
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
PO. BOX 03206 ■ 6116 ST. CLAIR AVENUE ■ CLEVELAND, OHIO 44103

Vol. LXV Balandis - Aprii 3,1980 Nr.14

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS,

Linksmu Sv. Velykų linkime visiems Dirvos skaitytojams, LIETUVIAI - PATRANKU MAISTAS 
SOVIETU ATAKOJE'rėmėjams ir bendradarbiams!

Verbos ir margučiai.

KAIP SULAIKYTI MEŠKĄ?
Kas bus, jei ji nepaklausys šūkavimų?

i/yTat/Tas Meškauskas

Londoniškis The Economist 
savo samprotavimus, kaip ga
lima būtų sulaikyti j Afganis
taną ir toliau besiveržiančią 
Sovietų Sąjungą, pradeda su 
Kiplingo žodžiais apie Hima
lajų kaimieti, kuris sutiko iš
didžią mešką:

‘Jis šaukia stengdamasis iš
gąsdinti baidyklę, kuri dažnai 
pasuka i šoną.’

Vienuolikai savaičių po so
vietų invazijos i Afganistaną 
praslinkus neatrodo, kad ne
patenkintųjų choras galėtų tą 
mešką išbaidyti nuo tolimes
nio žygiavimo i prieki, jau ne
kalbant apie išstūmimą iš Af
ganistano. Prezidento Carte

rio pirmoji reakcija buvo pasi
gėrėtinai ryžtinga. Atrodė, 
kad pagaliau bus nubrėžta li
nija. Dabar tačiau Carteris 
turėjo pastebėti, kad Ameri
kos rankai nubrėžti liniją jau 
daug sunkiau negu konfronta
cijoje dėl Kubos 1962 metais, 
kad kiti kraštai mažiau pasiti
ki Amerika, ir kad jo paties 
užsienio politika susilpnino 
Amerikos autoritetą.

Amerikiečiai aiškina, kad - 
(a) Afganistano okupacija pa
keitė jėgų balansą Pietų-Vaka 
rų Azijoje ne tik dėl to, kad so
vietų Mig-23 gali pasiekti Hor 
muzo sąsiauri, bet ir dėl to, 
jog parodė, kad Maskva gali 

panaudoti jėgą primetimui ko 
munistinio režimo kraštui, 
kuris iki šiol buvo už jos įtakos 
nusistovėjusių ribų; (b) už 
tat reikia griebtis ko nors, kad 
juos sulaikyti nuo tolimesnio 
veržimosi ir, jei galima, iš
stumti iš Afganistano; ir (c) 
Amerikos sąjungininkai gali 
prisijungti prie tos akcijos be 
didesnės rizikos, nes Rusija ne 
norės nutraukti jai būtinai rei 
kalingų ūkinių ryšių su vaka
rais. Su kai kuriais rezervais 
dėl punkto (c), Amerikos sąjun 
gininkai priėjo panašios pažiū 
įos. Jie iš savo pusės amerikie
čius įtikino, kad reikia eiti ne 
prie tiesioginės konfrontacijos,

Kalifornijos laikrašty 
”Evening Outlook” pasiro
džius žiniai, kad Vilniaus 
geležinkelio stoty buvo iš
krauta apie 300 karstų lie
tuvių, žuvusių Afganistane, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas d r. Kazys Šid
lauskas raštu kreipėsi į JAV 
Valstybės sekretorių C. R. 
Vance, atkreipdamas dėme
sį, kad Maskva okupuotoje 
Lietuvoje praveda privers
tiną mobilizaciją, kas prie
šinga tarptautinei teisei. 
Kadangi JAV nepripažįsta 
Lietuvos i n k o rporacijos, 
Valstybės departamen tas 
prašomas pareikšti protes
tą, kad vertimas Pabaltie- 
čių tarnauti Sovietų Sąjun
gos kariuomenėje yra prie- 

bet Vakarų-Islamo koalicijos 
rusų sulaikymui.

Tokiu būdu, esant beveik 
vienos pažiūros, kas buvo iš 
tikro pasiekta? Mažiau negu 
buvo tikėtasi prieš 2 mėnesius. 
Amerikičiai negali pasiųsti 
savo armijos į Art. ar Viduri
nius Rytus, kas galėtų būti vie 
nintelė reali kontra-priemonė, 
o tai būtinai reikalinga kaip 
pamatas efektyviai Vakarų po 
litikai (žiūr. apžvalgą). Prak
tiškai nieko nebuvo padaryta, 
kad apsaugoti tą pilką zoną, 
kuri yra tarp vidujinio sugriu
vimo ir tiesioginės sovietų in
vazijos - pasipriešinti palaips- 
ninei sovietizacijai, kuri Afga
nistane prasidėjo su 1978 me
tų balandžio mėn. perversmu 
ir pasibaigė su sovietų kariuo
menės įžygiavimu 20 mėnesių 
praslinkus. Amerikiečiai atsi
sako apibrėžti perversmą, ku
rį jie laikytų pro-rusišku, ir to
dėl reikalaujanti kontra-akci 
jos. Nepasiruošta nuskraidinti 
kariuomenę iš draugiškų kraš
tų (Jordano? Maroko? Egip
to?) išgelbėti vyriausybės, ku
riai grėstų toks perversmas. 
JAV tik susitarė iš principo su 
Cknanu, Kenya ir Somalija pa- 
naudoti uostus ir aerodromus 
Amerikos laivynui ir aviacijai, 
bet ir tai gali nueiti niekais, 
prezidentui d’Estang raginant 
tą rajoną pačiam pasirūpinti 
savo saugumu ne tik prieš So
vietų, bet ir kitokia užsienio 
intervenciją.

Kokių kitų priemonių buvo 
griebtasi atbaidyti sovietus 
nuo tolimesnių žygių?

1. Javai. JAV tikėjosi su
laikyti 17-20 milijonų tonų pa 
šarinių javų, kurie sovietams 
reikalingi šiais metais, tuo bū
du duodant Brežnevo paval
diniams suprasti, kad už Af
ganistano invaziją jie gauna 
mažiau mėsos. Dabar tačiau 
atrodo, kd sovietai gaus dalį 
reikalingų javų kitur - dau-

(Nukelta į 3 psl.) 

dingas tarptautinių sutarčių 
nuostatams.

Dienraštis "Chicago Sun 
Times”, turintis apie 700,- 
000 skaitytojų, kovo 20 d. 
išspausdino kun. J. Pruns- 
kio, Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu laišką, kuriuo 
informuojama, kad Mask
vos Lietuvoje mobilizuoti 
vyrai verčiami raud. armi
jos daliniuose dalyvauti 
Maskvos kolonialinėje agre
sijoje Afganistane. Tai 
priešinga tarptautinei tei
sei ir tai vienas iš būdii nai
kinti pabaltiečius imperia
listiniame Maskvos kare. 
Pažymėtina, kad dienraštis 
tam trumpam laiškui uždėjo 
antraštę per visą puslapį: 
"Lietuviai — patrankų 
maistas Sovietų atakoje”.

MASKVA FABRIKUOJA 
KALTINIMUS

Jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas Washingtone veda 
akciją, kad vadinamu karo 
nusikaltėlių teismuose ne
būtų neteisingai inkrimi
nuojami pabaltiečiai. Tuo 
reikalu Jungtinis Pabaltie
čių Komitetas kreipėsi raš
tu į JAV specialios investi- 
gacijų komisijos, kuriai pa
vestas šis reikalas, pirmi
ninką W. J. Rockler, gene
ralinį prokurorą B. R. Civi- 
letti, Valstybės sekretorių
C. R. Vance, JAV kongreso 
teisminio komiteto pirm. P. 
W. Rodino, to komiteto na
rį R. McClory, senato teis
minio kom. pirm. E. M. Ken
nedy ir to paties kom. narį 
šen. S. Thurmond. Be kitų 
dalykų, buvo jiems primin
ta, kad 1978 m. nuo Sovietų 
Sąjungos misijos prie Jung
tinių Tautų pasitraukęs lat
vis Imants Lesinski, yra 
liudijęs kaip jis buvo 
įtrauktas į tariamų karo 
nusikaltėlių ieškojimą Ry
goje ir kaip ten buvo fab
rikuojami kaltinamieji do
kumentai.

• Kongresmanas E. Der- 
winski Atstovų Rūmuose 
pasiūlė rezoliuciją, kuria at
kreipiamas dėmesys į Mas
kvos radijo propagandos 
grėsmę ir skatinama, kad 
JAV sustiprintų ir padau
gintų Voice of America, Ra- 
dio Free Europos ir Radio 
Liberty siųstuvus, kad 
įstengtų nugalėti Sov. Są
jungos trukdymus ir įvai
riomis kalbomis perteiktų 
gausesnes informacijas už 
geležinės uždangos. Drauge 
skatinama panaudoti ir ki
tas tarptautines masinės 
komunikacijos priemones.
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SAVAIMĖ POIITI^^

Staigmena pirminiuose rinkimuose: Kennedy atsigavo. — Kas 
turėtu būti Reagano viceprezidentas? — Kodėl tranui 

___________ apsimoka laikyti įkaitus? ______________
Pirminiai rinkimai vėl atne

šė staigmeną: šen. Kennedy 
laimėjo New Yorke ir Connec- 
ticut’e. Tai, žinoma, dar ne
sudaro pavojaus prezidentui 
Carteriui. Galima aiškinti, 
kad New Yorke galėjo nulemti 
žydai, kurie buvo pasipiktinę 
JAV balsavimu JT Saugumo 
Taryboje, smerkiant naujoky
nų kūrimą okupuotose arabų 
teritorijose, tačiau reikia sutik 
ti su Kennedy, kad rinkikai 
pradėjo nusistatyti ne tik pa
gal asmenis, bet ir jų pagal jų 
programas. Nėra abejonės, 
kad mažai kas galėtų pagirti 
Carterio užsienio ir ūkinę po
litikas. Ir jei žmonės dėl įvy
kių Teherane ir Afganistane 
pradžioje lyg ir glaudėsi apie 
prezidentą, kurį turi juk tik 
vieną, tai - kiek laiko praėjus - 
pradedama ieškoti ir kaltinin
kų. Eventualaus Kennedy no- 
ininavimas, kuris šiuo metu 
dar mažai lauktinas, neturėtų 
gąsdinti respublikonų, kurių 
kiekvienas kandidatas, pagal 
dabartines nuotaikas, galėtų 
nugalėti Kennedy ir net turė
tų gerą šansą prieš Carterj. 
Bu v. prezidentas Fordas net 
pereitą savaitę dar teigė, kad 
Reaganas neturi šansų prieš 
Carterj, tačiau Kennedy lai- 
mėjims parodė, kad Carterio 
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prestižas, jei jis jį kada nors 
turėjo, smunka. Reaganui da 
bar svarbu įrodyti, kad jis vis- 
dėlto išrenkamas. Tam jis ne
turėtų padaryti didesnių klai
dų, kalbėdamas apie savo už
simojimus, o vėliau pasirinkti 
tinkamą kandidatą viceprezi
dentui, kas labai svarbu tu
rint galvoje Reagano amžių. 
Dėl to jau prasidėjo spekulia
cijos. Kolumnistas George F. 
Will ta proga samprotavo, 
kad geriausias kandidatas į vi
ceprezidentus būtų ... Fordas, 
kuris žįno visą procedūrą kaip 
pakeisti prezidentą ir pagal 
nuotaikų tyrinėtojus pats, kan 
didatuodamas į prezidentus, 
galėtų nugalėti Carterj. Žino
ma, kol kas techniškai tai 
prieštarautų JAV konstitucijai 
kuri reikalauja, kad preziden
tas ir viceprezidentas būtų iš 
skirtingų valstijų. Šiuo metu 
jie abu yra Californijos gyven
tojai, bet Fordas galėtų persi
kraustyti. Reikalaujant paty
rimo, reikia prisiminti ir gen. 
Alexander Haig'ą, buvusį Nix 
ono Baltųjų Rūmų štabo šefą 
pereinamuoju laikotarpiu, ir 
NATO vyr. vadą po to. Jis tu
rėtų gerai orientuotis visuose 
užsienio ir krašto gynimo rei
kaluose.

• ••

Irano šacho išvykimas j 
Egiptą, kaip ir galima buvo ti 
kėtis, neišvadavo Teherane lai 
komų įkaitų. Nesunku įsivaiz 
duoti, kad Teherane yra žmo
nių, kurie mano, kad įkaitų 
laikymas ir tuo pačiu blogi 
santykiai su JAV patinka sovie 
tams ir taip Iraną apsaugo 
nuo sovietui Tokia prielaida 
gali susilaukti prieštaravimų: 
ar negeriau būtų susitarti su 
amerikiečiais? I tai atsaky
mas būtų toks, kad dabartinis 
Irano valdantis sluoksnis re
miasi tik prieš amerikoniškom 
nuotaikom, kas, žinoma, dar 
nereiškia, kad būtų draugiš
kas sovietams. O be to, ar 
Amerika iš viso gali dar kam 
padėti? Įsivaizduokime, kad 
sovietai iš tikro pradeda žy
giuoti j Iraną. Tuo atveju 
amerikiečiai, jei ryžtųsi padė
ti, galėtų per dvi savaites ten 
permesti 82 parašiutininkų di
viziją ir 2 marinų batalijonus 
po 1,800 karių kiekvieną. Bet 
82-ji divizija vargiai galėtų pa 
sipriešinti sovietų sunkiųjų 
tankų daliniams. Ji pati turi 
tik 50 lengvų žvalgybinių tan
kų ir apie 100 helikopterių, 
kurių tik trečdalis turi prieš
tankines raketas. Jis galėtų 
gauti paramos iš dvejų lėktuv
nešių Indijos vandenyne, bet 
dėl didelio nuotolio lėktuvai 
galėtų pasiekti tik Iraną ir ten 
galėtų būti labai trumpą laiką 
nes beveik visą savo kurą su
naudos atskridimui ir grįži
mui.

• ••

Šių metų gale padėtis būtų 
kiek gerėlesnė, nes JAV žada 
išnuomoti ar nupirkti 6-7 pre
kybinius laivus, kuriuose galė
tų būti laikomis sunkieji gink
lai. Tie laivai galėtų laukti 
ženklo prie britų Garcia Die
go salos, iš kur galėtų būti pa
lyginti greitai karo laivų nuly
dėti į reikiamą vietą. Karių 
permetimui galėtų būti pa
naudoti civilinės aviacijos lėk
tuvai. Už 4-5 metų galėtų bū
ti pastatyta daugiau panašių 
‘parengties’ laivų, kurie galė
tų turėti sunkius ginklus visai 
divizijai. Toji, kartu su 82-ja 
parašiutininkų divizija, galė
tų sulaikyti 3 ar 4 sovietų divi
zijas iki to laiko, kai amerikie
čiai apsispręstų pavartoti ato
mines jėgas (jei tai išdrįstų) bi
jodami to paties iŠ sovietų, ar 
juos spausti kur kitur - pav. 
Kuboje, pulti Murmanską ir 
pan. Viską suėmus - neseniai 
samprotavo The Economist, 
amerikiečiai turėtų dar daug 
pasidarbuoti, kad kas rimtai 
patikėtų, jog jie gali apginti 
Persijos įlanką. O jei taip, ne
galima stebėtis įkaitų nepalei- 
dimu. Taip pat galima supras 
ti ir VVashingtono administra
cijos neryžtingumą: pradėsi 
spausti Iraną, jį tik dar dau
giau pastūmėsi į sovietų glėbį.

Šia proga įdomu pastebėti, 
kad Sovietų Sąjunga ‘iš prin
cipo’ sutikusi kalbėti apie būk
lę Afganistane tik su jo kaimy
nais - Iranu, Pakistanu ir gal 
Kinija - visiškai išskiriant JAV

■ Iš kitos pusės
Iš praeities stiprybė! Vartant senų laikraščių pusla

pius pradedi abejoti tokia tiesa, nors, iŠ kitos pusės žiū
rint, gali manyti, kad dabartis ir ateitis negali būti daug 
blogesnės, štai, pavyzdžiui 1898 m. TĖVYNĖS SARGAS 
savo 1 Nr. rašė:

”Jeznas (Trakų ap. Vilniaus gub.) Visa pas 
mus bloga ažunebuvimo vienybės ir ažu girtuok
lystės. Isz to randas be skaitliaus provų, netei
singų sudų, nesutikimų tarp brolių, tarp tėvų ir 
vaikų ir dalijimos žemę. Be degtinės (arielkos) 
neapsieina nė vienas susirinkimas ar tai linksmas, 
liūdnas: geria visi: seni ir maži, vyrai, moterjs ir 
mergaitės. Ant vienų guobtuvių (veselijų), kaip 
tai atsitiko perniai Kaszonių kieme — nuotakos 
tėviszkėje, iszgeria po 8 viedrus arielkos ir keletą 
baczkų pirktinio alaus; namie daryti alų niekas ne
moka. Ant laidotuvių niekas neina, kol negauna 
žinios, juog arielkos bus ... Arielka isztvirkino jau
nimą: mergaitės turi gal szunų akis, kad nebesi- 
gėdžia valkioties pakampiais su kareiviais (saldo- 
tais), szokti su jais ir kartu arielką traukti. Dėlto 
pasileidusių mergaiczių ir bemažko isz to gyve- 
nanczių miestelyje yra daugybė.”

Pirmiesiems ateiviams j šį kraštą buvo kuo stebėtis. 
Ten pat rašoma:

"Pagal žemės ploto gyventojų Amerikoje ne
būtų per daug; tik ta nelaimė, kad daugumas vis 
nori greitai pralobti dėlto kemszas vis į miestus. 
Miestai per kelerius metus užauga ... Ant mažo 
ploto brukinėtis žmonėms neparanku, kad kits kitą 
kumszi, kits kitam kliūva. Dėlto amerikiecziai isz- 
mislijo padaryti sau kelius po žemėmis ir... orę. 
Maszynos (traukiniai — vm) tadą lakioja netiktai 
per žemę, kaip ir pas mus, bet urvuosę ir ant stul
pų ore. Ant pridėto čia paveikslėlio regite tokia 
Maszyna ant stulpų Amerikos mieste Bostone, o 
apaczioje drąsiai gali sau vaikszczioti ir važiuoti.” 

Įdomu, kad korespondentas, rašydamas apie Ameri
ką, staiga atsiminė ... Afriką. Girdi:

"Regi ko iszmislas nepasiekia Afrika. Dievui 
gi dėkui už iszsiluosavimą nuo prigulėjimo prie 
didžturczių, nuo baudžiavos, vergijos! Ale musų 
kraszte nors atsitikdavo nedori ponai, tai vis-gi 
gana retai; su žvėriszka szirdžia vis-gi nedaug te
buvo ... Afrika da ir sziandiena tebėra vergijos 
žemė. Galingas eina medžiotų, žmonių silpnesnių 
gaudytų, kaip mes einame vilkų szaudytų.”

Dar įdomiau, kad panašų jautrumą juodųjų likimui 
po 60 metų parodė ir paskutinės ateivių bangos atstovai. 
Pvz. V. Kavolis, o A. Mackus rašė 1964 m. rugsėjo mėn. 
MARGUTYJE:

”0 vis tik moraline prasme ir dėl savo teisių 
kovojantis Mississippi negras ir dėl savo teisių 
kovojantis pavergtasis lietuvis yra tos pačios ko
vos broliai!”

Nepaisant temų panašumo yra ir šioks toks skirtu
mas. Anas anoniminis TĖVYNĖS SARGO koresponden
tas manė, kad negrus išvaduos krikščionys ir, paminėjęs 
kai kurias pastangas, baigia: ’Tukstanczius nelaimingų 
juodųjų laimina krikszczioniszką baltųjų meilę.” Mūsų 
laikais vietoje palaiminimo krito Marųuette Parko namų 
vertė. vm

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Ai Telefonai:
h krautuvės: (312) 263-5826 
I namų: (312) 677-8489
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Velykiniai margučiai išskutinėti Laimos Jucaitienės. 
J. Garlos nuotr.

