieną šokių grupę nuo 
kitos. Vieno piešinio sceni

J. Garlos nuotr. įdomų ir mūsų Amerikos

niai kostiumai lyg daugiau 
pabrėžė grupės vadovo, šo
kių mokytojo taip numylėtą 
stilizuoto šokio ar šokio už
baigos liniją. Galima apie jų 
dėvėtus sceninius rūbus ir 
daugiau ką pasakyti, bet 
pati idėja — rūbų keitimas, 
jei tik finansiniai ištekliai 
leidžia, yra labai gera. Iš
šokti 20-tį šokių ir vis tais 
pačiais rūbais, žinoma, šo- 
šokėjams būtų lengviau, bet 
žiūrovams ir lietuviškai 
programai — bėdniau. Alf. 
Stanevičius, galimybių ribo
se, darė, kad būtų turtin
giau.

"Ąžuolyno” šokių progra
moje Alf. Stanevičius, šalia 
savo choreografijos (spė
ju: Augo girioj ąžuolėlis, 
Siuntė mane motinėlė, Ru
gučiai) laisvai naudojo J. 
Lingio, R. Tamučio, E. Mor
kūnienės, J. Gudavičiaus, 
K. Poškaičio, L. Vaičiulėnie- 
nės, J. Danio šokių kompo
zicijas. Tai vyresnio am
žiaus mūsų šokių stilizuo- 
tojai — kūrėjai, kurių dar
bo vaisiais — stilizuotais 
šokiais naudojasi visos pa
saulyje pasklidusios mūsų 
šokėjų grupės. Gaila, bet 
Chicagoje spausdinta "ži
bučių”, "Ąžuolyno” koncer
tų programa jų nei vieno 
nemini. Jie tūkstančius 
džiugino, bet liko nežino
mais. Programa vardino tik 
dainų stilizuotojus — mu
zikus.

Šokėjus palydėjo du akor
deonai. Jie grojo jausdami 
ir šokėjus, ir vadovo pagei
davimus. žinoma, tai nėra 
ideali šokių palydos muzi
ka, bet daug kur grupių va
dovai džiaugiasi nors vienu 
akordeonistu, kurį gali pri
siprašyti repeticijai ar pa
sirodymui.

"žibutės’ ir "Ąžuolynas” 
— jau savo pastogėse. Mes 
gyvename įspūdžiais, ku
riuos paliko jų dainos, šo
kiai, jų susiklausimas, drau
smė, sceninė darna. Galime 
ir mes iš jų pasimokyti, šo
kių srityje galime ir juos 
dar pamokinti. Bet bendrai 
tai buvo tolimų svečių šau
ni, koncertinė viešnagė, 
skatinanti visus mus lietu
višką šokį išlaikyti gyvą 

žemėje, čia pat liepos 6- 
toji, — 6-toji šokių šventė 
Chicagoje. Dirbkime su mū
sų svečių užsidegimu šo
kiui, kad 6-toji būtų pati 
gražiausia. Iš savo pusės 
"žibutėms” ir "Ąžuolynui” 
— laimės ir sėkmės, jų mo
kytojams ir vadovams ma
no padėka ir pagarba.

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

• Ohio Auto Body, savi
ninkas Jonas Švarcas, 35571 
Vine St., Eastlake, Ohio 
41094, 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.

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

I Wl| NATIONWIDE 
K MINSURANCE

I Nat-onv-oa '« on yo»*

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

WANTED
O. D. GRINDER 

OPERATOR
Mušt be able to form own sel up 
& worlc from blue printa & close 
tolerance. 30 centą night shift pre- 
mium. Excellent benefits.

LUCAS MACHINE D1V. 
12302 KIRBY A VE.

CLEVELAND. OHIO 44108 
Equal Opportunity Employer M /F 

(13 18)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
HORIZONTAL BORING MILl.

HANDS 
N. C. OPERATORS 

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

PIC-O-MATIC SYSTEMS 
3795 Commerce 

Sterling Hts., Mich. 
313-939-9320

(10-13)
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VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI J DIRVOS

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

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.
Programą atliks:

BIRUTE DABSIENE
Akompanuos komp. JONAS ŠVEDAS

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

Bilietai j 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. 
Zilionį.

Sol.

iš Los Angeles.

Rengėjai: VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA ir DIRVA

Svečiai iš anapus pusiaujo
Šių retų svečių Clevelande 

lietuvių kolonija laukė dideliu 
nekantrumu. Visom galimom 
priemonėm buvo ruoštasi juos 
sutikti kuo svetingiau ir iškil
mingiau. LB Clevelando apy
linkės pirm. J. Malskis buvo 
tuo reikalu sušaukęs keletą pa 
sitarimų ir kvietė visuomenę 
aktyviai prisidėti suteikiant 
svečiams nakvynę bei suda
rant jiems malonias viešėjimo 
sąlygas. Koncerto bilietai bu
vo platinami iš anksto ir bema
tant buvo visi išparduoti. Visi 
pasiruošiamieji darbai vyko 
sklandžiai ir visi laukė šio ne
paprasto renginio datos.

Ir štai kovo 12 d. 5 vai. p.p. 
pavasario vėjui palydint i 
DMNP parapijos aikštę iš To
ronto įriedėjo autobusas pilnas 
šokančio ir dainuojančio jauni
mo. Lyg paukščiai iš atogra- 
žinių kraštų, pasipylęs po kie
mą jaunimas čiauškėjo mums 
suprantama ir nesuprantama 
kalba. Tai mūsų išeivių ant
ros, trečios ir net ketvirtos kar
tos vaikai iš Argentinos ir Uru
gvajaus. Čia pat susipažįsta
me su šių dviejų grupių vado
vais - Ąžuolyno vadovu dr. A. 
Stanevičium ir Žibučių vado
vu dr. J. Simanausku.

Laiptais j salę pradėjo riedė
ti įvairus bagažas bei scenos 
butaforija. Susirinkusieji sve

čius sutikti čia teikė visokerio
pą pagelbą ir kvietė susipaži
nimui visus į mažąją viršutinę 
salę, kur svečiams buvo pa
ruoštos vaišės. Nors svečiai po 
ilgokos kelionės ir buvo išvar
gę, tačiau visų veiduose spin
dėjo lietuviškas šypsnys ir gera 
nuotaika. Čia LB apyl. pirm. 
J. Malskis oficialiai pasveikina 
atvykusius, pristato jų vado
vus ir supažindina su tolimes
ne dienotvarke Clevelande. 
Svečiams čia taip pat įteikia
mos ir dovanos bei gėlės. Do
vanas tvarkė V. Bacevičius. 
Sveikina juos ir atskiros gru
pės, Nerija ir Grandinėlė. 
Greit vieni kitus pažįsta, susi
draugauja ir netrukus svečiai 
išvyksta į jiems paskirtas apsi
stojimo vietas.

Sekančią dieną, kovo 14, 
dainuojantis ir šokantis Pietų 
Amerikos jaunimas pristato
mas Clevelando miesto merui. 
Ten vykstant autobusu, paeže
rės keliu jaunimas prisimena 
anoj pusėj ežero esančią Kana
dą, kur prieš keletą dienų jie 
viešėjo. Šioje kelionėje susipa
žįsta su šių dviejų meninių vie- 
netų akordionistais: su šokių 
grupės - V. Evavlocku ir K. Se 
mikėnu. bei Žibučiu - G. 
Kliauga, kuris mane supažin
dina su savo simpatiška žmo
na. Taip nepajutome, kaip

Nida Gelažytė sveikina viešnias iš Pietų Amerikos
V. Bacevičiaus nuotr.

pasiekėm miesto rotušę. Čia 
trumpai paaiškinam svečiams 
apie tame kvartale matomus 
svarbesnius pastatus.