VELYKINĖ
BALYS AUGINĄS

PIRMA žibutė sužaliuoja,
Akytes praveria gėlė —
Paukštelis čiulba aleliuja,
Ir skardžiabalsio varpo virpanti gerklė
Prisikėlimo himną žemei gieda-------

Ir aš jaučiu, kaip sieloj žydi
Vaivorykštėm Velykų rytas: 
širdis — kaip saulės spindulys-------

(Drėbėjom nuodėmėj paklydę,
O Prisikėlęs ištiesė mums ranką 
Neprašytas) -------

Ir tapome Prisikėlimo džiaugsmo 
Nemari dalis-------

RIMINES NUOŠIRDŽIAIS DARBAIS 
IR MEDŽIAGINE PARAMA

Psichologai sako, kad išvada aiški: pasitenkini-
zmoguje glūdi dvejopi pra
dai : gėrio ir pikto. Iš čia ir 
pasireiškia žmogaus kova 
ne tik su kitais, bet ir pa
ties su savim, čia jis ku
ria, stato, griauna ir vėl ar
do. Jo dvasia lyg skraido de
besimis, tarsi, nardosi sau
lės spinduliuose, o kūnas 
vaikšto žeme ir dažnai mau
dosi savimeilės purvuose.

Pasak stebėtojų, šita pa
sekme, žmonijos gyvenimas 
komplikuojasi, rieda kaip 
vežimo ratai akmenuotu bei 
duobėtų keliu. Suprantama, 
jei žmonijoje nėra darnumo, 
tai ką kalbėti apie žmonių 
kompleksą. Senais laikais 
romėnai sakydavo: tres fa- 
ciunt collegius, tai yra kur 
trys žmonės, keturios nuo
monės. Tačiau ne visada es
ti tos nuomonės pagrįstos, 
ne visuomet nuomonių au
toriai įsitikinę tuo, ką gina 
ar peikia. Dažnai veikia su
metimas, atsieit egoizmas, 
savimeilė ir t.t.

Stebint šių dienų gyveni
mą, matom jame gražių 
girtinų įvykių, aktyvių dar
bų, kilnių idėjų, patrauklių 
šūkių. Vieni jais gėrisi, kiti 
kritikuoja. Kritika dažnai 
kyla iš to kas tą ar kitą 
idėją skelbia ir vykdo. To
dėl ir objektyvaus įvertini
mo 'Sunku tikėtis. Pavyz
džiui, patinka žmogus, pa
tinka ir jo darbai. Turbūt 

mas, nesutarimas, kivirčiai, 
niekinimas, ignoravimas, 
intrigos ir t.t.

Tas pat yra ir organiza
ciniame gyvenime. Kiekvie
na organizacija turi savo 
tikslus ir ji stengiasi apsi
riboti nuo kitų, kartais ven
giama net bendrauti. Ir juo 
toliąu, juo labiau ši neapy
kanta plečiasi. Tačiau ob
jektyviai sprendžiant, turė
tų būti darnus visų sugyve
nimas, susiklausimas, ypač 
siekiant Lietuvos laisvės 
atgavimo.

Tautos vienybės būtinu
mas mūsų tautai jau ne 
vien tik suprantamas, dar 
labiau šiuo kritišku laiku, 
kada esame atskirti nuo sa
vo gimtojo krašto — Lietu
vos kamieno. Išgyvenom 
skaudžiausius mūsų nepri
klausomo gyvenimo momen
tus — netekom Lietuvos 
nepriklausomybės ir tautos 
laisvės. Tai yra mums labai 
didelis smūgis, skaudi rea
lybė, kurią tenka visai lietu
vių tautai pakelti.

Mes turėtum visi atsi
minti, kad mūsų tauta savo 
praeityje yra pakėlusi daug 
sunkumų ir nelaimių, bet 
anų laikų vieningo ir ryž
tingo darbo dėka, išliko gy
va.

Praradę tautos laisvę, tu
rim ją vėl atgauti. To rei
kalauja gyvenamasis mo

mentas ir mūsų ateitis. Rei
kalinga vieninga konsolida
cija. O ją įvykdyti galima 
tik per glaudų visų organi
zacijų bendradarbiavimą ir 
suderintą veiklą*

Juk negalim užliūliuoti 
savęs, kad Lietuvos Nepri
klausomybės aušra patekės 
savaime ir mus pažadins iš 
miego laisvam gyvenimui. 
Ir šiandien ir rytoj mums 
reikia grumtis tarptautinė
je arenoje dėl savo tautinių 
teisių ir bolševikų paverg
tos laisvės ir Lietuvos vals
tybės atgavimo.

Mūsų gyvenimo srovės 
plotis ir gylis svetur yra 
visai kitoks, negu kitų tau
tų. Tai reikia įsisąmoninti, 
gerai suprasti, kad nesivai
kytum šmėklų, nesiginčy
tum dėl ambicijų bei srovi
nių reikalų, kurie neturi 
nieko bendro su mūsų tik
ruoju tautiniu gyvenimu.

Pasaulį stebinti ir pagar
bą sau nusipelnyti galime 
tik karšta tėvynės meile, 
tautiniu susipratimu, nenu
ilstamu darbu ir pasišventi
mu kovai dlė savo tautos 
laisvės. Tai yra dorybės, ku
rios sujungtos su mūsų me
džiaginiu pasiruošimu ir 
pajėgumu, padės mums 
tikslą pasiekti.

Dirbdami ir siekdami 
laisvės — nebūkim šakoti. 
Prie Lietuvos laisvinimo ri- 
kiuokimės ne tuščiais žo
džiais bei fantastiniais pla
nais, bet nuoširdžiais dar
bais ir medžiagine parama.

Siekdami laisvės, skelbki
me pasauliui, jog lietuvių 
tauta yra gaji, gaivinama 
savo neišsenkamų kūrybi
nių versmių, kurios tiek yra 
davusios pasauliui ir tiek 
yra pasaulį veikusios, sie

kiant gyventi ir veikti aukš
čiausiu kultūros lygiu. Lie
tuvių tautos vaikais laiky
kime ir tuos lietuvius, kurie 
svetur dėl svetimų smūgių 
praeityje yra praradę gim
tąją tėvų kalbą, bet jų šir
dyje ir sąmonėje prigijusi 
lietuviškumo ugnelė vėl ima 
atgyti.

J. Miškinis

Kaip sulaikyti 
mešką?...

(Atkelta iš 1 psl.) 
giausiai iš dešiniųjų valdomos 
Argentinos, bet taip pat ma
žesniais kiekiais iš Kanados, 
Australijos, Prancūzijos ir net 
Indijos, kur kelis metus iš eilės 
buvo labai geras derlius. Ame 
rikiečių pastangos paveikti 
per rusų pilvą, sulaikant trąšų 
žaliavas ir uždraudžiant žve
joti Amerikos vandenyse, ne
rado niekur talkos.

2. Technologija. Amerikos 
draudimas išvežti į Rusiją kai 
kuriuos pažengusius technolo
gijos dalykus irgi nerado nuo
širdaus kitų pramoningų vals
tybių pritarimo, nors toks eks
portas jau seniai yra bendro 
komiteto (Cocom) kontroliuo
jamas.

TOOLMAKERS 
N/C MILLING MACHINE 

OPERATORS
2ND SHIFT

Minimum 5 yrs. esperience. 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^ ELECTRIC

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

3. Kreditai. Pačios JAV so
vietams neduodavo daug kre
ditų. Už tat didesnį įspūdį ga 
lėtų padaryti Vak. Europos ir 
Japonijos kreditų nutrauki
mas. Kai kurie kraštai tai pa
darė. Sovietai, tarp kitko, pe
reitais metais nesinaudojo visu 
jiems duotu kreditu. Jie būtų 
galėję dar pirktis prekių už 
7*/ž-8 bilijonus dolerių! Jau 
1978 metais Vakarai sutarė už 
duotus kreditus sovietams pa
kelti nuošimtį iki 7-8%, kas ir 
dabar sovietus pastato į privi
legijuotą padėtį. Anksčiau jie 
dar mažiau mokėjo. Aplamai 
imant, kredito davimas sovie
tams pradėjo mažėti nuo 1970 
metų, kada buvo apsižiūrėta, 
kad tokį kreditą su vyriausy
bės garantija nėra jokios pras
mės duoti.

4. Oiimpijada. Tokiu bū
du vienintelė priemonė kiek 
nubausti sovietus liko Maskvos 
olimpijados boikotas, nes kaip 
tik ta proga Brežnevas norėjo 
pademonstruoti viso pasaulio 
pripažinimą, kad Sovietija 
tapo lygi Amerikai. Bet kas 
olimpijadą atsimins kitą vasa
rą? Kadangi Vakaruose olim
piniai komitetai yra privačios 
organizacijos, jos visos savo vy 
riausybių pageidavimui neda
lyvauti dar priešinasi. Kodėl 
visa tai atsitiko?

Iš dalies, kad Vakarus bai
do ateities apsiginklavimo kaš 
tai po to, kai sovietai per pas
kutinius 12 metų savo ginkla
vimosi pastangas padidindavo 
3-5% kas met, o Vakarai mie
gojo. Svarbiausiose pasaulio 
vietose sovietai turi persvarą 
ne atominiuose ginkluose, o ir 
atominiuose jie yra pasiekę ly
gybės, ar gal net pranašumo. 
Tai verčia tautas abejoti. Iš 
dalies dėl to, kad po de Gaulle 
Prancūzija vis dar laikosi gau- 
listinio ‘nepriklausomybės’ api 
brėžimo, kas reiškia, kad 
Prancūzijos laikysena turi bū
ti ‘nepriklausoma’, o tuo tarpu 
vis dar savim nepasitikinti 
Vokietija ieško kaip išlyginti 
tą skirtumą. Iš dalies dėl ne
pasitikėjimo Carteriu, kuris 
pakartotinai parodo savo ne
susigaudymą.

Kai dūmai iš Afganistano iš 
siblaškys ir parodys pasauliui, 
kad jėgos balansas jau žymiai 
pakrypo sovietų naudai, gims 
noras susitaikyti su susidariu
sia padėtimi. Meška stipri, 
kam ją erzinti priešinimusi? 
Kol kas ta idėja dar silpna. 
Už tat pats svarbiausias Vaka
rų - ateinančių kelių metų - 
politikos uždavinys būtų ne
leisti tai idėjai išsiplėsti, bai
gia The Economist.

Žinoma, ir sovietai nėra 
daug aukštesni, tačiau šiuo 
metu gal geriau įsivaizduoti 
juos stipresniais esant, kad pa
tiems sustiprėti. Jei tam dar 
bus valios.
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Juozą Petrėną prisimenant
Liudas Dovydėnas

Velionies valia pelenai 
bus pasiųsti gimtinėn. Ten 
pelenus pasitiks Antanas 
Baranauskas, Jonas Biliū
nas, Antanas Vienuolis, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Kazys Binkis ir . .. bus di
delis artimųjų, kūrybos bi
čiulių būrys, aukštaičių, 
žemaičių, suvalkiečių

Juozas Petrėnas - Petras 
Tarutis bus savas tarp savų, 
žinomas tarp žinomųjų.

Juozas Petrėnas pradėjo 
rašyti mūsų didžiojoj sąvar
toj : Nepriklausomybės įgy
vendinimo pačioj pradžioj. 
Man buvo progų su Juozu 
apie daug ką išsikalbėti. 
Gal net apie tai. ko nesako 
žmonai. Lietuvoje mudviejų 
pažintis dėjosi raštų, spau
dos triūse. Juozas vis ką 
nors redagavo, vis durstė 
galus su galais leidyboje, 
vis užimtas, vis reikalingas 
raštų. Prašomas neatsisa
kydavau. "Smulkesnis ho
noraras bus išmokėtas pir
madienį, dabar — po pen
kis litus”, ne kartą vizginosi 
Juozas šeštadienio popietė
je, kai jo laikraščio bendra
darbiai laukdavo vadinamo
jo honoraro. Ne kartą ir aš 
girdėjau apie "smulkesnį 
honorarą pirmadienį”, stam
besnį — penkis litus atko
vojęs šeštadienį. Toks Juo
zo Petrėno — redaktoriaus 
šeštadienis buvo ne vienas 
ir ne du.

Bet tai gal nekaltina, kai 
Juozas Petrėnas guli urno
je, kelionėn pas artimuo
sius, kuriuos paminėjau 
pradžioje.

šita proga prasilenksiu su 
Juozo Petrėno-Tarulio kū
ryba, kurios paliko gerą 
ploštą ir knygose ir rank
raščiuose. Išeivijoj dažnai 
sutikdavau Juozą stovykli
niame turguje, kur keletą 
metų plakėmės be vilties su
grįžti, su viltimi atsidurti 
kokioj Kanadoj, Amerikoj, 
Anglijoj ar Čilėj, ar Argen
tinoj.

Vėl susitikom 1949 New 
Yorke. Pilni visokių projek
tų, beveik Kolumbai. Pro
jektai, sumanymai, gražios 
idėjos nesiderino su tuščia 
kišene, dažnai ir su tuščiu 
pilvu. Stovyklų virtuvėse 
buvom puoselėję sumany
mą: leisti laikraštį. Visoms 
partijoms, visiems lietu
viams. Ir sukišom nosis 
Brooklyne apie stalą: Juo
zas Petrėnas, Henrikas Bla- 
zas ir aš. Ir taip gimė sa
vaitraštis "Lietuvių kelias”. 
Gerais norais, o ypatingai 
kišene "Lietuvių kelią" pa
rėmė Mykolas ir Alena De- 
veniai.

Būtų savaip graži, net 
paini istorija — kaip klojo
si "Lietuvių keliui”, kaip 
mūsų trijų nuomonės kar
tais. ašmenimis susiremda
vo, bet ne tai man rūpi. 
Laikraščio leidimo metuose 

pažinau Juozą Petrėną iš 
visų keturių pusių, iš arti ir 
iš atokiau.

Tekdavo ilgus vakarus, 
dienas išsikalbėti, kaip sa
ko, ligi marškinių siūlės.

Rašytojas Juozas Petrėnas

Vienas Juozo Petrėno rū
pestis buvo —aukščiau vis
ko, tai rūpestis ugdyti mūsų 
literatūrą, čia mes visi trys 
sutikdavom, bet Juozas kar
tais nuostabius sumanymus 
nutiesdavo iki Nobelio pre
mijos. Mes visi sutikom: 
Nobelio premijai reikia 
ruoštis, reikia labai norėti, 
reikia turėti daug ambici
jos, reikia prasigrūsti pro 
žydų alkūnes, reikia suar
tėti su švedais, norvegais, 
reikia išmokti naudingai su
naudoti mūsų sunkų uždar
bį, reikia atsisakyti parapi
jinio susigužimo po sveti
mųjų planais. Taip daug 
tųjų reikia prisišaukdavom 
ilgose šnekose, karštuose 
ginčuose.

Nepriklausomybės pra
džioje mūsų nauja valdžia, 
dažnai visko stigdama, siun
tė rašytojus, dainininkus, 
muzikus į Prancūziją, Ita
liją, Vokietiją. Vienas iš to
kių parinktųjų buvo ir Juo
zas Petrėnas, Paryžiun pa
siųstasis, rašto meno mo

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUtAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos šėmos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kytis, svieto pamatyti. Kar
tą Brooklyne atsivėrė Juo
zas: "Nuvažiavau plūgo, pa
krūmės berniokas. Pritren
kė Paryžius; dvi dienas ap
stulbęs maklinėjau Paryžiu

V. Maželio nuotr.

je. Susiėmiau save kaip rei
kiant, juk ne Paryžius pas 
mane atėjo, bet aš štai mi
nu Paryžiaus grindinį. Am
bicija atsirado, kai vienas 
Paryžiuje kambarėlyje iš 
atokiau matydavau mūsų 
kovas dėl laisvės. Atsimi
niau raštą, rašytojus, knyg
nešius. Ar turi tokius da
lykus sena dama Prancūzi
ja, ar pakeltų prancūzas to
kias okupacijas, tokias ti
ronijas? ..

Visi trys sutardavom vie
nu punktu: mus išves į pa
saulį mūsų menas, mūsų 
raštai, mūsų paveikslai, mū
sų muzika.

Tada imdavom svarstyti: 
reikia Kultūros Fondo, su 
skyriais visose lietuvių vie
tose. Turim tuojau kurti 
knygų leidyklą anglų ir ki
tomis kalbomis, su skyriais 
Anglijoj, Kanadoj, Austra
lijoj Pietų Amerikoj. Gerai 
pasisekus knyga gali atneš
ti garsą ir milijonus pelno. 
Tai matėm leidyklų skruz
dėlyne New Yorke. Mūsų 

planams pritarimo parodė 
Juozas Bačiūnas. Tai buvo 
didelių sumanymų, plačių 
akiračių siela ir kūnas. 
Pennsylvanijoj mūsų pla
nams visaip pritarė kun. J. 
Kasakaitis, Pittsono klebo
nas. "Išeikim iš špitolių ir 
politinių rietenų. Vienuo
liams patikėkim kultūrinę 
parapijų veiklą", kalbėjo 
man ir Petrėnui, dažnam 
Pennsylvanijos lankytojui. 
Kasakaitis mane ragino ra
šyti apie angliakasius.

Planavom telkti vertėjus 
į kitas kalbas, sukom gal
vas: kaip kur nors suuba- 
guoti keletą tūkstančių pa
rėmimui rašytojų, muzikų, 
kol jie dar nepaseno, kol at
neštasis iš tėvynės kraitis 
nesudulkėjo biznio, rietenų, 
tuščių plepalvnų alase.

Kaip nedaug svajonių, 
sumanymų virto kūnu, at
sidūrė ant popieriaus, bemo
lių, kryžiukų, andante, al- 
legro ... priklausybėje.

Nukeliavęs pelenais, Juo
zai, pasakyk Biliūnui, Vie
nuoliui, Vaižgantui ir ki
tiems, kad čia popieriai ne 
iš gerųjų ... Kad užsikūlę 
talentai viskuo, tik priešo
kiais ... kūrybai. Ir neuž
miršk pasakyti, kad ne duo
na, pastogė gniaužia raštą, 
muziką, dainą, bet... kaip 
čia Tau pasakyti, juk ir 
pats žinai, — dvasinė mize
rija, dolerio žvejyba, troš
kulys : kaip patogiau su
laukti mirties ... pavertė

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAVINGS INSURED UP TO BY F-S.LJ/'.

aini 

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

Open Mea., »-»; Tas*., Tkura^ FrL, M: SaL, >-l; Cleaad W«4.

Jueaas Gribauokaa, vedėjas

mus vergais. Patylomis pa
sakyk : estai, latviai dar 
tūkstančiais skaito knygų 
tiražą. Pasakyk, kad mes 
užklankam kelių šimtų ko
pijų knyga. Matai, skaityti 
knygą čionai ne mada. Ma
tai, tėvai vaikams nori pa
likti ’baderio"... kur jie dės 
lietuvišką knygą ? Knygos 
sunkiai dega. Transportaci- 
ja — gazolino eikvojimas.

Daug ką turėtum pasa
kyti, Juozai, tenai prie 
Šventosios, prie mano Vy
žuonos. Sakydavo, nepapik- 
tinkit mažutėlių. Dabar: ne- 
papiktinkim didžiųjų, vis
lab valdybose, tarybose, 
bendruomenėse.

IMMEDIATE OPENING
FOR

ELECTRICAL TROUBLE-' 
SHOOTER

TO $25.000
NO LAYOFFS. 4 DAY SHIFT. 

Need individual to trouble shoot & 
mainlain »olid Stale D. C. drives, se- 
quence controls and relay logic cir- 
cuits. Broad electroni. & electrical 
background required.
Salary to*25.000 willi overtime. Good 
dean working condiliona.
For more informalion & interview: 

CALL JIM OVERBY:
at 214-647-4374 

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

GRAND PRAIRIE. TEXAS 75051
E. O E M/F

(12-181

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

(I C-1J)

t



1980 m. balandžio 3 d. DIRVA Nr. 14 — 5

iKURYBA IR MOKSLAS!

Lietuvos praeities nostalgija
Lietuvos istorija vaizduose

Beveik prieš dešimtmeti, 
būtent, 1961 m., Vladas Vi- 
jeikis išleido stambią kny
gą — Lietuva mano tėvu 
žemė. Pamenu, šioje vietoje 
rašiau, kad Vijeikis suruo- 
šęs "nemokomas atostogas 
po Lietuvą”. Tiesą sakant, 
mes tada su autoriumi ke
liavom ne tik po šių laikų 
Lietuva, bet ir po jos praeit) 
bei kultūros istoriją. Kny
ga buvo didelio formato, 
430 psl., ir iš jos paveikslų 
pažvelgė šių dienų ir praei
ties Lietuvos veidas.