-Rotušėje priėmimas vyksta 
rotundoje. Čia jau laukia ne
mažai lietuvių ir amerikiečių. 
Atvykus miesto merui G. Voi- 
novich su savo artimesniais 
bendradarbiais, Ąžuolynas ir 
Žibutės užima vietą Rotundos 
centre. Abu mūsų meninius 
vienetus čia susirinkusiems 
pristato Ingrida Bublienė, o 
miesto merą - anglų ir ispanų 
kalbomis - svečiams prista
to Juozas Stempužis. Abu 
meniniai vienetai patys save 
pristato čia atlikdami keletą 
šokių ir padainavę keletą dai
nų. Žėrinčios spalvos ir gaiva
liškas jaunimo pasirodymas 
pripildo salę jaunatviška nuo
taika ir ovacijom. Visi nepap
rastai sužavėti jaunimu iš ana 
pus pusiaujo ir meras, kaip 
pripažinimą ir garbės svečiam 
įteikia Clevelando miesto sim
bolinius raktus. Ladd Antho- 
ny, senatoriaus Metzenbaum 
atstovas, svečiams įteikia 
Amerikos vėliavą. Toliau pa
lydint mero asistentui tauty
bių reikalams Vaclav Hivnar 
svečiams aprodoma miesto ro
tušė ir svarbesnieji kambariai. 
Sis oficialus miesto rotušėje pri
ėmimas buvo filmuojamas 
3-čio kanalo telvizijos' stoties. 
Po priėmimo svečiams dar 
trumpam buvo parodytas 
miesto centras ir vėl visi sugrį 
žome į DMNP parapijos salę, 
kur Ąžuolynas ir Žibutės atli
ko dar trumpą repeticiją.

Vakare Lietuvių Namuose 
vyko susipažinimo vakaras. 
Čia jaunimas keletą valandų 
pabendravo, pašoko ir linksmi
nosi. Susipažinimo vakarą 
rengė mūsų abi grupės - Neri
ja ir Grandinėlė - globojant 
LB apylinkės valdybai. Tai 
buvo neužmirštini momentai, 
kur tos pačios tautos kamienos 
susitiko jauni žmonės atskirti 
tolima geografine distancija, 
tačiau artimi bendra kalba, 
bendrom tradicijom, bendra 
daina ir ta pačia lietuviška šir
dim.

Tą bendrą lietuvišką išgyve

nimą buvo galima matyti ir jų 
veiduose, kada jiems parodė
me lietuviškus kultūrinius dar 
želius, primenančius mūsų 
praeiti su ten esančiais bius
tais.

Tad pirmoji viešnagės die
na pasibaigė ir visi nekantriai 
laukėme, kada iš anapus pu
siaujo lietuaviškas jaunimas 
scenos šviesoje džiugins mūsų

širdis protėvių sukurtomis 
meno gėrybėmis.

Ingrida Bublienė

• LKV S-gos "Ramovė” 
Clevelando skyriaus visuo
tinas narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 29 d. 4 vai. 
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.

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.

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

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

RITA MATAS
Nekilnojamo turto įstaigos 

administratorė

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

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 5O-ties JAV valstijų.

ifc JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR

1
 PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING

į Cleveland telef. (216) 521-2182

Į DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
| Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms, 
į Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
1 MARTINS ir GUNARS KAULINS l.akewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Deli* E. Jakobe ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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PASIGENDAMA 
DARNAUS 

SUGYVENIMO

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos 
Clevelando skyriaus narių 
metiniam susirinkime, įvy
kusiam Lietuvių Namuose, 
1980 m. kovo mėn. 14 d. 7 
vai. vak. šalia profesinių ir 
socialinių skyriaus narių 
reikalų buvo svarstomi ir 
Amerikos lietuvių visuome- 
niniai-politiniai klausimai.

Pabrėžta, kad mūsų veik
sniai turi didelę atsparų lie
tuvių visuomenėje, tačiau 
šiuo metu, deja, pasigenda
ma jų darnaus sutarimo ir 
dėl to nukenčia lietuviškieji 
reikalai. Susirinkimo daly
viai mano, kad bendravimas 
tarp VLIKo, PLB-nės, ALT 
ir JAV LB-nės yra būtinas, 
todėl viskas turėtų būti da
roma tam atsiekti. Skyriaus 
valdyba kreipiasi į PLIAS- 
ALIAS Centro Valdybą, 
prašydama šį skyriaus na
rių pageidavimą pateikti 
veiksniams, raginant juos 
suderinti veiklą ir, vieni ki
tus papildant, vykdyti kon
krečius darbus.

VIENUOLIKTASIS 
ABITURIENTU 

PAGERBIMAS-BALIUS 
CLEVELANDE

Prieš vienuoliką metų 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Ohio Apygardos Valdy
ba pradėjo ruošti kasmeti
nius "Rudens Balius”, ku
riuose buvo pristatomi lie
tuvių visuomenei ir pager
biami tų metų pavasaryje 
baigę viduriniąsias mokyk
las (gimnazijas) lietuvių 
abiturientai-tės.