Tą patį principą Vijeikis 
pritaikė ir ruošdamas antrą 
to pobūdžio knygą — Lietu
vos istorijos vaizdai, tik 
šiame veikale autorius už
simojo žymiai plačiau: jis 
knygą pradeda tariamu le
dinių amžių vaizdu ir po 
533 psl. baigia Romo Kalan
tos paveikslu. Knygoje su
dėta apie pustrečio tūkstan
čio vaizdų vaizdelių. Sklai
dant jos puslapius, kažkaip 
savaime susidaro įspūdis 
autorių surinkus visą Lietu
vos istoriją liečiančią ilius
tracinę medžiagą, kuri ap- 
ma jos proistorę, karalių 
bei didžiųjų kunigaikščių 
gadynes ir šiuos laikus.

Tokioje daugybėje ilius
tracijų skaitytojui nelengva 
susigaudyti, tad autorius 
labai gerai padarė, kad kny
gos pabaigoje tūkstančio 
metų laikotarpiais surašė

LIETUVOS 
ISTORIJOS

• LIETUVOS ISTORI
JOS VAIZDAI. Surinko 
Vladas Vijeikis. Išleido Tė
viškėlė, 4346 So. Western 
Avė., Chicago, III. 60609. 
548 psl., didelio formato, 
kietais viršeliais. Kaina 15 
dol.

•9

istorinių įvykių raidą ir dar 
pridėjo minimų vardų bei 
įvykių vardyną.

Vijeikio knyga mūsų is
toriografijoje yra vieninte
lė ne tik iliustracijų daugy
be, bet ir ta naujove, jog 
šalia Lietuvos įvykių raidos, 
jos paraštėse autorius at
žymi ir istorinius įvykius, 
vykstančius už jos ribų. Aš 
seniai galvojau, kad tikrai 
būtų įdomu turėti tokią 
Lietuvos istoriją, kuri būtų 
pasakojama pasaulinės is
torijos fone. Tą mintį Vijei
kis pritaikė vaizduodamas 
Lietuvos praeitį liustracijo- 
mis. Pav., 214 psl. įdėta 
iliustracija — Lietuvos ka
riuomenė ties Orša 1514 m. 
Apačioj — Kunigaikščio 
Konstantino Ostrogiškio 
antkapis Pečioroje, o pa
raštėje — Ulricho Zvinglio, 
Martyno Liuterjo ir Vasca 
da Gamos paveikslai. Ir taip 
per visą knygą.

Gal čia reikėtų tarti kele
tą žodžių apie mūsų kara
lių bei didžiųjų kunigaikš
čių vaizdavimą. Lig šiol čia 
nebuvo jokios tvarkos. Ka
dangi mūsų valdovų origi
nalių paveikslų istorija ne
paliko, tai jie vaizduojami 
"individualiai”, t. y. kaip 
kam patinka. Algirdo, Ge
dimino ir Kęstučio paveiks
lai buvo maždaug pradėję 
nusistovėti, kadangi visą 
laiką buvo vaizduojami 
maždaug vienodai, bet Vi
jeikio knygoje jie vėl pra
dėjo labai "įvairėti”. Pav., 
98 psl. įdėtas dail. J. Vie
nožinskio paveikslas — Al- 
čirdas — karvedys, vilkįs 
šarvais su šalmu ant galvos 
ir laikąs rankoje buožę, o 
94 psl. įdėtas dail. J. Vijei
kio visiškai kitoks Algirdas 
— didelia, žila barzda ir 
ūsais, mūvįs dantuota ke
pure su plunksna virš kak

tos ir ilgais ant pečių krin
tančiais plaukais, žodžiu, 
vyrai nepanašūs nė iš tolo.

Dar įdomesnė istorija su 
Kęstučio paveikslu. Vijeikio 
knygoje mes matome tris 
Kęstučius; 100 psl. Vijei
kis piešia senį su plačia bal
ta barzda, dideliais ūsais ir 
su raguotu šalmu; 111 psl. 
dail. šepetys Kęstutį vaiz
duoja irgi su barzda, "kive- 
riuotu” šalmu ant galvos ir 
persimetusį kailį ant pečių. 
Trečias Kęstutis — 115 psl. 
dailininkas nepažymėtas — 
panašus į šepečio paveikslą 
— Kęstutis su "kiveriuotu" 
šalmu, barzdotas ir persi
metęs kailį per pečius. Už 
nugaros matyti žirgo galva. 
Pagaliau dar yra ir ketvir
tas Kęstutis, pavaizduotas 
kryžiuočių nelaisvėje (dail. 
nepažymėtas). Tas Kęstu
tis, atrodo dar jaunas ir nė 
kiek nepanašus į aukščiau 
paminėtus paveikslus.

Kaip aukščiau pastebė
jau, kadangi neturime mū
sų valdovų o riginalių at
vaizdų, tai juos galima vaiz
duoti, kaip nori dailininko 
fantazija, skonis ir t.t., bet. 
laikydamiesi tos tvarkos, 
mes niekad nesukursime pa
stovios savo istorinių asme
nybių ikonografijos. Ką aš 
noriu pasakyti, parodo Bi
rutės atvaizdas. Jos tikrojo 
atvaizdo mes irgi neturime, 
bet, kadangi ilgą laiką ji

Kęstučio antspaudas 1379 m.

buvo vaizduojama vienodai, 
tai jos atvaizdas jau įsmi
go mūsų atmintin, ir mes 
kitaip nebeįsiv aizduoj ame. 
Vijeikis gerai padarė jos 
nebeperpiešdamas ir įdėjo 
jos paveikslą tokį, kokį mes 
įpratę matyti (102 psl.).

Vijeiko knyga yra didelis 
veikalas, kurį jis ruošė apie 
10 metų. Tai yra žymus in
dėlis į mūsų istoriografiją, 
tačiau, tai yra įdomi, įvairi 
ir labai prasminga ilius-

Spėjama senovės lietuvių šventykla - Romuva. Nors 
esmėje Romuvos vaizdai, piešiniai yra vien dailinin
kų vaizduotės padariniai, bet jie rišosi su mūsų 
istorijos romantiniu idealizmu, kuris tuos vaizdus 
mėgo

truota "ekskursija’’ į Lie
tuvos praeitį, dabartį bei 
jos kultūrą. Veikalas pras
mingas ir lietuvybės požiū
riu. Mes daug sielojamės 
lietuvybės išlaikymu, bet 
mūsų susirūpinimas neduos 
teigiamų rezultatų, tačiau, 
lietuvybė nebus tvirta, jei 
nebus įleidusi giliau šaknų 
į tautos praeitį. Mes labai 
daug kalbame apie šiandie
ninę lietuvybę, bet beveik 
visiškai pamirštame "isto
rinę lietuvybę”...

šiuo atveju Vijeikio vei
kalas gali daug pasitarnau
ti visokio amžiaus jaunimui, 

nes iš paveikslų susipažinti 
su Lietuvos praeitimi gali 
visokių mokyklų ir visokio 
amžiaus moksleiviai. Tad 
Vijeikio veikalą bus labai 
pravartu turėti ir mūsų šeš
tadieninėm mokyklom. Man 
rodos, turėtų apie tai pagal
voti švietimo Taryba ir 
eventualiai tą knygą šešta
dieninėm mokyklom užsa
kyti.

Ir aplamai ji bus įdomi ir 
naudinga ne tik istorijos 

mėgėjui ir, kaip minėjau, 
jaunimui, bet ir rašytojui, 
žurnalistui, dailininkui, ir 
gal bus ne pro šalį ją pa
sklaidyti ir istorikui.

Knyga išspausdinta ant 
gero popieriaus, kietais vir
šeliais, didelio formato, 548 
psl., kaina nepažymėta. Iš
leista 1979 m.

Pastebėtina, kad dar 
prieš tai, būtent, 1959 m. 
A. Vilainis-šidlauskas išlei
do didelį ir gražų istorinį 
albumą, pavadintą — Isto
rinės Lietuvos albumas. 
Autorius parašė ilgoką įžan
gą ir knygos pabaigoje įdė
jo lietuviškai ir angliškai 
trumpus tilpusių paveikslų 
aptarimus. Beveik reikėtų 
tarti, kad mes išeivijoje iš
gyvename Lietuvos praei
ties nostalgijos suklestėji
mą: grįžtame į tautos pra
eitį rimtais istoriniais vei
kalais ir stambiais iliustra
cijų albumais. Galų gale juk 
mūsų praeitis naujoje Lie
tuvos istorijoje suvaidino 
labai svarbų, o gal ir lemia
mą vaidmenį — itin tragiš
kais laikotarpiais ji yra 
mūsų didelė atrama. V. Vi
jeikis čia bus išvaręs itin 
gilią vagą.
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Trys koncertai New Yorke
Jonas P. Lenktaitis

Izidoriaus ir Vytenio M. Va 
syliūnų koncertai, kurie vyks
ta Carnegie Recital Hali du 
kartu per metus, jau virto tra
dicija. Jie New York lietuvių 
yra laukiami ir gana gausiai 
lankomi. Tačiau kovo 2 die
nos koncertas buvo išimtis, nes 
laikas buvo netinkamas - ma
tyt svečiai bostoniečiai nesu
siorientavo New Yorko paren
gimų džiunglėse.

Tą pačią dieną Kultūras ži
dinyje vyko skautų rengiama 
tradicinė Kaziuko mugė, vi
suomet sutraukianti daug 
lankytojų; Susivienijimo 
Amerikoje būsitnėje, Manhat- 
ten, vyko Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas, 
taip pat gausiai lankomas vy
resniosios kartos lietuvių-visuo 
menininkų; kitoje vietoje, 
taip pat Manhattane, vyko lie 
tuvių-latvių-estų pasitarimas 
kultūriniais reikalais. Taigi, 
svečiams muzikos pasiklausyti 
ir psigėrėti liko tik tie, kurie 
nuolatos lanko koncertus, ar
ba j kitas tris grupes nepritapę. 
Susirinko tik apie 50 asmenų.

Šia proga norėčiau svečius 
paguosti kai kuriais palygini

mais iš ankstyvesnių laikų. 
1936 m. Kaune, vėlyvos vasa
ros sekmadieni, 14 vai. ‘Aldo
nos’ kavinėje buvo surengtas 
Mykolo Saulevičiaus-Sauliaus 
violončelės rečitalis. Jis tik 
buvo grįžęs iš užsienio baigęs 
mokslus ir muzikos studijas. 
Laisvės alėja knibždėjo iš vie
no galo j kitą po kelis kartus 
einančiais kauniečiais, tačiau 
į koncertą atsilankė tik apie 
20 asmenų. Tai buvo kai ku
rie Konservatorijos profesoriai 
studentai ir radiojofono orkes
tro dalyviai.

Panašus įvykis pasikartojo 
Vilniuje 1941 m. kovo 13 ir 16 
dienomis. Vilniaus Valstybi
nėje Filharmonijoje. Iš Mask
vos buvo atsiųstas, nesenai lai
mėjęs tarptautinius smuiko 
konkursus Varšuvoje ir Balse
lyje, David Oistrach. J pirmą 
jį koncertą buvo parduota 232 
o į atrąjį - tik 83 bilietai. Lan
kytojų tarpe buvo tik apie 30 
lietuvių. Šiuos palyginimus 
rašau norėdamas pabrėžti mū 
sų tautiečių pažiūrą į muzikos 
meną, kuriame kompozitorius 
- o taip pat ir išpildytojas, be 
žodžių stengiasi kalbėti į klau

sytojus, išreikšdamas savo min
tis, džiaugsmą, liūdesį, nusi
vylimą ...

Programoje buvo trys Sona
tos: W.A. Motzart - E flat ma- 
jor (KV380), Jurgio Gaižaus
ko sonata Nr. 2 - (1961), ir E. 
Wolf- Ferrari G-minor. Ne
paprasta staigmena buvo J. 
Caižausko kompozicija. Tai 
gana stiprus jaunas kompozi
torius, nors vietomis jautėsi 
19-jo šimtmečio pabaigos rusų 
kompozitorių įtaka. Wolf-Fer 
rari Sonatą Vasyliūnus gro
jant teko girdėti anksčiau. Sį 
kartą, Carnegie Recital Hali 
patalpose ji skambėjo tikrai 
pasigėrėtinai.

Toki yra eilinio klausytojo 
įspūdžiai. Veikalų analizuoti 
ir vertinti nesiimu, palieku tai 
kvalifikuotiems muzikams- 
kritikams ir recenzentams. 
Tik gaila, kad jų koncerte ne
simatė.

ALBINO PRI2GINTO 
KONCERTAS 

SV. PATRIKO KATEDROJE

A. Prižginto koncertas Sv. 
Patriko katedroje įvyko kovo 8

Dirigentas

Choreografė

/ilk
LIETUVIŲ OPERA

Orffo

CARMINA BURANA
ir

Leoncavallo

PA JA CAI
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

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti į spektaklius

Režiaoriua

J. Puodžiftnaa, 
Choreografas

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS

A. Brazia, 
Tonio

Baritonas

L. Stūksą, 
Silvio

J. Savrimaa, 
Beppe

M. Motnkienė, 
Nedda

d. 16:45 vai. Jis ten dažnai 
koncertuoja. Programoje 
buvo sekantieji veikalai: W.A 
Mozart - Fantasie No. 2 f-mi 
nor KV 608; A. Mulet - Tues 
Petrą; L. Vierne - Aria; J. 
Alain - Litanies; J.S. Bach - 
Tockata and Fugue in d-mi 
nor.

Tai nepaprastų gabumų 
jaunas vargonų meistras-vir 
tuozas, kurio repertuaras pra
sideda pačiais ankstyviausiais 
ir baigiasi moderniausiais var
gonų kompozitorių kūriniais. 
Jis yra ištikimas pasirinktai 
profesijai, visada rimtai, be- 
kompromisiniai dirbantis, po
puliarus, aukštai vertinamas 
amerikiečių muzikų ir profeso. 
rių tarpe. Plačiau ir išsamiau 
apie jį teks parašyti kita proga 
nes yra labai daug ką apie jį 
pasakyti.

Paskutiniųjų dviejų savai
čių laikotarpyje New Yorke ir 
apylinkėse buvo giedras oras 
ir aukštas slėgimas, kas labai 
palankiai atsiliepė j katedros 
akustiką. Vargonai skambėjo 
dieviškai. Klausytojai, kurių 
buvo keli šimtai, šį kartą ne
vaikščiojo dairydamiesi kaip 
paprastai, o sėdėjo suoluose, 
laikas nuo laiko atsisukdami 
pasižiūrėti į vargonus ir jais 
grojantį muziką. Koncertui 
besibaigiant teko išeiti ir 
skubėti į netoli esančią Carne- 
gie Recital Hali, kur 17:30 
turėjo prasidėti

PIANISTES
ALDONOS KEPALAITES 

KONCERTAS
Pianistė, gerai pažįstama 

newyorkiečiams savo nuošir
dumu ir paslaugumu, visuo
met susilaukia gausingo klau
sytojų atsilankymo. Taip bu
vo ir šį kartą. Salė ir balkonas 
buvo artipilniai. Programa 
buvo sunki ir įvairi. Prasidėjo

R. Schuman (1810-1856) 
Kreisleriana opus 16. Tai 8 at
skiri piano kūrinėliai, kuriuos 
kompozitorius sujungė ir 1838 
metais dedikavo savo bendra- 
laikiui draugui F.F. Chopen. 
Pavadinimas yra paremtas 
Karaliaučiuje gimusio (1776- 
1822) rašytojo ir muziko-diri ’ 
gento (turėjusio daug įtakos 
tuo laiku gyviems muzikams, 
įskaitant ir L.V. Beethoveną) 
Johannes Kreisler ekscentriko 
muziko charkteriu, dviejų 
tomų veikale ‘Fantasiestuecke 
in Callot’s Manier’, išleistu 
1814 metais. Nieko bendro ne 
turintis, kaip daugelis mano, 
su R. Schuman draugu H. 
Kreissle von Heilbron, gimu
siu 1812 metais Vienoje (Fr. 
Schuberto biografu, artimai 
bendradarbiavusiu Neue Zeit 
schrift fuer Musik).

Schumanas skambėjo nela
bai įtikinančiai, bet C. Faure
- Nacturne in B minor, op. 
119 ir Impromptu in F sharp 
minor, op. 102, jautėsi pakili
mas. O priėjusi prie S. Proko- 
fiev Sonatos No. 3 in A minor, 
op. 28 pianistė visai atsigavo, 
pakėlė koncerto lygį ir ligi kon 
cerio paskutinio akordo jį iš
laikė.

Antroji dalis buvo išimtinai 
skirta F.F. Chopeno kūriniam
- Barcarole, op. 60, Keturi Im 
promptus, op. 29,36,51,66 ir 
Andante Spianato, op. 22.

Besigėrint pianistės geru 
skambinimu, puikia technika 
ir kūrinių interpretacija, būti
nai reikia pridėti aiškiai pašte - 
bimą pažangą padarytą tarp 
koncertų, kas lankytoją dar 
maloniau nuteikia. Plojimams 
nesiliovus, klausytojai turėjo 
progos išgirsti du M.K. Čiur
lionio preliudus ir tai, prieš iš- 
siskirstant, dar labiau pakėlė 
atsilankiusiųjų nuotaiką.

‘Arpber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

j LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:

Gegužės 14 — $ 899.00
Gegužės 21 —$1199.00

(su Ryga)
Birželio 5 —S 999.00
Birželio 19 — $ 999.00
Birželio 23 — $ 919.00 ‘
Liepos 15 —$ 999.00

Rugpiūčio 7 — $ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00

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

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, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

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

TO CHKNCES. RECISTERED TRAVFX ACENT j“ TA 0J24
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Dr. Dovas Zaunius (6)

Dr. Zaunius Haagos ir Maskvos
konferencijose

Reikia turėti galvoje, kad Ryga anuo metu 
jaunajai Lietuvos diplomatijai buvo itin svar
bus postas. Jau nekalbant apie įvairius reika
lus, kuriuos reikėjo tvarkyti su Latvija kaip 
su kaimynine valstybe, Rygoje rezidavo visu 
didžiųjų valstybių (išskyrus Vokietiją ir So
vietų Rusiją) diplomatinės misijos, skirtos vi
soms trims Baltijos valstybėms. Bet ir dauge
lis kitų valstybių atstovybių buvo bendros vi
sam Pabaltijui, įskaitant kai kuriais atvejais 
ir Suomiją. Kaune dažniausia veikė tik konsu
latai, tarnybiškai priklausomi Rygoje įsikūru
sių pasiuntinybių ar kitokio rango diplomatinių 
misijų. Tiktai po to, kai ir Lietuva buvo pripa
žinta de jure Vakarų Santarvės didžiųjų vals
tybių, būklė pamažu ėmė keistis. Nuo tada vie
na valstybė po kitos įsteigė atskiras pasiunti
nybes Lietuvos laikinojoje sostinėje.

Kokia savaime žiauri ironija: Neturėjusios 
kaip savo istorinės praeities, Latvija ir Estija 
buvo Vakarų Antantės pripažintos de jure 
anksčiau nekaip Lietuva! Taip įvyko daugiausia 
dėl Varšuvos intrygų, bet, iš dalies, ir dėl mūsų 
pačių praeities nuodėmių”, būtent nepajėgumo 
atsispirti svetimoms įtakoms. Tokio kelis šimt
mečius trukusio proceso išdavoje lietuvių tau
tos gyvenamieji plotai vietomis nustojo aiškių 
ribų, miestai susvetimėjo, o nemažų teritorijų 
netekome negrįžtamai. Didelius plotus užleido- 
me vokiečiams, lenkams ir net gudams ...

7. Dr. Zaunius Haagos ir Maskvos 
konferencijose

Bet grįžkime prie d-ro Zauniaus. Būdamas 
atstovu Rygoje, jis turėjo reikalų ne tik su 
latvių įstaigomis, bet — daugiau nekaip tokiais 
atvejais paprastai — ir su svetimų valstybių 
diplomatais, nes daugelis jų buvo akredituoti 
ir prie Lietuvos vyriausybės. Savo archyve tu
riu vieną kitą iškarpą, iliustruojančią to meto 
praktiką. Pvz., "Lietuva” (Kauno oficiozas) pa
skelbė 1922 m. kovo 16 d., kad italų atstovas 
Vivalba pranešė per d-rą Zaunių, kad Genujos 
konferencijos (apie ją dar bus kalbama) data 
nustatyta balandžio 10 d. Dienraštis "Laisvė”

APAČIOJE: 1931 m. įvykęs Diplomatinio Kor
puso priėmimas pas Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistrą Dr. Dovą Zaunių ir Vincę Jonuškaitę-Zaunie- 
nę. Nuotraukoje is kairės sėdi: ponios Graužinienė, 
Dailidienė, Balutienė, Čameckienė, Jonuškaitė-Zau- 
nienė. Moratt, Sidzikauskienė, Ristelhueber, Klimie- 
nė, Peston. Durloo. Stovi: Dailidė, Dr. J. Šaulys, 
Vanagas. Leppik, Klimas, Čarneckis, Ristelhueber, 
Preston. Niederle, Dr. Dovas Zaunius, Amadori, Mer
kis, Kuntchbull-Hugeson, Karski. Balutis, Moratt, 
Sidzikauskas, Bizauskas, Liepinš, Fullerton, Baltru
šaitis, Durloo, Dr. K. Graužinis.

Dr. Albertas Gerutis

įdėjo 1922 m. rugsėjo 9 d. "Eltos” žinią, kad 
"rugsėjo 8 d. rytą išvažiavo Kaunan Anglu 
Atstovas Pabaltės Valstybėms \Viltonas su Lie
tuvos atstovu Latvijai Zaunium. Kaune juodu 
būsią keletą dienų".

šia proga galima pastebėti, kad Zaunius 
gerai kalbėjo angliškai, kas anais laikais ne
buvo savaime suprantamas dalykas. Zauniaus 
lankytoji prūsų mokykla jau tuomet daugiau 
orientavosi į anglų kalbą, tuo tarpu kai carinėje 
Rusijoje (o ir nepriklausomoje Lietuvoje) vis 
dar vyravo prancūzų kalba, nors jos tarptauti
nis svoris pradėti mažėti. Beje Zaunius išmoko 
ir prancūzų kalbos.

Bet ne tik nemaža diplomatų buvo įsikūrę 
Rygoje. Ten apsigyveno taip pat daugelis už
sienio spaudos atstovų, kurie sekė gyvenimą 
ne tik Baltijos valstybėse, bet ir Sovietų Rusi
joje. Pačion Maskvon svetimų žurnalistų anais 
laikais nedaug tebuvo įsileista. Ryga vienu me
tu pasidarė centras, iš kurio buvo sekamas gy
venimas visoje Rytų Europoje. Dėl tos priežas
ties Lietuvos pasiuntinybei teko turėti nemaža 
reikalų su užsienio žurnalistais. Vėliau nevienas 
stambesnis užsienio laikraštis, o ypač daugelis 
spaudos agentūrų laikė ir Kaune savo nuolati
nius korespondentus.

Tik prabėgomis pastebėsiu, kad, pav., Jung
tinės Amerikos Valstybės diplomatija ypač ilgai 
panaudojo Balstijos valstybių sostines, ypač 
Rygą, gyvenimui Sovietų Rusijoje sekti. Ne
vienas vėliau pagarsėjęs kaip "sovietologas" 
USA ambasadorius savo pirmuosius pentinus 
užsitarnavo Rygoje ar Taline. Galima priminti, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės pripažino 
Sovietų Sąjungą de jure tiktai 1933 metais, iš
rinkus prezidentu F. D. Rooseveltą.

Zauniui esant Rygoje, vyriausybė jam pa
vedė vadovauti Lietuvos delegacijoms keliose 
tarptautinėse konferencijose. Viena tokių kon
ferencijų atidalyta 1922 m. birželio 26 d. Olan
dijoje, Haagos mieste. Pati konferencija su
šaukta kaip Genujos konferencijos tęsinys. 
Ypač britų premjero Lloyd Georgės iniciatyva 
Genujoje susirinko visų Europos valstybių kon
ferencija, kuriai pavesta apsvarstyti priemones 
pokariniam Europos valstybių gyvenimui, ypač 
ūkio srityje, normalizuoti. Į konferenciją buvo 
pakviestos taip pat Sovietų Rusija ir Vokietija. 
Joje dalyvavo ir Lietuva.

Nors Genujos konferencija buvo sukėlusi 
daug vilčių, tačiau ji rezultatų nedavė, bet užtat 
sovietai ir vokiečiai sudarė pagarsėjusią Rapa- 
llo sutartį, pagal kurią padėti pagrindai glau
džiam bendradarbiavimui tarp Berlyno ir Mask
vos. Separatinė Rapallo sutartis neabejojamai 
ėjo Hitleriui pavyzdžiu, kai jis 1939 metų va- 

sąrą susimokė su Stalinu (Hitlerio-Stalino pak
tas).

Nepasisekus Genujos konferencijai, nusi
statyta Haagoje sušaukti naują konferenciją. 
Ji turėjo toliau svarstyti priemones pokariniam 
Europos gyvenimui atstatyti naujai pagrindais.
Lietuvos delegacijos pirmininku paskirtas Dr. 
D. Zaunius ir nariu Jonas Aukštuolis, diploma
tinis atstovas Olandijoje.

Prieš išvažiuodamas į Haagą, Dr. Zaunius 
painformavo "Eltos” atstovą apie konferencijos 
tikslus. Nušvietęs, kad konferencijoje būsią 
svarstomi pirmiausia ekonominiai klausimai, 
liečią Rusijos atstatymą, pasiuntinys išsitarė: 
"Konferencijoje mums reikia dalyvauti dėlto, 
kad gvildenamieji joje klausimai — Rusijos 
atstatymas — mums kaipo artimiausiems Ru
sijos kaimynams, turi itin didžios svarbos, nes 
Rusijos atstatymas gali turėti nemažos įtakos 
ir į kai kuriuos Lietuvai rūpimus klausimus. 
Konferencijoj bus pakankamai progos supažin
dinti konferencijos dalyvius su Lietuvos klau
simu. Visiems turi būti aišku, kad be Vilniaus 
klausimo išrišimo taikos rytuose nebus ir tuo 
pačiu nebus galimas rimtas Rusijos atstatymas. 
Ne be to, kad konferencijoje bus progos atrem
ti skleidžiamus lenkų šmeižtus ir varomą jų 
melagingą propagandą".

Dr. Zaunius buvo išrinktas j konferencijos 
centrinę ir į skolų komisijas.

Kaip Zaunius paminėjo prieš susirinkus 
konferencijai "Eltos” bendradarbiui, lietuvių 
delegacijai turėjo progų supažindinti dalyvius 
ir spaudą su Lietuvos problemomis. Haagos 
dienraštis "Telegraaf" įdėjo pasikalbėjimą su 
Dr. Zaunium, kuris pristatytas kaip dalyvavęs 
"visose Pabaltės konferencijose, kurios įvyko 
pradedant 1919 metais”. Atstovas nurodė, kad 
"konferencijos pasisekimas turi mums didelės 
vertės. Mes karštai pageidaujame, kad norma
lūs ekonominiai santykiai tarp Vakarų Europos 
ir Rusijos būtų nustatyti, nes prekyboje tarp 
šitų kraštų mes galime turėti svarbų vaidmenį 
kaip tranzito kraštas ir prekybos teritorija. 
Reikia pastebėti, kad trumpiausias tarp Vaka
rų Europos ir Rusijos kelias eina per mūsų 
kraštą".

Bet čia pat Dr. Zaunius atkreipė olandų 
laikraščio bendradarbio dėmesį į tai, kad "dalis 
minėto geležinkelio yra teritorijoje, kuri užimta 
lenkų kariuomenės". Atstovas dar pastebėjo, 
kad "iki didžiausi tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nesusipratimai nebus išlyginti, draugingas su
Lenkija bendradarbiavimas rimtais pagrindais
nėra galimas". (Bus daugiau)

ATITAISYMAI
Dirvoje Nr. 11, 7 psl. 3 skiltyje atspausta 

"Inž. Kairys, anuomet redagavęs "Darbo Lie
tuvą". .. Turėjo būti "Darbo Balsą”.

Toje pačioje skiltyje atspausta "Jaunoji 
Zaunienė, deja, neilgai tegyveno ir mirė 1922 
m. vasario mėn.” Turėjo būti "mirė 1923 m. va
sario mėn."

Dirvoje Nr. 13, 7 psl. 2 skiltyje atspausdin
ta "Taip 1920 metų sausio pradžioje ..." Turi 
būti "Taip 1921 metų sausio pradžioje ...”
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

tralijos lietuviško gyveni
mo. Nors iki šiol Australi
joje lankėsi gana nemažai 
svečių menininkų, sporti
ninkų ir kitų iškiliųjų už-

Pasikalbėjimas su vm

VASARIO 16-JI 
ADELAIDĖJE

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas buvo pradė
tas per Etnininės radijo sto
ties lietuviškąją valandėlę, 
kur buvo duota šiai šventei 
pritaikinta programa, pa- 

-grindinį žodį tariant Apy
linkės pirmininkui Č. Za- 
moiskiui. Pagrindinis šven
tės minėjimas prasidėjo va
sario 17, ryte prie Lietuvių 
Namų ir Katalikų Centro 
aikštelėse pakeliant tauti
nes Lietuvos vėliavas. Baž
nyčioje, organizacijoms da
lyvaujant su savo vėliavo
mis, pamaldas atlaikė klebo
nas kun. A. Spurgis, MIC. 
Lietuvių Namuose įvykusia
me pagrindiniame parengi
me, kurį atidarė LB Adelai
dės Apylinkės pirmininkas, 
šios šventės proga buvo pa
kviesti žodį tarti jaunimo 
atstovai: V. Dunda, E. Dry- 
žienė, M. Verbvlienė, S. Ku
bilius ir A. Zamoiskis, iš 
kurių kiekvienas kalbėjo 
skirtinga tema, kas sutei
kė įdomią naujieną visam 
šventės minėjimui. Jaunų
jų kalbėtojų išreikštos min
tys buvo originalios ir ak
tualios, kas gausių minėji
mo klausytojų buvo labai 
nuoširdžiai priimta.

Meninę dalį išpildė tau
tinių šokių grupė "Žilvi
nas”, vadovaujama B. Sa- 
becko, akordeonu grojant L. 
Vasiliūnui ir gitara prita
riant V. Venciui. Jaunųjų 
mergaičių choras "Eglu
tės", vadovaujamas solistės 
G. Vasiliauskienės jausmin
gai sudainavo tris dainas, 
kai jaunasis puikus dekla
matorius S. Kubilius savo 
meną parodė B. Brazdžionio 
eilė raštyje "Pamokslas". 
Meninė dalis buvo užbaigta 
choro "Lituania”, vadovau
jant dirigentei G. Vasiliaus
kienei, dainomis.

Minėjimo metu, Adelai
dės Lietuvių Moterų Sekci
ja pagerbė šių metų abitu
rientus, įteikiant jiems do
vanėles. Taip pat buvo pa
gerbti ir apdovanoti šiais 
metais baigę Lituanistinius 
Kursus jaunuoliai. Austra
lijos Lietuvių Fondas yra 
paskyręs S250.C0 premiją 
daugiausiai lietuviškoje vei
kloje besireiškiančiam jau
nuoliui, kurią gavo Jonas 
Mockūnas, šią dovaną įtei
kiant švietimo reikalų na
rei B. Mockūnienei ir Litu
anistinių Kursų vadovei Iz. 
Davis. ALB Krašto Valdy
bos Pulgio Andriušio pre
miją laimėjo Sietynas Ku
bilius ir A. L. Fondo, kaip 
geriausiai išlaikiusi lietuvių 
kalbos egzaminus, premiją 
gavo Marytė Verbvlienė. 
šių. metų Adelaidės abitu
rientai, kuriems dovanas 
įteikė p. Petkūnienė yra: 
Viktoras Dunda, Laima 
Gurskytė, Julija Gutytė, 

Sietynas Kubilius, Raimon
das Navakas ir Puriena Pe
čiulytė.

šventės minėjime, be la
bai gausiai apsilankiusių 
lietuvių, dalyvavo estų, lat
vių, ukrainiečių ir Paverg
tų Tautų atstovai, kurie sa
vo bendruomenių vardu 
sveikino lietuvius. Visas šis 
iškilmingas minėjimas bu
vo baigtas prie paminklo 
žuvusiems, sugiedant Ma
rija, Marija ir Lietuvos 
himną.

Didesni ir mažesni Vasa
rio 16-sios šventės minėji
mai įvyko ir kitose mažes
nėse lietuvių kolonijose. To
limajame Perth’o mieste 
tuo metu lankėsi Australi
jos Krašto Valdybos pirmi
ninkas Vyt. Neverauskas ir 
valdybos narys L. Gerulai
tis, kurie savo dalyvavimu 
įnešė šventiško iškilmingu
mo. Šis gražusis Australi
jos miestas, kuriame gyve
na apie 300 lietuvių, netu
ri savo nuolatinio lietuvio 
kunigo, tačiau jau kuris lai
kas lietuvius aptarnauja 
svetimtautis kunigas T. To- 
mich, kuris ir Vasario 16- 
sios proga atlaikė iškilmin
gas pamaldas lietuvių kal
ba. Jis pasidarė didelis lie
tuvių draugas ir globėjas, 
labai daug padedantis vi
suose lietuvių reikaluose. 
Be meninės dalies, pagrin
dinę paskaitą skaitė Krašto 
Valdybos pirmininkas V. 
Neverauskas, nušviesdamas 
lietuvių gyvenimą nuo pat 
atvykimo iki dabar.

Brisbanėje minėjimas 
praėjo labai jaukioje ir 
gražioje nuotaikoje, į jį 
ypatingai įtraukiant daug 
jaunimo. Atidarymo žodį 
tarus K. Bagdonui. į salę 
buvo įnešta Lietuvos vėlia
va ir pagerbus mirusius, bei 
kapelionui kun. dr. P. Ka
činskui sukalbėjus invoka- 
ciją, V. Musteikis, vietoj 
paskaitos, skaitė rašinį, 
kaip lietuvaitė iš Rusijos 
parnešė lietuvišką vėliavą ir 
ją įteikė mūsų kariuomenei. 
Meninę dalį išpildė visas 
Brisbanės jaunimas, šių 
metų minėjimas buvo vpa-, 
tingai gausus, nes jame da
lyvavo kone visi šio miesto 
lietuviai.

KREPŠININKAI Į 
PERTH’Ą '

Velykų švenčių metu 
Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinė, paskuti
niosios sporto šventės metu 
Canberroje, sudaryta iš ge
riausių klubų žaidėjų, 
•skrenda i tolimąjį Vakarų 
Australijos sostinės miestą 
Perth’ą, kuris nuo Sydnė- 
jaus randasi už daugiau 
kaip 3000 mylių, šiame 
mieste gyvena apie 300 lie
tuvių, kurie dėl tolimų nuo
tolių, yra, daugiau ar ma
žiau, atskirti nuo viso Aus-

sienio lietuvių, tačiau tik 
Kanados lakštingala Gina 
Čapkauskienė išdrįso per
skristi šį miestą skiriančias 
dykumas ir šiuos malonius 
Vakarų Australijos lietu
vius kultūriniai pradžiugin
ti.

šiuo metu Perth’o lietu
viai pergyvena savo rene
sansinį atgimimą. Pradėjo 
veikti jaunimo organizaci
jos, tautiniai šokiai ir, svar
biausiai, jie įsigijo savo na
mus, apie kuriuos ir sukasi 
dabar visas gyvenimas. Se
niau čia veikė ir sporto klu
bas, tačiau, geresniems žai
dėjams išsikėlus gyventi i 
didesnes lietuvių kolonijas, 
jis užsidarė. Praeitais me
tais, kelių sportininkų ve
teranų pastangomis, AL
FAS valdybos pirmininkui 
J. Jonavičiui paraginant, 
buvo ir vėl įsteigtas lietu
vių sporto klubas "Tauras", 
kuris net norėjo rengti vi
sos Australijos lietuvių 
sporto šventę. Dėl didelių 
nuotolių ir stambių finan
sinių išlaidų, ši šventė ne
buvo duota Perth’ui, tačiau 
buvo nutarta siųsti vyrų 
krepšinio rinktinė, kuri ten 
sužais su V. Australijos 
rinktine ir stipria latvių 
komanda. Pagrindinis išvy
kos tikslas yra moralinai ir 
materialiniai padėti Pertho 
lietuviams sportininkams, 
parodant vietiniam jauni
mui, kad jau čia gimęs 
Australijos lietuvių sporti
nis jaunimas, yra stiprus, 
pajėgus ir vieningas, galin
tis lygintis ir su pačiomis 
geri ausiomis Australijos 
krepšinio komandomis. Vy
rų krepšinio rinktinei vado
vauja rinktinės treneris 
Stasys šutas, kai su koman
da vyks ir ALFAS valdy
bos pirmininkas Jurgis Jo- 
navičius ir aš. Tikiuosi, kad 
ir kitiems pasaulio lietu
viams bus įdomu vėliau pa
skaityti, kaip gyvena šio 
tolimojo ne tik krašto, bet 
ir miesto, kuris yra apsup
tas turtingiausiais žemės 
turtais, lietuviai.

FOREMAN
Wi».h 5 year» ezperience. Challenyinc 
posilion with progieMive indostrial 
metai fabricaling firm. Principally 
job »hop operation apecializing in 
blow pipe work and heavier aheei 
metai contracting for induatry. Well 
equipped, aucceaaful, 110 employee. 
npen ahop. Actual ezperience in aimi- 
lar plant a neceasity. Leaderahip. de- 
dication and ingenuity are prerequi- 
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BLOW PIPE INSTALLERS
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OPPORTUNITY FOR 
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THERAPIST
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certification. For all shifta 
REGISTERED NURSES

For all aervicea and all ahifta. 
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and abuicy. Libcral personnel policiea 
fc fringe benefits. Apply call or write 
to: Personnel Office

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

East St. Louis, III. 
618-274- 1900

An Eaual Opportunity Employer
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Jūratė

Susipažinti asmeniškai su 
vm teko man pernai. Trumpo 
pasisveikinimo metu, užsimi
niau, kad visada su malonu
mu skaitau jo politinius ko
mentarus Dirvoje.

Vertinu vm sugebėjimą iš
ryškinti tuos įvykius, kurie 
mums, lietuviams, turėtų la
biausiai rūpėti. Dar labiau 
vertinu jo nuoseklumą žvel
giant į sovietus: ir vm ir aš ži
nome, jog meška visada liks 
tokia pati, kad ir kaip įmant
riai stengsis įlįsti į avies kailį. 
Daug kas vakaruose tiki, kad 
meška į avies kailį telpa. VM 
tos klaidos nedaro.

Visai nesenai, reto blaivu
mo - ir lyg prošvaistė tarptau
tinės spaudos svaičiojimuose - 
buvo vm išreikšta nuomonė 
apie sovietų balerinos ilgą išlai 
kymą sovietiniame lėktuve 
New Yorko aerodrome ir jos 
grąžinimą į Rusiją. VM da
ryti priekaištai JAV pareigū
nų nesusigaudymui padėtyje 
buvo, mano manymu, visiškai 
teisingi.

Kartais vm ir mano nuomo
nės nesutampa. Tuomet gal 
yra svarbu ne tiek ginčytis ir 
ginti ‘savo nuomonę’, kiek su
lyginti kokiais duomenimis bu 
vo vadovautasi iš vienos ir iš ki 
tos pusės ir įžiūrėti kodėl vie
nur ir kitur darytos išvados ne 
sutapo.

Antai nuomonių skirtumas 
atsirado kalbant apie sovietų 
auksą. S.m. vasario 28 dienos 
Dirvoje, vm nesutinka su ma
no būkštavimais kiek tai liečia 
galimus sovietų aukso rezer
vus ir berods visiškai teisingai 
pastebi: ‘Kremliaus valdovai 
daugiau tiki į savo karinę jėgą 
negu į geltoną metalą’. Tuo- 
mi abejoti netenka. Tačiau 
reikia prisiminti, kad Krem
liaus valdovai negali sau leisti 
liuksuso be absoliutaus reikalo 
karinę jėgą panaudoti prieš 
JAV ir jiems bus būtina ieško
ti kitokių JAV-bių įveikimo 
priemonių. Auksas yra viena 
iš daugelio kitų galimybių, 
vien jau todėl, kad tai esąs ne
paprastos jėgos psichologinis 
įrankis.