Lietuvoje gimnazijos bai
gimas buvo laikomas labai 
didelė šventė ir mokinių 
baigimo pažymėjimas buvo 
vadinamas Brandos (su
brendimo) Atestatas, ši 
tradicija išeivijoj mums 
taip pat labai svarbi — vi
sa lietuviškoji visuomenė 
didžiuojasi ir gerbia savo 
jaunimo mokslinius-kultūri- 
nius laimėjimus.

KVIEČIAME VISUS Į
RELIGINI KONCERTĄ 

"SEPTYNI PASKUTINIAI KRISTAUS ŽODŽIAI 
LIETUVIO MALDOSE“ 

SEKMADIENĮ, KOVO 30 D., 3 VAL. POPIET
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS BAŽNYČIOJE 

18022 NEFF ROAD, CLEVELAND, OHIO
Programą išpildo LTM Čiurlionio ansamblis, vad. komp. Alfonso Mikulskio. Kanklių ansamb
lis, vad. Onos Mikulskienės. Sol. Bronė Kazėnienė. prie vargonų: Rita čyvaitė-Kliorienė. 

Skaitytojai. Tekstas poeto Balio Gaidžiūno.

PO KONCERTO — AGAPĖ SVETAINĖJE. ĮĖJIMAS — AUKA

Koncertas bus Amerikos Balso rekorduojamas perdavimui į Lietuvą.

Pernai dėl ne nuo Apy
gardos Valdybos pareinan
čių aplinkybių ši šventė, de
ja, nebuvo suruošta, šiais 
metais ji atkelta į pavasarį 
ir įvyks š. m. gegužės mėn. 
31 d. Clevelande Lietuvių 
Namų salėje.

Tą dieną visi šių metų 
abiturientai yra kviečiami 
pagerbimo baliuje dalyvau
ti kaip JAV Ohio Apygar
dos garbės svečiai-viešnios. 
Laukiama kad dalyvaus abi
turientai-tės iš Akrono, 
Buffalo, Cincinatti, Cleve
lando, Daytono, Pittsbur- 
gho ir RiK’hesterio.

Tikimasi, kad ne tik abi
turientų tėvai bei jų drau
gai atvyks į šią šventę, bet 
taip pat skaitlingai daly
vaus ir plačioji lietuvių vi
suomenė, ypač jaunimas. 
Kaip minėta. LB-nė jau pa
gerbė 10 abiturientų laidų 
— viso virš 200 mokslus 
baigusių jaunuolių. Kaip 
būtų malonu, kad didžioji jų 
dalis šion šventėn atvyktų 
pagerbti jaunesniųjų savo 
kolegų.

Visuomenės gausus daly
vavimas bus geriausias liu
dininkas, kad norime ir mo
kame tinkamai pagerbti sa
vo jaunimo atsiektus laimė
jimus. šių metų abiturientų 
laidoje yra daug talentų, 
tad, tikime, jie puikiai pa
sirodys meninėje progra
moje.

Dirva, kaip ir anais me
tais maloniai pažadėjo tal
pinti abiturientų nuotrau
kas ir žinias. Nuoširdžiai 
dėkodami Dirvos redakcijai, 
skubiai laukiame visų abi

turientų-čių nuotraukų. Jos 
taip pat bus panaudotos 
specialiai Abiturientų Ba
liaus programai išleisti.

JAV LB-nės Ohio 
Apygardos Valdyba

• Clevelando Ateitininkų 
šeimos — pavasario šventė 
prasidės dail. M. Nasvyčio 
meno parodos atidarymu š. 
m. balandžio mėn. 26 d. Po 
to seks koncertas. Progra
mą išpildys sol. Vaclovas 
Verikaitis iš Toronto ir K. 
ir I. Kuprevičiūtės DMNP 
parapijos salėj.

Po koncerto vaišės ir šo
kiai, grojant populiariai R. 
Strimaičio kapelai.

Balandžio mėn. 27 d. pa
maldos DMNP bažnyčioj 10 
vai. Oficialioji dalis 11:30 
vai. salėj. Visi Clevelando 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti šioje šventėje abi dienas.