Nurodymui, kad sovietai ne 
gali daug aukso rezervų turė
ti, vm cituoja londoniškį The 
Times, kuris informuoja, kad 
sovietai 1977 metais iškasė 
444 t. aukso. Pasirodo, jie tais 
pačiais metais vakarams par
davė 400 t. aukso. Sovietams 
reikėjo nurodyti, kad to aukso 
pardavimas nebuvo paimtas 
iš rezervų ir tuo pačiu nesu
silpnino sovietų ekonomijos.

Pietų Afrika turi žymiai ma 
žesnį kasyklų skaičių, negu so
vietai. Tačiau kiek aukso tas 
didesnis skaičius sovietų kasyk 
lų duoda - sovietai šiuo metu 
mums nepasakys. Iš mūsų pu 
sės, toje temoje viskas gali būti 
tik spėliojimai ir nežinia.

Taigi belieka žiūrėti į tai, 
ką mes tikrai žinome. Žinome 
kad Pietų Afrikos aukso gamy
ba dažniausiai svyruoja tarp 
800 ir 700 t. į metus. Žinome, 
kad Pietų Afrikos aukso kasyk
los apima palyginti nedidelį 
plotą Witersrande ir Orange.

Drauge žinome, kad šešto 
dešimtmečio pradžioje, kai 
auksas buvo Amerikoje kon- 
versinė vertybė ir tuo pačiu so 
vietams neturėjo politinės svar 
bos, sovietai atvirai skelbdavo

Statkutė de Rosales

žinias apie jų aukso kasyklų 
skaičių. Prie tradicinių kasyk
lų Urale, sovietai tuomet atžy
mėjo šešis kasimo punktus iš
dėstytus milžiniškoje senos for
macijos kalnų grandyje, kuri 
lyg puslankis juosia Sibirą iš 
pietų ir rytų, prasideda prie 
Baikalo ir baigiasi su Kolymos 
kalnynu imtinai prie Kamčat- 
kos. Žemėlapį su sovietų auk
so kasyklų punktais tuomet at
spausdino Dirva drauge su vie
nu mano straipsniu, kuris pa
brėžė šio žemėlapio svarbą 
(Dirva, 1972 m. gruodžio 8 d. 
Nr. 94).

Kas atsitiko toje kalnų gran
dyje 70-tame dešimtmetyje, 
jau mes nežinome, nes tuo 
metu auksas pradėjo įgyti kas
kart daugiau svarbos ir sovie
tai pradėjo susilaikyti nuo ži
nių skelbimo. Tačiau aukso 
vertei didėjant sunku būtų pa 
tikėti, kad sovietų dėmesys sa
vo auksui būtų sumažėjęs. Jis 
galėjo tik padidėti, ir prospek
tų bei eventualių kasyklų skai
čius galėjo tik daugėti.

Kartais nejučiomis išlenda 
yla iš maišo. Septinto dešimt
mečio vidury netikėtai paste
bėjau viename Lietuvos laik
raštyje žinutę, kad Urale bu
vo iškastas nepaprasto dydžio 
gryno aukso gabalas, svėręs 
(jei atmintis manęs neklaidi
na) arti trijų kilogramų. Tokį 
neįtikėtiną gabalą galima 
iškasti tiktai nepaprastai tur
tingoje ir koncentruotoje gijoje.

Palyginimui tenka pav. pa
minėti, kad vakaruose šiuo me ■ 
tu yra vartojamos aukso kasi
mui mašinos, kurios gali išskir
ti net smulkiausias aukso dul
kes esančias ūdoje, malimo 
keliu.

VM atžymėtas nurodymas, 
kad ČIA skaičiavimu sovietų 
aukso rezervai 1964 metais bu 
vo kritę iki 1,750 t. yra grei
čiausiai tikslūs. Tuo metu 
auksas politinės vertės dar be
veik neturėjo. Ekonominė ver. 
tė irgi buvo dirbtinai aprube- 
žiuojama dolerio konversijos 
būdu. Pamenu, kad kaip tik
tai tarp 50-to ir 60-to dešimt
mečių tekdavo matyti Vene- 
zuelos Cuayanoje deimantų 
ieškotojus, kurie išplovę upėje 
auksą, o ne deimantus, aukso 

. gabalėlius paprasčiausiai at
gal mesdavo į upę. Venezue- 
los ‘Callao’ vardo aukso kasyk
lų vietovė tuomet buvo dali
nai apleista ir man pačiai dar 
ten teko ne kartą pirkti iš nu
skurdusių vietinių gyventojų 
neapdirbto aukso gabalėlius, 
mokant mažiau dolerio už gra 
mą. Dabar, toje pačioje Cal
lao vietovėje, vietinė valdžia 
įnešė netoli 50-ties milijonų do 
lerių investaciją ir nacionali
zavo aukso eksploatacijos tei
ses.

Jei tiek dėmesio buvo paro
dyta auksui naftos pertekusio
je Venezueloje, tai tikrai ne
mažiau dėmesio bus parodo
ma tuo klausimu ir pasaulio 
valdžios siekiančioje sovietijo- 
je. Su kokiais rezultatais? Nei 
vm, nei aš to šiandien negali
me žinoti. Abu galime tiktai 
spėlioti remdami savo spėlioji
mus tokiais duomenimis, ko
kie mums yra prieinami. Abu 
vienodai galimfe suklysti. Toks 
dažniausiai yra visų spėlioji
mų likimas ... su mažomis 
išimtimis.
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Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo 
Sąjungos valdybų konferencija

ANTANAS JUODVALKIS

kie renginiai turėtų įeiti. Į 
II PL Dienų sudėtį numa
tyta įjungti PLJ kongresą, 
sporto žaidynes bei kitus 
kultūrinius įvykius. Vietos 
klausimas yra labai svar
bus, nes reikia turėti tinka
mas aikštes, sales, susisie
kimą ir kitas patalpas. Bu
vo pasiūlytos 3 vietovės: 
Chicaga, Clevelandas ir De
troitas. Po ilgesnių disku
sijų ir aptarimų, daugumos 
nuomone, buvo pasirinkta 
Chicago, kaip tirščiausiai 
lietuvių apgyventas cent
ras, turįs pakankamai pri
tyrusių visuomenininkų, iš 
kurių bus sudaromi gausūs 
komitetai. Į II-jų PL Dienų 
rėmus įeina: VI PLB sei
mas, V PLJ kongresas, VI- 
ji dainų šventė, sporto žai
dynės, meno parodos, gal 
opera ir kiti kultūriniai ren
giniai. II PL Dienos įvyks 
1983 metais liepos mėn. 
pradžioje, Chicagoje. Ne
trukus bus sudarytas orga
nizacinis komitetas į kurį 
turėtų įeiti atstovai šių or
ganizacijų: PLB, JAV LB, 
Kanados LB, PLJ S-gos, 
ŠALFASS, dainų šventės ir 
kitų komitetų pirmininkai. 
Antrąsias Pasaulio Lietuvių 
Dienas rengia PLB valdyba, 
talkinama JAV ir Kanados 
LB Kraštų valdybų.

Lituanistikos studijų 
Katedra

Lituanistikos studijų Ka
tedros steigimą referavo 
Leonas Raslavičius. Pir
miausiai supažindino su jau 
veikiančia Harvardo univer
sitete ukrainiečių išlaikoma 
ukrainistikos Katedra ir 
studijų centru. Ukrainie
čiams kainavo netoli 4 mili
jonų dolerių. Mums, lietu
viams, reikėtų tenkintis 
mažesnės -apimties studi 
jomis ir dairytis į pigesnius 
universitetus.

L. Raslavičius aplankė ar 
kitokiu būdu susirišo su 4

Platesnės apimties konfe
rencija įvyko 1980 m. kovo 
22 ir 23 d.d. Detroito Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapi
jos Kultūros Centre, South- 
field, Mich.

Konferencijoje dalyvavo: 
PLB pirm. Vytautas Ka- 
mantas ir 7 valdybos nariai, 
JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus ir 
8 nariai, Kanados LB pirm. 
Jonas R. Simanavičius ir 4 
nariai, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo s-gos pirm. Ginta
ras Aukštuolis ir 5 nariai, 
JAV LJ S-gos vykd. vice
pirm. Rusnė Baltrušaitytė 
ir 2 nariai, Kanados LJ 
S-gos pirm. Laima Beržiny- 
tė ir 3 nariai, "Pasaulio lie
tuvio” redakcija — vyr. 
red. Romas Sakadolskis ir 3 
redaktoriai, Lituanistinės 
Katedros steigimo įgalioti
nis Leonas Raslavičius, Vi
tos tautinių šokių šventės 
komiteto pirm. Jonas Talan- 
dis ir kitų institucijų nariai, 
iš viso 43 dalyviai.

Tai pirma tokio pobūdžio 
ir apimties šiaurės Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
konferencija. Konferencijai 
buvo pateikta plati darbo
tvarkė, kuriai apsvarstyti 
pritruko numatyto laiko ir 
teko pridurti nakties. Kon
ferencijai pasikeisdami pir
mininkavo Vytautas Ka- 
mantas, Vytautas Kutkus ir 
Jonas R. Simanavičius, 
Konferencijos globėjai — 
JAV LB Krašto valdyba, 
vykd. vicepirm. Jono Urbo
no asmenyje, sudarė geras 
darbo sąlygas, aprūpino ka
va ir net vakarienę pateikė 
posėdžių salėje, tuo sutau
pydamas laiką.

Antrosios Pasaulio 
Lietuvių Dienos

Pranešimą padarė V. Klei
za, pagrindu paėmęs R. ir 
E. Sakadolskių paruoštą 
projektą. Reikėjo nutarti 
kur PL Dienas daryti ir ko-

Dalis konferencijos dalyvių. J. Urbono nuotr.

Iš Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos konferencijos Detroite kovo 22-23 d.
Iš kairės LB krašto valdybos pirm. V. Kutkus, Kultūros tarybos pirm. I. Bublienė, Švietimo ta
rybos pirm. J. Kavaliūnas, socialiniams reikalams kv vicepirm. dr. A. Butkus ir kt.

J. Urbono nuotr.

universitetais, kuriuose dir
ba lietuviai profesoriai, yra 
lit. bibliotekos ir kt. štai tie 
universitetai:

1. OHIO STATĖ UNI- 
VERSITY, Columbus, Ohio. 
Jame profesoriauja dr. R. 
Šilbajoris ir sąlygos gautos 
raštu. Lietuviai turėtų įneš
ti bent 600,000 dol., o uni
versitetas ir kiti fondai pri
dėtų 200,000 dol. Kapitalas 
būtų nejudomas, o naudo
jamos palūkanos.

2. KENT STATĖ UNI- 
VERSITY, Kent, Ohio. čia 
dirba lietuvių draugas prof. 
dr. J. Cadzow. Jo nuomone, 
čia būtų galima gauti tas 
pačias sąlygas, kokias siūlo 
Ohio Statė universitetas. 
Yra didelė lituanistikos bib
lioteka.

3. UNIVERSITY OF IL- 
LINOIS at CHICAGO CIR- 
CLE. Jame veikia litua
nistiniai kursai, delsto Ma
rytė Saulaitytė-Stankuvie- 
nė. Smulkesnių žinių apie 
sąlygas negalėjo patirti. 
Nori gauti Ohio univerite- 
to pasiūlymo sąlygas ir tik 
tada žada pateikti savo są
lygas.

4. U.C.L.A., Los Angeles, 
Calif. čia dėsto visiems ge
rai žinoma profesorė dr. 
Marija Gimbutienė. Kiek te
ko patirti telefonu, finansi

nės sąlygos būtų lengviau
sios, nes reikėtų įmokėti tik 
250,000 dol., bet kol raštu 
neturime, tai negalima rim
tai svarstyti. UCLA norėtų 
pavadinti BALTIC STU- 
DIES, o ne Lithuanian Stu- 
dies. Gal tas būtų mums 
priimtina, nes kainuotų 
bent 250,000 dol. mažiau.

L. Raslavičiaus surinktais 
daviniais, pirmųjų trijų 
universitetų sąlygos yra la
bai panašios ir charakterin
gos valstybiniams universi
tetams.

Išklausius pranešimą ir 
dalyvių pasisakymą priim
tas principinis nutarimas, 
kad Lituanistikos Studijų 
Katedra steigtina ir paves
ta PLB valdybai toliau rū
pintis jos ateitimi.

Finansiniai reikalai

Pranešimą padarė PLB 
iždininkas M. šilkaitis ir 
PLJ S-gos pirm. G. Aukš
tuolis. PLB valdyba nuola
tinių pajamų šaltinių kaip 
ir neturi, neskaitant konsti
tucinių nedidelių įnašų. Pa
teikė PLB kasos stovį ir 
"Pasaulio lietuvio” padėtį. 
Aliarmuojančios padėt i e s 
nėra, bet laikas susirūpinti, 
nes veiklai išsiplėtus, dau
giau reikia ir pinigų jai fi
nansuoti.

PLJ S-gos finansinį pa
grindą sudaro kongresų 
rengimo likučiai, kuriais re
miasi tolimesnė veikla.

Iždininkas M. šilkaitis 
pateikė projektą PLB val
dybą aprūpinti nuolatinė
mis pajamomis. Dėl laiko 
stokos, šioje konferencijoje 
jis nesvarstytas, bet papra
šytos Krašto valdybos su 
juo susipažinti ir savo nuo
monę pareikšti.

Baigus bendrą posėdį, po 
vakarienės, atskirų sričių 
komisijos užsidarė kamba
riuose savo specifinius rei
kalus aptarti.

Sekmadienio (III. 23 d.) 
posėdį pradėjo numatytu 
laiku ir komisijos pranešė 
savo svarstybų išvadas:

Kultūros reikalų komisi
jos vardu pranešė V. Klei
za. Be kitų reikalų, numato 

sušaukti, dar šį rudenį, kul
tūrininkų konferenciją ir 
nustatyti kultūrinės politi
kos pagrindus.

Švietimo komisijos vardu 
pranešė Linas Rimkus. To
bulinti mokslo priemones, 
didinti lit. mokyklų mokinių 
skaičių, ruošti lit. kursus 
bei studijų savaites moky
tojams ir studentams.

Politinė komisija buvo 
gausiausia ir ilgiausiai po
sėdžiavo. Jiems pritruko lai
ko Kultūros namuose ir po
sėdį tęsė viešbutyje. Pasi
kalbėjimo išvadas padarė 
Saulius Kuprys. Remia kun. 
K. Pugevičiaus vedamą Lie
tuvių Informacijos Tarny
bą ir dėkoja už darbą. Nu
mato ir toliau rūpintis Lie
tuvos Diplomatijos tęstinu
mu ir prašo Diplomatijos 
Šefą skirti naujus narius. 
Dėkoja kongresmanui ii- se
natoriui už įneštus įstaty
mų projektus, užtikrinti 
diplomatų tęstinumą.

Socialiniai reikalai. Pra
nešimą padarė dr. A. But
kus. Studijuojamos galimy
bės statyti seneliams namus 
su Fed. valdžios parama. 
Surinkti duomenis apie vi
sus lietuvius, gyv. šiaurės 
Amerikoje, padėti patari
mais soc. klausimais ir t.t.

Sporto sekcijos vardu 
pranešė Algis Rugienius, 
Pritaria PL Dienų apimty
je vykdyti sporto žaidynes, 
organizuoja jaunųjų sporti
ninkų išvyką į Australijos 
Lietuvių Dienas, įvykstan
čias 1980. XII. 19 — 1981. 
I. 10. Metinės sporto varžy
bos įvyks š. m. balandžio 
26-27 d. Detroite, kuriose 
dalyvaus 5-600 sportininkų.

"Pasaulio lietuvis”. Pra
nešimus padarė admin. Dai
na Kojelytė ir redaktorė 
Emilija Sakadolskienė. Abu 
pranešimai išdėstyti raštu 
ir įteikti visiems dalyviams. 
Diskusijų metu ne tiek kal
bėta dėl turinio, kiek svar
stytas nepateisinamas vėla
vimas. Vyr. red. R. Saka
dolskis pranešė, kad vėla
vimosi blogybę redakcija ži-

(Nukelta į 10 psl.)
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Kaip vertinama 'ŠIRDIS IŠ GRANITO’

Skaudi knyga apie
skaudžius Įvykius

Skaitytojo minty, be pa
grindinių kategorijų, gerai 
ir blogai parašytų knygų, 
susirikiuoja dar linksmo
sios, liūdnosios, nuobodžio- 
sios, įdomiosios, etc. etc. 
ir... skaudžiosios. A. Spa
lio "širdis iš granito” — 
skaudi knyga, nes ji kalba 
apie skaudžiuosius Lietuvos 
istorijos įvykius — antrąją 
sovietų okupaciją. Iš tikrų
jų, šis romanas apima maž
daug vienų metų laikotarpį 
iš to siaubingo dešimtmečio 
pradžios, kada Lietuvoje 
vyko partizaninės kovos ir. 
kada dar buvo naiviai tiki
masi pagalbos iš Vakarų.

Romano veikėjai seni pa
žįstami iš "Gatvės berniu-

Bendruomenės 
konferencija...

(Atkelta iš 9 psl.) 
nojo ir stengiasi prarastą 
laiką pasivyti. Ne visada 
yra tik redakcijos kaltė.

Dėl turinio pasakė, kad 
"PL” nori būti atviras ir 
nevengs polemikos. Dalyvių 
dalis irgi manė, kad reikia 
ir karikatūrų ir veiksnių 
pokalbių, nors kai kam tas 
ir nepatiktų. Redakcija dir
ba be atlyginimo ir atiduo
da savo laisvalaikį. Vienam 
numeriui paruošti reikia 
apie 380 vai.

Vl-ji tautinių šokių 
šventė

Pranešimą padarė Lais
vojo pasaulio lietuvių VI- 
sios tautinių šokių šventės 
komiteto pirm. Jonas Talan- 
dis. Darbas vyksta, bilietai 
jau parduodami ir labai ge
rai perkami. Sudaryti komi
tetai veikia. Užsiregistravo 
57 šokių grupės su 2,300 šo
kėjais. šokių vadovė Nijolė 
Pupienė parūpino plokštelę, 
pagal kurią visos šokėjų 
grupės mokosi šokių. Muzi
kinė šventės dalis buvo su
trikusi, bet jau susitvarkė 
ir šventei ruošiasi, šokė
jams yra numatyta padeng
ti pusę kelionės išlaidų. Są
mata siekia 180,000 dol. Yra 
reali ir įgyvendinama.

Užsklandai
Konferencija vyko 2 die

nas ir svarstė savo reikalus 
bei išeivijos lietuvių įsipa
reigojimus savo tėvynei 
Lietuvai. Tai buvo ne kokia 
demonstr?z,’įa ar pasirody
mas, bet .bo konferenci
ja. Tok. didelis žmonių 
skaičius «rigbėjo ramiai iš
reikšti stno skirtinga nuo
mones ir prieiti prie visiem 
priimtinų išva ų. Tokios 
konferencijos yra naudin
gos ir šauktinos prieš ren
giamą didesnį įvykį.

ko nuotykių", užaugę į vy
rus ir moteris kartu su sa
vo skaitytojais. Gal todėl 
jie skaitytojui savotiškai 
artimi, svarbūs, nes kas gi 
nenorėtų sužinoti vaikystės 
draugų likimo?

Tačiau nors "Širdy iš gra
nito" vėl sutinkame pajo- 
džargą Nijolę, išaugusią į 
gražią patriotišką merginą, 
Antaną Alėjūną, įsijungu
sį į miško brolių eiles ir Jo
ną Vaitą-Pomidorą, tapusį 
rūsčiu ir pavojingu MGB 
kapitonu, jie visi žymiai 
silpnesni ir mažiau tikri su
augusiųjų rolėse. Nors Alė- 
jūno — Nijolės — Vaito 
meilė trikampyje yra pa
grindinis romano variklis 
bet veiksmas čia per daž
nai skaitytojui, užuot pa
rodžius, atpasakojamas au
toriaus lūpomis, o veikėjai 
per daug stereotipiški. Alė- 
jūnas ir Nijolė — pasišven
tę idealistai, tartum vidur
amžių riteriai, "be baimės 
ir dėmės”, tačiau ir be žmo
giško veido, o neigiamieji 
c h a r a k teriai brūkštelėti 
prabėgom juodžiausiu pieš
tuku. Tik Jonas Vaitas, 
bundančios sąžinės, meilės 
"liaudies priešui" ir nusivy
limo idealizuotam komuniz
mui plėšomas, yra gyvas.

Ar per netolima praeitis, 
ar tragiškų įvykių per plati 
bei per gili apimtis surakina 
mūsų autorių plunksnas ir 
mintis, kad knygos apie tų 
skaudžių jų įvykių metus vis 
gimsta mažakraujės, o jų 
veikėjai negyvena, bet vai
dina, kalbėdami ir mirdami 
su patosu. Iš šios rūšies ro
manų tik Ramono "Kryžiai” 
išvengė egzaltuoto "gyve

------------------- I š K I R P T I----------------------
DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland. Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau išsiųsti man R. Spalio nau
jąjį romaną "širdis iš granito".

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

Adresas...........................................................................*....

nimo scenoj” ir kol kas dar 
nesulaukė sau antrininko.

"širdyje iš granito" ta
čiau yra ir gerų epizodų, 
pulsuojančių veiksmu ir 
įtampa (partizanų kovos su 
okupanto naikinančiais pul
kais ; sužeisto partizano gy
dymas ; vaistų vogimas; 
miestelio užpuolimas; mir- 
tii Jono Vaito ėjimai visa
galės NKVD šachmatų len
toje ir pan.). Tokios ištrau
kos — naudinga lektūra li
tuanistinėse mokyklose Lie
tuvos istorijos pamokoms 
pagyvinti.

"širdis iš granito" yra 
priešpaskutinė knyga iš A. 
Spalio "Vienos kartos isto
rijos ciklo”, šis ciklas, pra
sidėjęs "Gatvės berniuko 
nuotykiais" — vaikyste ne
priklausomoj Lietuvoj — 
apima savo veikėjų margus 
gyvenimus okupacijų ir ka
ro audrose, sekdamas juos 
nuo mokyklos suolo iki Si
biro, nuo partizaninių kovų 
iki išeivio dalios Vakaruo
se.

Nijolė Jankutė
(Laiškais Lietuviams 
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ŠIRDIS IR GRANITO

Romualdo Spalio stambio
sios apysakos ir romanai, 
kurių ligi šiol jis jau yra 
išleisdinęs visą šeštą, ne
užsistovi leidyklos sandėliuo
se. Kiek tik išleidžiama, tiek 
ir išperkama. "Gatvės ber
niuko nuotykių” išėjo net 
du leidimai, ir abu išparduo
ti. Ta, o taip pat "Ant ri
bos” apysakos buvo išleis
tos latvių kalba, bet taip 
pat išparduotos.

Turi būti tam tikra pa
slaptis, kad vienų rašytojų 
beletristinės knygos dūlėja 
sandėliuose, o kitų su pa
mėgimu skaitytojų išgraib
stomos. Visų rašytojų atve
ju kiekvieno knygas tada 
reikėtų pasverti. O kad R. 
Spalis mielai skaitomas, tai 
paslaptis nesunkiai atveria
ma. Jo pasakojimas remia
mas stipria intriga, nuoty
kiu. Nuotykių knygų, žino
ma, visokiausių yra: vieno

se jų nuotykis seka nuotykį 
tik dėl paties nuotykio, o ki
tose pro nuotykius išveda
ma tam tikra idėja. R. Spa
lio romanai priklauso antra
jai rūšiai. Jo kūriniuose vei
kėjai kovoja už teigiamus 
dalykus, už lietuviškumą, 
savo krašto savarankišku
mą. Kai vyksta kova, tai ir 
be nuotykio negalima išsi
versti. Tie dalykai ir pa
traukia skaitytoją, kuris te
bėra lietuviškai gyvas, o 
taip pat mėgsta knygą, ku
ri turi didesnę, įdomesnę in
trigą.

Kaip tik dabar, nors dar 
dar ir 1979 m. atspaustas, 
pasirodė jo naujausias ro
manas, tas šeštasis, išleis
tas "Vilties" leidyklos su 
pik. lt. Donato ir dr. Ginos 
A. Skučų mecenatine para
ma ir pavadintas širdis iš 
granito (380 puslapių, kai
na 10 dol.). Tai tęsinys vie
nos kartos istorijos, pradė
tos "Gatvės berniuko nuo
tykiais” ir dar nesibaigęs. 
Kaip autorius rašo, ciklas 
bus baigtas romanu "Auk
sinio saulėlydžio gundy
mai”, kuriame bus atskleis
tas visų pagrindinių veikė
jų likimas išeivijoje ir Lie
tuvoje.

šitame naujajame roma
ne viskas vyksta Lietuvoje 
po antrojo pasaulinio karo 
— vaizduojamas partizani
nis judėjimas ir valdžios pa
stangos susidoroti su juo. 
Nuotykių, žinoma, daug, kai 
vaizduojamas toks neramus 
ir pilnas pavojų laikotarpis. 
O vaizduojama ne tik atvi
ros kovos tarp partizanų ir 
saugumo dalinių, bet ir 
slapstymasis, žygiai, perse
kiojimai, suėmimai, šnipų 
infiltravimas ir išaiškini
mas. Nukenčia ne tik par
tizanai, bet ir jų ryšininkai 
miestuose ir miesteliuose. 
Norėdamas ko plačiausiai 
pavaizduoti tą nuolatiniuose 
pavojuose esantį sąjūdį, ra
šytojas pateikia net kelių 
rūšių šnipų, išdavimų, sau
gumo agentų ir perdėtai 
kruopščių saugumiečių. Vi
siškai nauja ir kiek plačiau 
pristatoma yra saugumo 
stambaus agento Karalaičio 
figūra, tariamo ar tikro Ru
sijoje užaugusio lietuvio, 
kuris žūsta bene nuo Vaito 
rankos. Kas skaitė R. Spalio 
romanus, be abejo, prisime
na Joną Vaitą-Pomidorą, 
vieną iš spalvingųjų vaikų 
"Gatvės berniuko nuoty
kiuose", kuris, kaip, tur būt, 
ir dera pagal jo kilmę, nu
ėjo dirbti bolševikams ir po 
karo grįžo jau kaip KGB 
kapitonas.

Taip, pagrindiniai veikė
jai — seni pažįstami. Serei
ka romane yra partizanų 
vadas, Alėj finas — stam
baus masto ryšininkas-or- 
ganizatorius, kuriam tenka 
pabūti miestuose ir pašau
dyti miškuose. Kai kas iš 
to pirmykščio vaikų būrelio 
užsienin išbėgo, kai kas Si
bire su mirtim vaduojasi. 
Susitinkam ir su Nijole Va
laityte, ta vienintele mer- 

gaikščiūke, kuri žaisdavo su 
bernaičių būriu "Gatvės 
berniuko nuotykiuose". Ji 
dabar — mokslus bebai
gianti studentė, pašelpianti 
Vaito Sibiran išsiųstus tė
vus. Minkštėja ir Vaitas — 
išgelbsti nuo mirties ar ka
lėjimo Alėjūną ir, kaip skai
tytojas spėtų, nuo agento 
pinklių Nijolę ir, tur būt, 
pats susilaukia nelemto li
kimo per pinkles jį sekan
čio padėjėjo Dangolio (taip, 
tas irgi senas pažįstamas!), 

žinoma, kai tie romanai 
leidžiami ne tuoj vienas po 
kito, skaitytojai gal bus per 
ilgesnį laiką primiršę, kaip 
rutuliojosi herojų likimai 
nuo pirmosios iki dabar šeš
tosios knygos. Bet tai gal ir 
ne bėda: kai naujų knygų 
ne kažin kiek išleidžiama, 
malonu bus ankstyvesnes 
pasiimti nuo lentynos ir iš 
naujo perskaityti. (k.b.) 

(Europos Lietuvis Nr. 10)
Knyga "širdis iš granito” 

gaunama pas spaudos pla
tintojus arba Dirvoje, P. O. 
Box 03206, Cleveland. Ohio 
44103. Kaina 10 dol.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED
O. D. GRINDER 

OPERATOR
Muat be able to form own *el up 
Ai work from blue prints & elose 
tolerance. 30 cenls night shift pre- 
mium. Excellent benefit*.

LUCAS MACHINE 1)1V.
12302 KLRBY AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44108 
Equal Opportunity Employer M/F

(H-18)

MACHINE OPERATORS 
MACHINE SET-UP

FOR 
BROWN A SHARP SCREW 

MACHINES 
HARDH1NGE AHC HARDHINGE HNC 

WARNER * SWASEY IAB
FOR

KART TIME EVENING HOURS 
4 P. M. TO S P. M. 

TECHNICab DEVEI.OPMENT 
COMPANY

24 E. GLENOLDEN AVĖ.
GLENOLDEN. PA. 19036 

215-583-9400
(10-14)

FOREMAN. Area manufacturer ha. 
immediate opening for a lead foreman 
for 3rd shifl. The ideal applicant 
will have experience in plaslic injec 
tion and shultle molding. Duties will 
include supervision of employeei and 
all operation. of shift. 3-5 years ex- 
perience preferred. We offer an ex- 
Cellent salary and benefit package. 
Pleane call for appointment: P*ul 
Boales.

MER1T PLASTICS INC.
400 Nassau Avė.

East Canton. Ohio 44730 
216488-1231

An Equal Opportunity Employer 
(12-14)

WANTED
O. D. GRINDER 

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

LUCAS MACHINE DIV. 
12302 KIRBY AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 44108
Equ-il Opportunity Employer M/F

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR

Mušt be able to • sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Mušt 
have tools with a minimum of 5 years 
experience in tool work.
This positions offer excellent fringe 
benefits including cost of living in- 
creases and Blue Cross & Blue Shield 
with major medical. Top area rates. 
Contact JIM PA I 1 ON. 1-3 p. m.

513-294-7575
H&H INDUSTRIES INC.

2801 W1LM1NGTON PIKE 
DAYTON. OHIO 45419

An Equal Opportunity Employer 
(12-15)



1980 m. balandžio 3 d. DIRVA Nr. 14 — 11

■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

LIETUVIŲ NAMAI 
PLEČIA VEIKLĄ

Toronto Lietuvių Namų 
metinis narių susirinkimas 
įvyko š. m. kovo mėn. 16 d. 
Dalyvavo 291 registruoti 
nariai. Susirinkimo pirmi
ninku buvo pakviestas V. 
Bireta ir sekretorium J. Va
ranavičius.

Pirmininkas Algis Sen
kus, pakvietęs susirinkusius 
pagerbti minutės susikaupi
mu ir atsistojimu mirusius 
narius, apžvelgė valdybos 
1979 m. veikla. Jo nuomone, 
praeitais metais veiklos at
žvilgiu Lietuvių Namai per
gyveno pereinamąjį laiko
tarpi, nes j valdybą buvo iš
rinkta keletas jaunimo at
stovų, kurie turėjo įtakos į 
vedama veiklos politiką. 
Šios veiklos pagrindus su
darė: rūpinimasis patalpų 
pagerinimu, išlaikymas ir 
plėtimas visuomeninės vei
klos, organizavimas šalpos. 
Nors buvo paruoštas pro
jektas pertvarkyti mūsų 
pastato išorę, kuriam nariai 
buvo pritarę, tačiau valdy
ba nuodugniai išstudijavus, 
priėjo išvada tuo tarpu nuo 
šio projekto ir remonto dar
bų susilaikyti.. Dabartinis 
pastatas nepatenkina visų 
mūsų bendruomenės reika
lavimų ir ateitvje reikės jį 
didinti ir daryti vidujinių 
pertvarkymų. 1979 m. buvo 
nupirkta autoaikštė už 
$145,000, kuri yra būtinai 
reikalinga pastato naudoji
mui pagal miesto taisykles. 
Visuomeninė veikla turėjo 
tikslą atgaivinti ir išlaikyti 
lietuviškus papročius. Tal
kininkaujant pagalbinėms 
o r g a nizacijoms, jaunimo, 
moterų ir vyrų būreliams, 
buvo surengta Velykų Sta
las, Kūčios, Užgavėnės, N. 
Metų sutikimas ir daug ki
tų parengimų, šalpos srity
je valdyba rėmė lietuvių or
ganizacijas ne tik nemoka
momis patalpomis, bet stip
rino jų veiklą, išmokėjus 
joms apie $20,000 pašalpų. 
Be šių darbų, valdyba rūpi
nosi įvairiais administraci
niais klausimais ir proble
momis, palaikė ir stiprino 
ryšius su valdžios pareigū
nais ir įstaigomis, kad už
tikrinti organizacijos ateitį. 
Visų tikslas yra išlaikyti 
lietuvybės tęstinumą išeivi
joje bet kokia kaina, panau
dojant moralines ir mate
rialines priemones.

Iždininkas dr. J. Slivins- 
kas padarė apžvalgą 1979 
finansinių operacijų. Lietu
vių Namų turto vertė kny
gose yra $918,000, per me
tus padidėjęs $175,000, nes 
buvo nupirkta autoaikštė už 
$145,000 ir papildytas in
ventorius. žemės ir pastato 
vertė knygose yra $769,000, 
tačiau rinkos kaina dvigu
bai didesnė. Balanso pasy
vas rodo organizacijos sko

las, kurių yra iš viso $283,- 
000. Palyginus su 1978 m. 
skolos padidėjo tik $38,000, 
nes senos paskolos priva
tiems asmenimms pagal pa
sižadėjimus ir paskolos la
pus buvo apmokėtos, tačiau 
mortgičiai padidėjo, gavus 
naują paskolą $110,000 už 
pirktą autoaikštę, kuri nu
matoma apmokėti 1-2 metų 
bėgyje. Nariams gryno tur
to priklauso už $635,000, 
arba kiekvienam nariui apie 
$400. Ir tai yra tik knygų 
vertė, o ne rinkos, kuri yra 
žymiai aukštesnė. 1979 m. 
pajamų buvo gauta $522,- 
000, mažiau $30,000 palygi
nus su 1978 m. ir išlaidų 
buvo apie $401,000. Tš viso 
buvo gauta pelno $122,000 
apie $80,000 mažiau negu
1978 m. Kainų nepastovu
mas, infliacija turėjo nei
giamos įtakos ir į finansi
nes operacijas. 1980 m. są
matoje numatoma gauti pa
jamų $561,000 ir išlaidų — 
$389,000. Bus kreipiamas 
didesnis dėmesys j nepro
duktingų išlaidų suvaržymą 
ir pajamų pakėlimą iš bin- 
go, nuomų ir svetainės ”Lo- 
kio” patarnavimų.

Išsamų pranešimą apie 
visuomeninę veiklą padarė 
valdybos narys T. Stanulis.
1979 m. bėgyje organizaci
jos nemokamai naudojosi 
LN patalpomis savo posė
džiams, repeticijoms, susi
rinkimams, koncertams, pa
rodoms ir kitiems parengi
mams, kurių iš viso buvo 
446. Lietuvių Namų visuo
meninė veikla reiškiasi per 
p a g a lbines organizacijas: 
jaunimo, moterų ir vyrų bū
relius. Jaunimo veikla yra 
atremta į 11 asmenų valdy
bą, kuri sudaro branduolį 
jaunimo, apie kurį teikiasi 
neorganizuotas jaunimas. 
Valdybos suorganizuotuose 
slidinėjimo savaitgaliuose, 
filmų vakaruose, stovyklo
se jaunimas gausiai daly
vauja ir bendrauja. Moterų 
būrelis surengė dailės paro
dą, talkininkavo ne tik LN 
parengimuose, bet padėjo 
KLB Toronto apylinkės ir 
parapijų renginiuose. Vyrų 
būrelis 1979 m. suorganiza
vo pavasario gegužinę, poil
sio stovyklą, žiemos sutiki
mo vakarą ir talkininkavo 
kituose LN parengimuose, 
šių pagalbinių organizacijų 
veiklai koordinuoti yra su
daryta iš jų ir valdybos at
stovų visuomeninės veiklos 
komitetas, kuris planuoja 
įvairius renginius, šis ko
mitetas rūpinasi ir naujų 
narių verbavimų, kurių 
1979 m. įstojo 41 narių ir 
21 kandidatų, šiuo metu LN 
turi 1500 pilnateisių narių, 
200 kandidatų ir 120 jaunu
čių.

Su statybos komisijos 
darbais supažindino valdy
bos narys H. Lapas. Pr. me-

Gyvataro šokėjai ir vadovai. Pirmoje eilėje iš kairės: G. Breichmanienė. Ramona 
Kochankaitė. Anelė Murauskaitė, Tereso Kochankaitė, Vida Stankutė, Tūta Urbaitytė, Anita Pa
kalniškytė, Jolanta Jokubynaitė, Sabina Kontaenytė, Aldona Gedrimaitė, Lora Pietrantonio, 
Ramunė Verbickaitė, Irena Jokubynienė. Antroje eilėje: Toama Kochanka, Andrius Stanaitis, 
Arvydas Gudinskas, Robertas Tirilis, Raymundas Butkevičius, Linas Zubrickas. Stepas Ulbinas, 
Kęstutis Kaminskas, Marijus Gudinskas, Edvardas Labuckas, Algis Trumpickas, Paulius Joku- 
bynas ir Vytautas Gedrimas. J. Miltenio nuotr.

GYVATARUI
30 METU

Lietuvių skaičiumi negausi 
Hamiltono kolonija, pagarsėjo 
visame laisvame pasaulyje sa
vo meniniais vienetais: Auku
ru, Aidu ir Gyvataru. S.m. 
balandžio 13 d. tautinių šokių 
ir dainų koncertu Scott Park 
salėje Gyvataras paminės savo 
veiklos 30 m. sukaktį. Daug 
gražių žiburėlių sušvytėjo ir 
užgęso laiko tėkmėje ... Gyva 
tarui, gi, buvo lemta išgyventi 
30 metų aktyviai, planingai 
dirbant, auginant naują prie-

tais buvo vykdomi vidaus 
įrengimų pagerinimai. At
naujintos visų salių grin
dys, įrengti 3 bufetai bingo 
žaidimams, p e r t v arkyta 
bingo raštinė, salėse perda
žytos sienos, pagerinti vir
tuvių įrengimai, svetainėje 
"Lokys” įsigyta 40 naujų 
kėdžių, naujas maistui šal
dytuvas ir atlikta kitų 
smulkaus remonto darbų.

Valdybai papildyti iš de
vynių kandidatų buvo iš
rinkti: O. Delkus, B. Jac
kus, T. Stanulis ir A. Šilei
ka. Į revizijos komisiją, ne
sant daugiau kadidatų, A. 
Jucys aklamacijos tvarka 
buvo išrinktas trims me
tams.

Valdybos nariui H. Lapui 
pasiūlius buvo priimta vien
balsiai rezoliucija, kurioje 
prašoma Kanados vyriausy
bė paremti Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongreso 
priimtą 1979 m. lapkričio 
mėn. 13 d. rezoliuciją įvyks
tančioje 1980 m. Madrido 
konferencijoje, reikalaujant 
atstatyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę. 
Diskusijose nariai domėjosi 
LN veiklos, pašalpų skirs
tymo, statybos ir kitais rei
kalais, kuriems paaiškini
mus davė valdybos nariai. 
Susirinkimas, prasidėjęs 3 
vai. 30 min. p. p. buvo už
baigtas 6:45 vai. p. p., pra
ėjo labai darbingoje nuotai
koje, be jokių ginčų ar prie
kaištų.

auglį tiek pačių šokėjų, tiek ir 
iš jų eilių iškylančių gerų ir pa
sišventusių mokytojų. Per 30 
m. Gyvataro šokėjų tarpe su
sikūrė 18 lietuviškų šeimų, ku
rių prieauglis - vaikai - kai 
kurie jau net vyresniųjų gru
pėje šoka. Taigi, kol bus šo
kančio jaunimo, Gyvataro tęs
tinumas užtikrintas, nors viso
se lietuviškose kolonijose lyg ir 
jaučiamas aktyvaus jaunimo 
trūkumas. Šiuo metu Gyvata 
ras trijose grupėse turi 80 na
rių. Jei dar pridėti veteranus 
šokėjus, kurie pasirodo tik spe
cialiomis progomis, tai dar vis 
siekia 100 narių.