• Ingrida Nasvytytė St. 
Rose mokykloje laimėjo 1 
fizikos mokslo premiją. Vė
liau savo mokyklą atstova
vo Clevelando Statė Univer
siteto Northeastem Ohio 
Science and Engineering pa
rodoje. Jos darbas ”Wave- 
length v. ». Growght” bu
vo įvertintas aukso meda- 
liumi.

GOLFO SEZONO 
PRADŽIA

Clevelando Lietuvių Gol
fo Klubo valdyba išsiunti
nėjo klubo nariams šių me
tų golfo žaidynių planą su 
taisyklėmis ir nurodymais. 
Pagal valdybos užplanavimą 
numatoma apie 18 žaidynių 
įvairiuose golfo laukuose.

Grupė studentų, kurių tarpe yra ir Ričardas Dautartas prieš 
Velykas įvairiose parapijose ir John Carroll universitete vaidi
no religinę muzikinę dramą Tetelestai. Paskutinis vaidinimas 
Įvyks St. Anselm bažnyčioje Chesterland, kovo 28-29 d. 8 v. v. 
ir kovo 30 d. 3 v. p. p. Nuotraukoje Joe D’Amico (Caifas) ir 
Ričardas Dautartas (Kristus) apklausinėjimo scenoje.

Be to, rugpiūčio 9 d. numa
tomos Clevelando-Detroito 
varžybos Sawmill golfo lau
kuose prie Sandusky, o rug
piūčio 30-31 dienomis Ame- 
rikos-Kanados tarpmiesti
nes žaidynės Detroite.

Klubo nariai, negavusieji 
valdybos bendralaiškio, o 
taip pat kiti golfininkai, no
rintieji priklausyti Golfo 
klubui, prašomi kontaktuo
ti valdybą: R. Saikus, pirm, 
tel. 481-6930, V. Šlapelis, 
ižd. 261-5419, A. Nagevi
čius, sekr. 845-4954, E. 
Bliumentalis, varžybų vad. 
943-4375.

Klubo pirmosios sezono 
žaidynės: gegužės 3 d. (šeš
tadienį), Blackbrook golfo
laukuose, 8900 Lakeshore - 
Blvd.. Mentor. Ohio.

• Antano Smetonos piano 
rečitalis įvyks balandžio 5 
d., šeštadienį, 8 vai. vak* 
Lakeland Community Col- 
lege Music Hali, Rt. 306 prie 
1-90, Mentor, Ohio. Įėjimas 
3 dol., studentams ir pen
sininkams 1.50 dol.

Programoje Johann Se- 
bastian Bach, Ludvvig van 
Beethoven, Frederic Cho- 
pin ir Franz Schubert kū
riniai.

• Companion to elderlv 
ladv. Sunda.vs. Mušt drive. 
Location in Highland Hts. 
Call: 442-4376, and after 
4:00 call 731-5204. (13-14)

/NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Riminta Lampsatytė

Maloniai kviečiame visus j svečių iš Vokietijos
PETRO ODINIO ir RAMINTOS LAMPSATYTĖS

KONCERTĄ
kovo 29 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 

UNIVERSITY HALL, 2605 EUCLID AVĖ.
(prie Cleveland Statė Universiteto — šalia mašinų pastatymas).

Koncertą globoja LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA
Petras S. Odinis



DIRVA
POSĖDŽIAVO 
PAVERGTŲJŲ 

EUROPOS TAUTŲ 
GENERALINIS 

KOMITETAS

š. m. kovo 19 d. New 
Yorke, Estų namuose, įvy
ko Pavergtųjų Europos 
Tautų generalinio komiteto 
posėdis. Pirmininkas Stefan 
Korbonski (buvęs Lenkijos 
pogrindžio vyriausybės vi
cepremjeras) padarė išsa
mų pranešimą apie dabarti
nę tarptautinę įtampą ir jos 
poveikį Sov. S-gos paverg
tiems Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštams. Po disku
sijų nutarta paruošti JAV 
vyriausybei memorandumą, 
aiškiai bylojantį jos užsie
nio politikos klaidas, prive- 
dusias prie dabartinių ne
sėkmių. Be to, numatyta, 
kaip ir kasmet, ryšium su 
Pavergtųjų tautų savaitė 
birželio mėnesį lankytis 
Valstybės Departamente 
bei Kongrese ir ten ta pro
ga pakartotinai kelti Sovie
tų Sąjungos okupuotų ir 

v i e š p ataujamų Europos 
kraštų nedalią, siekiant 
jiems paspirties.