Ne visados Gyvataro kelias 
buvo be apsivylimų ir nesėk
mių. 1950 m. G. Breichma
nienė pradėjo dirbti su 6 porų 
grupele, kuri kantraus, ilgo 
darbo pasėkoje, išaugo į stiprų 
vienetą. Pirmieji Gyvatarą 
pastebėjo ir iškėlė kanadiečiai. 
1959 m. Kiwanis festivalyje 
laimėtas aukso medalis, 1962, 
1963,1964 m. Freedom Festi
valiuose laimėtos pirmos vie
tos. EXPO 67 metų Kanados 
valdžia siunčia Gyvatarą į Re
gina Saskc. Winnipegą ir ki
tur. Ontario dienai EXPO 67 
pasirenka tarp kitų grupių ir 
Gyvatarą, o 1968 m. išsiunčia 
net į Prancūziją atstovauti Ka 
nadai tarptautiniame festiva
lyje - Montrejeau. Canadian 
Folk Art Council direktorius 
Leon Kossar pabrėždavo, kad 
lietuvių šokiai labai kultūringi 
švelnūs, lyriški, o mergaitės 
pasipuošusios savo gražiais tau
tiniais rūbais, yra kiekvieno 
tarptautinio festivalio didžiau 
šia atrakcija.

Aplankius dar keletą kartų 
nuo visų atsiskyrusius Vakarų 
Kanados lietuvius, pradedant 
nuoSudbury, Sault St. Marie, 
Winnipeg, neužmirštamos 
programos Jubilee auditorijoje 
Edmontone, Calgaryje, pa
siektas net Vancouveris. Daly
vauta 4 tautinių šokių šventė
se Chicagoje, aplankyta New 
Yorko, Philadelphijos, Cleve
lando, Los Angeles lietuviai. 
Tačiau Gyvataras neapsiribo
jo tik Kanados ir Amerikos 
kontinentais. 1974 m. vasario 
mėn. aplankyta Kolumbijoje 
Medellin ir Bogota, kur suruoš 
ta 9 koncertai, daugiausia ko- 
lumbiečių publikai. 1976 m. 
gruodžio 22 - 1977 m. sausio 
15 d.d. Gyvataras padarė is
torinį šuolį per Pacifiką į toli

mąją Austaraliją: Melbourną 
Adelaidę, Canberą ir Sydney. 
Si kelionė buvo pati tolimiau
sia, pareikalavusi daugelio 
pastangų iš Gyvataro ir juos 
kvietusių Australijos lietuvių, 
bet dabar, žiūrint jau iš kele
to metų perspektyvos, buvo 
verta visų pastangų. Ryšys 
tarp Kanados ir Australijos lie
tuviško jaunimo tebėra stiprus 
šiltas, pastovus. Australijos šo
kėjų grupės lyg ir atbudo, ga
vusios naujo kraujo, paskati
nimo. Viena Gyvataro šokėja
- Anelė Kaminskaitė - ištekėjo 
už melbourniškio Šarūno Mor
kūno ir gražiai vadovauja 
‘Klumpakojui’ Melboume.

Per 30 metų Gyvataro išva
ryta graži darbo vaga, palik
sianti savo pėdsakus ir ateičiai ■ 
Per savo veiklos laikotarpi Gy
vataras yra išleidęs 3 leidinius
- albumus (rengiasi leisti ket
virtą), susukęs 5 filmas ir kele
tą video juostų.

Gyvatarui vadovauja: Ge
novaitė Dumčiūtė-Breichma- 
nienė, jos pavaduotoja - Irena 
Jokubynienė, jaunių mokytoja
- Jolanta Jokubynaitė. Gru
pės akordeonistas - Kazimie
ras Deksnys. Seniūnai: Ma
rius Gudinskas ir Rūta Urbai
tytė. Gyvataras dėvi autentiš 
kus tautinius rūbus, austus 
dail. A. Tamošaitienės ir A. 
Vaitonienės.

LIETUVIŠKA RADIJO 
STOTIS 

"GINTARINIAI AIDAI”

Tai įvyko prieš dviejus 
metus 1978 m. sausio mėn. 
13 dieną, kai pirmą kartą 
Hamiltone radijo bangomis 
prabilo į hamiltoniečius lie
tuviškai jaunas inžinerijos 
studentas Eduardas Stun- 
gevičius. Jis pamėgo radijo 
darbą dar būdamas gimna
zijoje. Pradėjęs universite
tą, radijo stotyje praleis
davo visus savo laisvalai
kius, duodamas žinias ang
lų kalboje. Stotį padidinus 
atsirado nauji interesai, bū
tent, savaitgalius skirti 
daug iakultūrinei progra
mai. Eduardas Stungevi- 
čius ir buvo tas iniciatorius, 
kuris pradėjo lietuvišką 
programą.

(Nukelta į 12 psl.)
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Radijo programos "Gintariniai Aidai” kolektyvas: Edvardas 
Labuckas, Aušra Pleinytė, vedėjas Edvardas Stungevičius, Dalia 
Pajarskaitė ir Antanas Rašymas.

(Atkelta iš 11 psl.)
Pirmoji, kuri su malonu

mu sutiko talkininkauti, 
buvo studentė Aušra Plei
nytė. Eduardo tikslas buvo 
supažindinti kiek galima 
daugiau jaunu studentų su 
lietuviškos radijo progra
mos darbu, todėl neužilgo 
prisijungė dar viena gra
žiai kalbanti lietuviškai 
McMaster universiteto stu
dentė Dalia Pajarskaitė. 
Kiek vėliau prisidėjo dar du 
nauji pranešėjai, būtent: 
studentas Edvardas Labuc
kas ir McMaster universite
to inžinerijos studentas An
tanas Rašymas.

JSTRUCTURAL STEEL 
I DETAILERS

A Pittsburgh based heavy structural steel 
.ji fabricator has immediate positions availa-
■ ble for Structural Steel Detailers. Mušt have 

technical schoding with 2-3 years' vrorking 
experience as Structural Steel Detailer. Ex- 
cellent wages and paid benefits.

W Send resume and salary requirements to:

■ LEVINSON STEEL COMPANY
S r.O. Bo. 1417
M Pittsburgh, Pa. 15203
SL 12)-48-V3200-.^,tt'715

•14,783 — *19,627 
(Depandng on Exp«rience) 

(5%»*tCWMrwrtW)

RN’S
abedskm

• P8YCMATNC AND MALY8I8
• CHROMC-MHANUTATIONUNTt 

'• BBMBICYR00M
ARE YOU UNCHALLENGED M YOUR CUR- 
RBfTPOamOM?
ARE YOUViTERESTED M THE DEVELOP- 
MB4T OF A NEW NUR8MG 8PEOALTY?
MALĖ AND FEMALE HEALTH CARE PRO* 
VIDER8 AT THE STATĖ PRI8ON OF 
8OUTHERN MCHGAN M JACK80N ARE 
FOROMG A NEW FRONTER M NUR8MG 
WTTH THEC0RRECT10NAL ŠĖTONO.

CHKKOUTTNEFNMEfe 
YOUIL K MLMHTHJLLY NPRM8SN

CAU: Oram MMdfr.RN 
(517) 787-8400

GINTARINIAMS AI
DAMS Hamiltone šven
čiant dviejų metų sukakti 
radijo stotyje jau dirbo 
penki jauni lietuviai studen
tai, kurie skiria savo laisvą 
laiką lietuviškai programai. 
Tai be abejo yra girtinas 
darbas ir vertas hamilto- 
niečių pasididžiavimo.

ši stotis yra išlaikoma 
studentų unijos, nedaro jo
kio pelno, nemoka mėgė
jams jokių algų, nes yra 
skirta grynai kultūriniams 
reikalams. Lietuviški veik
los skelbimai, pranešimai, 
žinios yra skelbiami veltui 
ir yra labai laukiami.

Nuoširdūs hamiltoniečiai 
savo aukomis suteikė gali
mybę įsigyti gerą rinkinį 
lietuviškų plokštelių ir mag
netinių juostų.

Programa yra girdima 
. kas sekmadienį banga 93.3, 

stotis CFMU FM, nuo 2 vai. 
iki 2:30 vai. po pietų.

Hamiltoniečiai sveikina 
savo jauną kartą pradėjus 
trečius lietuviškos radijo 
metus, linki jiems ištver
mės, kad GINTARINIAI 
AIDAI niekada nenustotų 
aidėję Hamiltone. (k)

PALM BEACH
LB SUSIRINKIMAS

š. m. kovo 15 d. LB Palm 
Beach apylinkės valdyba 
buvo sušaukus metinį narių 
susirinkimą, į kurį atsilan
kė LB krašto valdybos 
pirm. inž. Vytautas Kutkus 
su ponia ir Floridos apygar
dos valdybos pirm. Kazimie
ras Gimžauskas.

Po svečių pasveikinimo ir 
žodžio sekė metinis narių 
susirinkimas, kuriam pir
mininkavo Br. Aušrotas ir 
sekr. dr. K. Giniotienė. Apy
linkės valdybos veiklos pra
nešimus padarė pirm. Straz
das ir ižd. A. Šalkauskas. 
Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Br. Aušrotas. 
Lietuvių fondo pranešimą 
padarė atstovė V. Aušro- 
tienė ir Lietuvių kapų — 
sekcijos pirm. J. Kakubaus- 
kas.

Dviejų metų kadencija 
yra pasibaigus šių valdy
bos narių: Strazdo, Jaku
bauskienės ir Šalkausko. .Tų 
vieton išrinkti I. Manomai- 
tienė, L. Staškūnas ir A. 
Milaševičius. Pareigom pa
siskirstys artimiausiu laiku. 
Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu. Po susirinkimo 
Jakubauskienė, Giniotienė, 
Šalkauskienė ir Strazdienė 
visus pavaišino kavute ir 
skaniais pyragaičiais.

P. Mikšys

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

OPPORTUNiTIES
ManlttM Forge CorporatMn bes 2 Nso posltiom Inv 
madlafely availab* In its onginaaring dopartment.

• FOR6ING DIE DESIGNER
• FORGING DRAFTSPERSON

Vau mušt eiperlence sriMi variom forging sor an engi- 
naaring background. Wo aro Mdking Individuali who are ag- 
gresdve and aagar fo kars. For more Informatlon. 
pteasa contact 

jUNBTBCORFORAMON
HtorOfy.Mt4NM 

(616)723-3523
Unitai*')

H - —

AŠTRŪS, BfT MiGIAMI...
Stefanija Stasiene

Krienai, armoracia rus- 
ticana, visiems gerai pažįs
tami augalai. Kaip priesko
nis ypač mėgiami prie vir
to kumpio, žuvies, kiauši
nių bei eile kitų patiekalų.

Charakteringi savo ašt
riu eteriniu aliejumi, kuris 
dažnai net ašaromis pavilgo 
mūsų akis bei skruostus. 
Nors krienai jau žinomi 
prieš 3000 metų, tačiau ku
linarijoj niekad didelės 
reikšmės jiem nebuvo ski
riama. Ilgai net buvo laiko
mi, kaip kenksminga pikt
žolė. Prancūzų virtuvę krie
nai pasiekė gana vėlai, net 
tokie kulinarai kaip Escof- 
fier juos visiškai ignoravo. 
Italijoj jie taip pat niekad 
nebuvo populiarūs. Tuo tar
pu skandinavai krienus la
bai mėgsta ir labai plačiai, 
kiek tik jų vaizduotė leidžia, 
juos naudoja.

Anglai vartoja krienus 
daugiausia padažams, ma
rinatams ir išimtinai tik su 
jautiena mėsa.

1796 metais Augsburge 
išleistoje virimo knygoje 
randame tik du receptus, 
kur padažui panaudoti 
krienai. Mat tuo laiku krie
nus dar labai ne daug kas 
vartojo. Kitoj virimo kny
goj išleistoj Bostone 1896 
m. taip pat vos tik keletas 
receptų, kuriuose panaudo
ti krienai. Tais laikais šia
me krašte krienai dar buvo 
labai mažai kultivuojami, 
tik 20-tame amžiuje pradė
ta į krienus kreipti daugiau 
dėmesio ir plačiau juos 
vartoti.

Tuo tarpu medicinoje 
krienai buvo daug anksčiau 
naudojami įvairiom ligom 
gydyti.

Jau 16-tame šimtmetyje 
Tabernaemontanus savo už
rašuose pažymėjo, jog ger

manai verda krienus su mė
sa ir tą viralą naudoja plau
kų augimui sustiprinti. Bri
tai maišydavo krienus su 
kiaušinio tryniu ir naudo
jo reumatui gydyti. Pana
šių patarimų randame ir 
1805 metais Deerfielde, Ma. 
išleistoje knygoje. Tačiau 
daugiausia buvo skiriama 
reikšmės krienams, kada 
paaiškėjo, jog juose yra di
delis kiekis vitamino C. Ta
da krienai tapo pagrindiniu 
vaistu prieš skorbutą.

šių dienų medicinoje krie
nai mažai ką reiškia ir var
tojami tik kaip prieskonis 
prie maisto, nes sužadina 
nepaprastą apetitą.

Lietuviai krienus labai 
mėgsta. Lietuvoje buvome 
įpratę krienus daugiausia 
naudoti Velykų metu. Mat 
po žiemos šalčių, anksti pa
vasarį, kasami krienai. Ki
tu metu kasami krienai ne
tinka vartojimui. Iškastas 
ar nupirktas krienų šaknis 
reikia keletai valandų pa
merkti į šaltą vandenį. Pas
kui plonai nulupti, supiaus- 
tyti gabalėliais ir trintuve 
sutrinti. Geriausia krienus 
ruošti arčiau ventiliatoriaus 
ar atvirame ore, nes tada 
netenka ašaroti. Sutrinti 
krienai turi sąvybę tuoj 
keisti spalvą — tamsėti. 
Rūkštis išlaiko baltą spal
vą, todėl naudojamas actas 
ar citrinos rūgštis.

Vartojant citrinos rūgš
tį vienai vidutiniai šakniai 
imti 3-jų citrinų sultis, šiek 
tiek cukraus ir druskos pa
gal skonį. Paruošus sudėti 
į šviesą nepraleidžiantį in
dą ir sandariai uždarius lai
kyti šaltai. Turint didesnį 
kiekį paruoštų krienų gali
ma sudėti į nedidelius šal
dymui tinkamus indus ir 
užšaldyti. Tokiu būdu visa
da galima turėti šviežių 
krienų. Patartina krienus 
duoti į stalą originalia jų 
spalva ir nemaišyti su ki
tom daržovėm, kaip pav. 
burokėliais ir t.t.

Im^Ii NAT1ONW1DEK i INSURANCE j Nat-oras-de *• O" y**

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

WANTED EXPERIENCED 
ESTIMATORS

Liįtht and heavy steel plate and struc- 
turai labrication. Mušt be able to take 
oll moteriai Irom custon* blueprmt. 
and have knowledge of labor hour. 
required for labrication. Aprlicantt 
mušt have expenence m thi. lield to 
apply. Salary coinnieti.it ra te w.th tx 
Įjerience. Apply or call to Mr. MIKf 
l’ETROVICH.
IRWIN STEEL l'ABRICATORS 

1545 WH1PPLE RD. S.W.
CANTON. OHIO 44705 

216*477-4555 
An l.qual Opportunity Fmphiver 

<*»-1 i> 

tVANTF.O JOURNEYMEN 
OR IST C1ASS SKILLED 
TOOL MAKER/4 SLIDE 

jpttns Mtg. tompeny in the Balti- 
■nore area has openmg for eyperi- 
enced 4 .ltde or related tool maker. 
t'o.npany i» espanding into new build 
ina wnb eticellent working connition. 
and įlaty package Eor infoimation, 
nr to rrange local interview call 
(301) 366-8700 Mon.-Fri- 8-430.

coinnieti.it
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■ Bostono lietuviai
RUDENS RITMU

Kultūriniam Subatvaka- 
ry kovo 22 d. buvo prista
tyta rašytojo Jurgio Blekai
čio poezijos rinkinys "Ru
dens ritmu”.

Vakarą pradėjo Sutvaka- 
rių pirm. inž. Edmundas Ci
bas. Jis pakvietė Birutę 
Vaičjurgytę supažindinti su 
rašytoju Jurgiu Blekaičiu ir 
literatūros kritiku Vytautu 
A. Jonynu, ką ji labai gra
žiai atliko. Literatūros kri
tikas Jonynas kalbėjo apie 
J. Blekaitį, pradėdamas nuo 
jų gimnazijos pirmųjų suo
lu, kur jie mokėsi, iki pa
skutinių dienų, kada jie iš
siskyrė. Dabar Blekaitis 
gyvena Washingtone, o Jo
nynas Kanadoje. Toliau ap
žvelgė Jurgio Blekaičio raš
tus, pradedant pirmaisiai, o 
ilgiausiai sustojo ties "Ru
dens ritmu”.

Pats autorius Jurgis Ble
kaitis paskaitė keletą naujų 
eilėraščių, kurie neįtraukti 
į šią knygą.

Tokiais renginiais yra di
delis susidomėjimas. Tauti
nės S-gos salė buvo perpil
dyta publikos. Buvo daug 
jaunimo, o taip pat atva
žiavusių iš Cape Cod ir kitų 
vietovių. Programai pasi- 
bdaigus, daug kas įsigijo 
naują knygą, o autorius, no
rintiems, ją pasirašinėjo.

NAUJOVĖS LAUKIAMAM 
LAISVĖS VARPO 

KONCERTE

Radijo valandos "Laisvės 
Varpas” veikla remiasi ne 
tik kas sekmadienį lietuvių 
ir anglų kalbomis perduoda
momis lietuvių programo
mis iš dviejų radijo stočių, 
bet taip pat jo rengiamais 
koncertais, kurių kasmet 
įvyksta po du — pavasarį ir 
rudenį. Tie koncertai išsi
skiria iš kitų renginių savo 
aukštų lygiu, naujovėmis ir 
punktualumu.

Balandžio 13 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos trečio 
aukšto salėje įvyks jau 41- 
mas Laisvės varpo tos rū
šies renginys. Jame bus net 
trys naujovės: komp. Da
riais Lapinsko sukurta 

"Tolminkiemio” k a n tata, 
Bostone dar negirdėta solis
tė Laima Lapinskienė ir 
jaunas smuikininkas Aras 
Lapinskas, kuris dalyvaus 
ne tik kantatos atlikime, bet 
taip pat solo smuiku atliks 
G. Ph. Telema ir E. Molen- 
hauser kūrinius. Akompa
nuos komp. Darius Lapins
kas.

Tolminkiemio kantata pa
rašyta smuikui, mezzo-so
pranui ir fortepionui, nau
dojant iš K. Donelaičio "Me
tų” teksto ištraukas ir liau
diškuosius mūsų dainų žo
džius. Kūrinyje naudojamos 
senoviškos, barokinės kan
tatos forma, tik vietoje baž
nytinių giesmių joje įvestos 
lietuvių liaudies dainos.

• Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos Bostono skyrius sa
vo 30 metų veiklos sukak
ties balių ruošia 1980 m. 
lapkričio 1 d. 7 vai. vak.

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

PARENGIMAI

• Laisvės Varpo pavasa
rinis koncertas, kuriuo bus 
paminėta Kristijono Done
laičio 200 metų mirties su
kaktis, įvyks balandžio 13 
d., per Atvelykį. Programą 
atliks iš Chicagos — pia
nistas kompozitorius Darius 
Lapinskas, solistė Laima 
Lapinskienė ir smuikinin
kas Aras Lapinskas.

• Motinos Dienos minėji
mas, kurį rengia Moterų 
Federacijos klubas, įvyks 
gegužės 4 d. 3 vai. p. p. Tau
tinės S-gos namuose, So. 
Bostone. Kartu bus rank
darbių paroda.

• Parapijos sueiga — re- 
union ir parapijos 75 metų 
sukakties minėjimas įvyks 
gegužės 11 d. nuo 5 iki 10 
vai. vakaro Lantana resto
rane, Randolph, Mass.

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventės minėji
mas lapkričio 23 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditori
joj, So. Bostone.

LKVS Ramovė Clevelando skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Pr. Mainelis, pirm. K. 
Gaižutis, J. Raškauskas, I. Stankus, J. Šlapelis, V. Skirpstas ir J. Citulis. V. Bacevičiaus nuotr.

REIKIA DAR 35,000 
DOLERIŲ

Dr. John Cadzow, Kent 
Statė universiteto Ethnic 
Heritage Program direkto
rius, išsiuntinėjo Clevelan
do ir apylinkės lietuviams 
brošiūrą liečiančią lituanis
tinių studijų programą, ku
ri plečiama ir reikalinga pa
ramos. Jis rašo:

"Svarbi programos dalis 
yra Lituanistinis Stipendi
jų Fondas, šiuo metu mes 
siekiame surinkti 50,000 do
lerių ir iki šiol jau esame 
gavę 15,000 dolerių. Pasie
kus 50,000 dolerių ribą, me
tiniai šios sumos procentai 
sudarys apie 4,500 dolerių 

ATLIKITE 
RTA TIKRINIMĄ

Kaip RTA savininkas jūs turėtumėte 
žinoti ką jūsų transporto sistema 
reiškia. Atlikite šį mažą pratimą, kad 
matytumėte ar jūs esate transporto žinovas. 
Jūsų kaina lokaliniam susirinkimui autobusu 
yra 25 c. Kiek tai kainuoja RTA?

□ A. 254
□ B. 464
□ C. 734
□ D. 1.25

kurie bus naudojami Litua
nistikos stipendijai. Pagrin
dinis kapitalas niekad ne
bus paliestas. Stipendijai 
bus naudojami tik procen
tai.

Lituanistikos stipendija 
bus skiriama studentui, ku
ris pakankamai žino lietu
vių kalbą ir kuris sutiks 
magistro ar doktorato tezę 
rašyti lietuviška tema.

Stipendijos tikslas yra 
dvigubas; pirma bus teikia
ma studentui, kuris sutiks 
savo diplominį darbą rašyti 
humanitarinių ar socialinių 
mokslo srityje pav. geogra
fijos, istorijos, literatūros 
ar politinių mokslų. Dažnai 
studentas norėtų savo dip

lominį darbą iš šių sričių 
rašyti, tačiau dėl lėšų sto
kos jam tai neįmanoma, an
tra Lituanistikos stipendija 
padės paruošti ateities mok
slininkus, kurie galės atsto
vauti ir ginti Lietuvos rei
kalus kritišku atveju. Lie
tuvos bylos reikalu dažnai 
susilaukiam kritikos, kuriai 
atremti neturim pasiruošu
sių asmenų.

šiuo tikslus kreipiamės į 
Jus prašant finansinės pa
ramos. Aukas galima nura
šyti nuo mokesčių remian
tis šiuo n-riu 34-6576307. 
čekius rašykite: Lithua
nian Fellowship Fund.

Malonėkite finansiniai pa
remti šį svarbų darbą”.

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

9837 SOUTH HEDZIE AVENUE
EVERGREEN MUK, ll. 60642
T«L 422200d

Čia yra užuomina: jūsų bilietas 
padengia tik 20% konkrečios 
išlaikymo kainos 
pasinaudojant RTA.

IU7I
Greater Cleveland 

Regionai Transit Authority

Sekančia savaitę rasite atsakymą šiam galvosūkiui.
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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.

Clevelando lietuvių kolonija bus rodoma per 5-tą televizijos stoti, ”Afternoon Exchange" 
programoje, ketvirtadienį, balandžio 10-tą dieną, tarp 4 ir 5 vai. p. p.

Filmavimas buvo padarytas kovo 23-čia d., ’Teoples and Cultures” lietuvių kolonijos lan
kymo metu. Pastangos šiam retam televizijos pasirodymui buvo padarytos Vidos Gaižutytės, 
kuri atlieka ”Associate Producer” pareigas "Aftemoon Exchange” programoje.

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

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 6 D. studen
tų ateitininkų ruošiami Velykų 
šokiai Lietuvių Namuose.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dabšienė iš Los Angeles. 
Koncertas įvyks DMNP para
pijos salėje.

• BALANDŽIO 13 D. BALF 
metinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 19 D. moks
leivių ir studentų ateitininkų 
tradicinis literatūros vakaras 
Lietuvių Namuose. Dalyvaus
ašytojas Jurgis Jankus.

• BALANDŽIO 20 D. Madų 
paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• BALANDŽIO 26 - 27 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoj Komu
nija.

• GEGUŽĖS 4 D. Čiurlio
nio ansamblio ir jo vadovo A. 
Mikulskio sukaktuvinis kon- 
certas-akademija.

• GEGUŽĖS 10 D. Pabal- 
tiečių parengimas. Ruošia A. 
L. Taryba Clevelando skyrius.
'• GEGUŽĖS 11 D. — Šv. 

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18 — 4’00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius.

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

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

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

• RUGPIŪČIO 9-10 D.D., 
Šaulių S-gos kultūrinis savait
galis Lietuvių namuose.ra MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 

NUOŠIMTĮ
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

Įnešus $100
12 mėnesių

R3/0/ inešus $100
U/Ą/O 30 mėnesių

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

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
meti; jubiliejinis balius.

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

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

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

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

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

• 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.

• Stasys Barzdukas, pe
dagogas, kalbininkas ir vi
suomenininkas, paskutiniu 
laiku sunkiai sergąs ir dėl 
susilpnėjusio regėjimo ne
galįs skaityti ir rašyti, pa
guldytas National Health 
Institute, Washingtone, gy
dymuisi.

• Rinktinis mišrus choras, 
palydint vargonais R. Bra- 
zaitienei, giedos prisikėlimo 
pamaldose DMNP bažnyčio
je, šį sekmadienį, balandžio 
6 d. 6 vai. ryto. Pamaldų 
pabaigoje bus išpildyta 
įspūdingas Ch. Gounod kū
rinys iš operos Faustas.

• Clevelando Pensininkų 
Klubo susirinkimas įvyks 
š. m. balandžio 15 d., antra
dienį, 3 vai. p. p. Prašome 
atsinešti po kelius dažytus 
margučius. Už gražiausius 
bus trys piniginės premijos. 
Pirma premija — $10.00, 
antra — $7.50 ir trečia — 
$5.00.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Įnešus $100
48 mėnesiams

Įnešus $100
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

5M

CICHOCKI LEGAL CLINIC 
6428 St. Clair Avenue. 

216-641-3942
*LegaZ Services at Reatenable Pricef

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. B
tEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
lLINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

-ATVIAN ROOFING
Jleveland telef. (216) 521-2182

ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI 
:ogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms, 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
ir GUNARS KAULINS Laltewood» Ohio

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■AND LCAN ASSOCIATION *

KtVDKK'lTk SEATAD1ENIAIS. 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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Dalia E. Jakobe ir gūniai Williara yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patamąvimą.
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• Inž. Vytautas Kutkus, 
JAV LB Krašto valdybos. 
pirmininkas, su žmona at
vyksta iš Detroito j Dirvos 
rengiamą balandžio 12 d. 
sol. B. Dabšienės koncertą 
ir vakarienę, Dievo Motinos 
parapijos salėje.

Prašome clevelandiečių 
nesiyėliuoti su bilietų j kon
certą ir vakarienę rezerva
cijomis ir kreiptis į skelbi
me nurodytus asmenis.

• Vincas čepukaitis, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, gyv. Clevelande, 
nuoširdus Dirvos rėmėjas, 
savo gimtadienio 80 metų 
proga Dirvai paremti at-
siuntė 20 dol.

Linkime V. čepukaičiui 
ilgiausių metų ir stiprios 
sveikatos.

• Kazimieras Mažonas, 
vaistininkas, kuriam suka
ko 94 metais amžiaus, at
siuntė pluoštą atsiminimų 
iš tolimos praeities, kuriuos 
kitame numery pradėsime 
spausdinti.

• Jurgis Ramonas, cleve
land ietis, Amerikos tauti
nių grupių respublikonų ta

Atidarant Kaziuko mugę, išsikiavusios paukštytės ir skautės laukia svečių. J. Garlos nuotr.

Clevelando skautijos rengtoje kovo 23 d. Dievo Motinos parapijos salėje Kaziuko mugėje 
buvo gausu lankytojų ir skautai padarė gražaus pelno. J. Garlos nuotr.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI I DIRVOS

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

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.
Programą atliks:

• v —
Sol. BIRUTE DABSIENE

Akompanuos komp. JONAS ŠVEDAS
Po koncerto apatinėje salėje bendra vakarienė (šilti patiekalai). Gros R. STRIMAIČIO 

'orkestras. Veiks baras.
Bilietai į koncertą 10, 5„ 4 ir 3 dol. Vakarienė asmeniui 5 dol. Bilietus ir vietą vakarienei 

prašom rezervuoti iš anksto pas K. Karalį tel. 229-2419, E. Maslauskienę tel. 692-1921 arba Dir
voje tel. 431-6344. Bilietai taip pat gaunami Dievo Motinos parapijos spaudos kioske pas p. 
Žilionį.

iš Los Angeles.

Rengėjai: VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA ir DIRVA

rybos paskirtas rinkiminės 
veiklos pirmininku koordi
nuoti tautinių grupių tarpe 
rinkiminei veiklai.

J. Ramonas yra vyresny
sis patarėjas JAV senato
riaus Domenici įstaigoje 
Washingtone.

• Tautinių grupių res
publikonų s u v a ž iavimas 
įvyks gegužės 16-18 dieno
mis Clevelande, Oh. Suva
žiavimu globoja meras 
George V. Voinovich. Tuo 

pačiu metu vyks ir lietuvių 
r e s p ublikonų federacijos 
metinis suvažiavimas, ku
riame ypač raginami daly
vauti clevelandiečiai lietu
viai respublikonai. Dėl 
smulkesnių inform a c i j ų 
kreiptis į federacijos pirmi
ninką A. Miluną, 440 Roe 
Court, Downer Grove, III. 
60515.

• Dr. Romualdas ir Nijolė 
Kašubai savaitei buvo iš
vykę laivu ekskursijai po

Clevelando skautijos vadovai R. Belzinskas, D. Kižys ir E. 
Nainienė atidaro Kaziuko mugę. J. Garlos nuotr.

Karibų salas. Dr. Romual
das Kašuba sėkmingai va
dovauja Clevelando Valsty
biniame Universiteto Inži
nerijos skyriuje.

• 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.

• Registracija mokinių į 
vaikų darželį viešose mo
kyklose vyksta nuo balan
džio 1 iki 30 d.

Visi vaikai 5 metų amž. 
registruojami balandžio 1 
—30 d. savo apylinkės mo
kykloje nuo 9 vai. ryto iki 
3:30 vai. p. p. Tėvai turi 
atsivežti vaiko gimimo met
rikus ir sveikatos pažymėji
mą. Dėl smulkesnių infor

macijų kreiptis į savo apy
linkės mokyklą.

PATIKSLINIMAS

"Dirvos” kovo 13 d. nu
meryje atspausdinta žinu
tė apie a, a. Emilijos Ste- 
ponienės laidotuves, kurio
je suminėti keturi kalbėto
jai, bet praleistas penktas 
— Balys Gaidžiūnas, kuris 
atsisveikino su velione 
draugų vardu.

Mes velionės draugai jau
čiame, kad tuo buvo pada
ryta velionės atminimui 
skriauda ir maloniai prašo
me paskelbti šį laišką "Dir
voje”, kad tuo būdu skriau
da būtų atitaisyta.

Velionės draugų vardu
Bronius Snarskis

.• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo- 
nte kreiptis į čIPKUS 
REALTY'. 31715 Vine SU 
Willowick, Ohio 44094. TeL 
913-0910.

• Reikalinga kompanionė 
vyresnio amžiaus moteriai. 
Highland Hts. apylinkėje 
Sekmadieniais ir galinti 
vairuoti. Skambinti telef. 
442-4376 ir po 4 vai. p. p. 
731-5204.



DIRVA
• Vincas Natkevičius, Va

sario 16 gimnazijos direkto- 
riush, išbuvęs šiose parei
gose nuo 1967 metų, pasi
traukė i pensiją.

• Mokytojų studijų savai
tės šią vasarą bus Dainavo
je rugpiūčio 17-24 ir Ken- 
nebunkporte pas tėvus 
pranciškonus — rugpiūčio 
24-31 dienomis. Abiejų da
lyviai naudosis JAV LB 
švietimo tarybos gauta fe
deralinės valdžios parama.

LIETUVIŲ OPEROS 
SPEKTAKLIAI

Chicagos lietuvių operos 
kolektyvas šių metų sezo
nui stato dvi operas: Par
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.

• Inž. Algirdas Idika. 
PLIAS — Brazilijos sky
riaus pirmininkas, atvyko į 
JAV ir yra pasiekiamas 
šiuo adresu: 40 Frontier 
Lake Drive, Springfield, III.
62707, tel.: (217) 546-6203.

Brangiai

A. A.

EMILIJAI STEPONIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI ir artimiesiems reiš

kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Aldonas ir Juozas
AugustinaviČiai

A. A.

PRANEI GLOBICH-GLEMŽAITEI 

mirus, jos sesutei ELENAI STAšIENEI gi

lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ALT S-gos Detroito Skyriaus
Valdyba

■WBi

BALFO CHICAGOS 
APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMAS

Kovo 23 d. Vytauto Di
džiojo šaulių Rinktinės na
muose įvyko BALF Chica
gos apskrities skyrių atsto
vų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 108 registruoti 
skyrių atstovai ir nemažas 
būrys svečių! Suvažiavimą 
pradėjo Juozas Mackevi
čius, e. apskr. vald. pirmi
ninko pareigas. Prezidiumą 
sudarė Kostas Bružas, pirm, 
ir Emilija Vilimaitė, sekr.

Suvažiavimo posėdis buvo 
darnus ir pažymėtinai dar
bingas. Netruko nė dviejų 
valandų apsvarstyti ir pa
daryti tarimus 15 punktų 
darbotvarkei. Pagerbti mi
rusieji BALFo darbuotojai, 
išklausyta ir patvirtinta 
1979 m. suvažiavimo proto
kolas ir apskr. valdybos 
a p y s kaitinis pranešimas, 
aptarti bėgamieji reikalai

Į naują 1980 metų apskri
ties valdybą išrinkti devy
ni nariai; Juozas Mackevi
čius, Gražvyda Giedraitytė, 
Stasys Vanagūnas, Kostas 
Repšys, Kazys Rožanskas, 
Bronius Andriukaitis, Kos
tas Januška, Jonas Jasaitis 
ir Aleksas Sereičikas. | re
vizijos komisiją perrinkti: 
Jonas Jokubka, Kazys Po
vilaitis ir Juozas Skeivys, 
šios pavardės sako, kad visi 
išrinktieji yra įgudę ir nuo
širdūs lietuviu šalpos ilga
mečiai darbininkai.

Suvažiavimas pareiškė 
padėką visiems BALF veik
los rėmėjams ir talkinin-

kams, ypač Lietuvos konsu
le! Juozei Daužvardienei, F. 
Zogui, BALF vajų globėjui 
ir kt. Suvažiavimas atsi
sveikino su ilgamečiu apskr. 
valdybos pirmininku Vale
rijonu Šimkum, pareikšda
mas jam padėką. mv

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba šaukia metinę darbo 
konferenciją š. m. balan
džio mėn. 13 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių šaulių S-gos Na
muose, 2417 W. 43rd St.

Lietuvių organizacijos ir 
visuomenė kviečiamos gau
siai joje dalyvauti.

AR REIKIA LIETUVIŠKŲ 
DOVANŲ?

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

Jame rasite netoli 1,090 
(taip, tūkstančio!), įvai
riausių suvenyrų, gintaro, 
aukso, sidabro, alavo, kriš
tolo, odos, keramikos ir kt. 
išdirbinių (žiedų, karolių, 
auskarų, sagčių, diržų, al
bumų, vazų, puodų ir t.t.) 
puošniais lietuviškais moty
vais, margų audeklų (tauti
nių drabužių, juostų, take
lių), medžio drožinių, lietu
viškais simboliais antspau
duotų žiurstų, krepšių, liet
sargių, marškinėlių ir kt., 
rašomųjų mašinėlių lietu
višku šriftu, knygų, plokš
telių, magnetofono juoste
lių, net lietuviško maisto 
delikatesų ir milžinišką 
daugybę kitų retų gėrybių, 
surinktų iš viso laisvojo pa
saulio lietuvių dirbėjų, me
nininkų, leidėjų ir kitų lie
tuviškų reikmenų kūrėjų.

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

O'JSET LITHO dol etchers. Expe - 
y>enced lithoartiats for new hi qu« 
hly laboratory type facility, many 

fe!!td‘“8 4 d,y wort we«k 
’ >6-921-5600. (IO-I5>

WANTED EXPERIENCED 
FURNITURE REFINISHERS
A large Furniture (o. requir«*». k 

•fmiaher for ils warehou»e opernlions. 
The apphcant shouid br conipctent in 
all phnsea of reatoration and touch 
up and be e x per ir n ced wifh various 
furniture finishes. This ix a permanent 
inside posilion w<ih paid vac.ation»v 
medical insurance and other benefit h, 

• Call Mr. TYLF.R at 216-341-3201.
J. L. GOODMAN FURNITURK

CO.
3201 HARVARD AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO
<9 l>)

Gražina Aleksandravičienė, Sofija Alienė ir Irena Petkaitienė 
nuolatinės muz. Petkaičio talkininkės. J. Šimauskio nuotr.

HARTFORD
NAUJA RAMOVĖNŲ 

VALDYBA

Vasario 4 Hartforde, Gt. 
metiniame ramovėnų susi
rinkime išrinkta nauja sky
riaus valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai : Petras Simanauskas 
pirmininku, Pranas Stankus 
v i c epirmininku, Vytautas 
Petravičius iždininku ir 
Adolfas Maslauskas sekre
torium.

Vasario 18 d. valdybos 
posėdyje aptarta šių metų 
ateities veikla. Pirmoje ei
lėje aptarė pereitų metų 
valdybos numatytą tradici
nį ramovėnų pavasario pa- 
rengimą-balių. Balius įvyks 
Atvelykio šeštadienį, balan
džio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo salėje, 227 Lawrenče 
St., Hartforde. Gros geras, 
Naujų Metų sutikime išmė
gintas, orkestras. Progra

IMMEDIATE OPENINGS
FOR EXPEMENCED INDIVIDUALS IN FOLLOWfNC POSITIONS: 

MECHANICS
PAINTERS —ALUMINUM & YACHT 

ALUMINUM SHIPFITTERS 
WELDERS — ALUMINUM & STEEL 

• ELECTRICIANS
Interviews — Hours 9 a. m. to 3 p. m.
LANTANA BOATYARD, INC.

808 North Dixie Highw*y, Lantana, Fla. 33462 
305-585-9311

An Equal Opportunity Employer
<14 15)

IMMEDIATE OPENING
FOR ŠILK SCREEN SIGN AND 

DECAL MANUFACTURING 
SUPERINTENDENT

We are in need of a superintendent, thoroughly 
familiar with all phases of sign and fine decal 
processes, including art, layout and camera work 
thru general management responsibilities.
This is a Michigan Civil Service position and is 
located in Jackson, Michigan. Excellent fringe and 
retirement benefits.
Salary range $17,956 to $21,589/yr.
Send complete personai and work history. Letter 
mušt be post marked not later than April 3, 1930.

MJNORITIES ARE ENCOURAGED 
TO APPLY

MICHIGAN STATĖ INDUSTRIES
3222 SOUTH LOGAN

LANSING, MICHIGAN 48913
(H-22)

I

ma išpildys Hartfordo tau
tinių šokių grupė "Berže
lis”, vadovaujamas Dzikie- 
nės.

Atsilankusieji, skaniai už
kandžiaudami, galės nuotai
kingai praleisti laiką, (am)

GENERAL FACTORY
OPENINGS
(Immediate)

PromoNon and »xpanslon haw <*■

Mtarv pni compteto banaHt pac* 

* SET4JP“A”(2) 
(Dovi and R«gu*rOT.wort:

MAINTENANCE “A”
(Days)

TOOL & DIE MAKER

CURTISINDUSTRIES
A CONGOLEUM COMPANY 

34999 Curtis Bldg., 
Eastlake, Ohio 44094

Eaual Opportunity Employer M/F 
113-14)
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