Iš lietuvių posėdyje da
lyvavo Lietuvos Laisvės 
Komiteto nariai: Dr. Bro
nius Nemickas (jis yra ir 
Pavergtųjų Europos Tautų 
organizacijos vicepirminin
kas) ir Viktorija čečetienė 
(gen. sekretoriaus padėjė
ja).

LIETUVIŲ DAINOS 
KALIFORNIJOS 
UNIVERSITETE

Kalifornijos universiteto 
(UCLA) Department of 
Music and Art įvairiomis 
progomis išpildo originalius 
muzikos kūrinius studen
tams ir viešai publikai, šių 
metų balandžio 12 dienos 
programą pavadino "Mote
ris mene” tema. Universi
teto moterų choras išpildys 
vien moterų kompozitorių 
kūrinius, žada būti labai 
įvairi ir įdomi programa.

į programą patekti ne 
taip lengva ar paprasta. 

Nors gali būti išpildoma bet 
kurių tautų liaudies dainos, 
ar bet kurios tautos gabes
nių, originalesnių kūrėjų 
kompozicijos, tačiau reikia 
sumanumo, veržlumo ir — 
pajėgumo, kad ten patekus, 

šio universiteto alum- 
nė, kompozitorė Giedra Gu
dauskienė, dalyvaujanti mu- 
zikiniame-akademiniame gy
venime, kaip tik šiemet pa
teko į šią programą su sa
vo kūriniais.

Mums įdomiausia, kad 
ten išgirsime penkias lietu
vių liaudies dainas (”dainų 
pynę”), kurią sudarė ir 
harmonizavo kompozitorė 
Giedra Gudauskienė. Lie
tuviai turėtume pasisteng
ti šį koncertą išgirsti ir mū
sų menininkę palaikyti, be 
to, mūsų tautinės muzikos 
prestižą sustiprinti gausiu 
atsilankymu.

Taigi, visi pasižymėkime 
datą ir vietą. Koncertas 
įvyks UCLA, Schoenberg 
Hali, Little Theatre, Los 
Angeles, Kalifornijoje, 1980 
m. balandžio 12 d., šešta
dienį, 8 vai. 30 min. vaka
re, punktualiai. Įėjimas — 
suaugusiems 3 doleriai, 
studentams ir pensininkams 
— tik po 2 dolerius.

Giedra Gudauskienė yra 
labai populiari kaliforniečių 
lietuvių tarpe — kaip mu
zikė kūrėja ir kaip visuo
menininke, taigi, reikia ti
kėtis gražaus koncerto pa
sisekimo, jau vien dėl jos 
tenai dalyvavimo. (ar)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
E. Bobelis, W. Hartford 2.00 
P. Babickas, Worcester 10.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 5.00
J. Žemaitis, Chicago .... 7.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey .........12.00
A. Simonaitis, Chicago .. 7.00 
M. Aglinskas, West View 2.00
K. Marcinkevičius,

Cleveland ................... 7.00
J. Mačiulaitis.

Dearborn Hts..................5.00
J. Pipiras, Worcestcr .... 7.00 
E. Augustaitis. Chicago .. 2.00 
Palm Beach

Lietuvių klubas ......... 20.00
V. Katinas, Richmond Hill 2.00 
J. Stankūnas.

Michigan City ............ 7.00
A. Andrušaitis, Geneva .. 2.00 
V. Jankūnas. Rochester .. 2.00 
J. Černiauskas, Detroit .. 7.00 
J. Tamašauskas, Putnam 2.00 
A. Dargis, Rochester .... 2.00 
A. Traška, Chicago.........7.00
Dr. kun. P. Ragažinskas,

New Mexico................ 12.00
L. Šalčiūnienė, Arlington 7.00 
V. Žebertavičius, Detroit 2.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park.........7.00
Dr. V. Maurutis,

Chesterland ................ 7.00
A. V. Andruliai,

Port Orange................ 20.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn ....................20.00
L. Kezenius, Willowick .. 2.00
A. Bražėnas. Royal Oak 2.00
P. Matiukas, Rochester .. 12.00
V. Plečkaitis,

Richmond Hts................. 2.00
J. Kalnietis, Catonsville .. 2.00 
T. Baltikauskas,

Baltimore ..................... 2.00
V. Banevičius,

Philadelphia ..................2.00

Povilas Dargis, SLA prezidentas, su naujai įstojusiu Į SLA 
Simu Kudirka laike Vasario 16 paminėjimo. Ch. Binkius nuotr.

GRAŽUS PRIĖMIMAS 
BALTUOSE RŪMUOSE

Š. m. kovo mėn. 11 d., po
nios Carter kvietimu, O. 
Bačkienė dalyvavo Baltuose 
Rūmuose ambasadorių žmo
nų garbei suruoštoje arba
tėlėje ir muzikinėje progra
moje.

Visas užsienio atstovų 
žmonas sutiko ponia Carter, 
ponia Vance ir ponia Brze- 
zinski kuri susižavėjo O. 
Bačkienės gintaro sagtimi, 
kaip Lietuvos brangenybe.

Po maloniai praleistos ar
batėlės, kurioje dalyvavo 
apie 120 ambasadorių žmo
nų, viešnios buvo pakvies
tos į East Room, kur buvo 
Įrengtas tikras pavasario 
sodelis paskendęs gėlėse, o 
tarp medžių buvo pastatyti 
6 pianinai su 18-20 pianistų, 
kurie sudarė koncertinį an
samblį. Be to, tik prieš sa
vaitę buvo atgabentas at
naujintos prezidento Tru- 
mano pianinas, kuriuo pre
zidentas skambindavo savo 
nepaprastai mėgiamą ”Mis- 
souri Waltz”.

šešių pianinų koncertinis 
ansamblis sukėlė nepapras
to žavesio nuotaiką, nes 
daugumai tai pirmas kartas 
toks muzikinis renginys bu
vo girdimas ...

Toje žavingoje muzikinė
je nuotaikoje prabilo prezi
dentienė Carter priminda
ma moterų svarbą diploma
tiniam gyvenime ir prašy
dama perduoti linkėjimus 
tiems kraštams, kurių re
prezentacija yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, (pž)

DRAMOS KONKURSAS 
PRATŲSIAMAS

Vertinimo komisijai siū
lant, JAV LB Kultūros Ta
rybos skelbtojo dramos 
konkurso terminas pratę
siamas iki 1981 m. kovo 1 
d. Premijos dydis — tūks-

V. Janulevičius, Cleveland 2.00
P. Mitalas, Jacksonville .. 7.00 
M. Smelstorius, Euclid .. 5.00 
A. Mišelis, Chicago.........2.00
A. Krulikienė,

St. Petersburg............  5.00
G. Kazlauskas,

Los Angeles ................ 7.00
L. Czaplicki, Willowick .. 5.00
J. Čyvas, Cleveland .... 5.00
A. Barčas, Elmhurst .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

tantis penki šimtai dolerių 
(1500). Jei būtų gautas ne 
vienas premijuotinas veika
las, Kultūros Taryba skirtų 
ir antrąją premiją tūkstan
čio (1000) dolerių dydžio. 
Premijos nebus skaldomos.

Vertinimo komisija: Jur
gis Blekaitis — pirminin
kas, Antanas Vaičiulaitis, 
Alf. Nyka Niliūnas, Kazys 
Almenas ir akt. Juozas Pa
lubinskas.

Parenkant veikalą pre
mijai bus atsižvelgiama į jo 
literatūrinę ir teatrinę ver
tę bei į tinkamumą išeivijos 
teatrams.

Konkursui atsiųstieji kū
riniai negali būti niekur nei 
ištisai, nei dalimis spaus
dinti. Rankraščiai rašomi 
mašinėle ir pasirašomi sla
pyvardžiu. Tas pats slapy
vardis užrašomas ant voko, 
į kurį įdedama tikroji auto
riaus pavardė, adresas ir 
telefono numeris. Nelaimė
jusiųjų autorių vokai ne
bus atidaromi. Rankraščiai 
siunčiami šiuo adresu: An
tanas Vaičiulaitis, 9307 
Chanute Dr., Bethesda, Md. 
20014, tel. 301-530-6276.

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 312- 
471-1424.

• Dail. Jadvygos Paukš
tienės meno kūrinius-pa- 
veikslus galima įsigyti pas: 
A. Bacevičių, 114 Grasmere 
St., Newfon, Ma. 02158.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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